
Powołani do komunii  
z Bogiem i człowiekiem

Temat powołania człowieka do komunii z Bogiem i bliźnimi, choć 
mało medialny, dotyczy jednak istoty objawienia Bożego i sensu 
życia. Pytanie o istotę objawienia Bożego i jego cel nie jest często 
stawiane ani w katechezie, ani w duszpasterstwie. Dlatego temat 
zaproponowany w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce 
wydawał się niezwykle palący i pilny. 

Oddana do rąk czytelników publikacja pt. Powołani do komunii 
z Bogiem i człowiekiem składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 
teksty referatów wygłoszonych podczas sympozjum, a także artykuły 
związane z tematem. Drugą część stanowią konspekty katechez 
biblijnych o powołaniu człowieka do komunii z Bogiem i człowiekiem 
przygotowane przez studentki Międzyzakonnego Wyższego 
Instytutu Katechetycznego w Krakowie. Publikacja ma charakter 
interdyscyplinarny, gdyż temat komunii z Bogiem i człowiekiem 
ukazany jest wymiarze biblijnym, liturgicznym, dogmatycznym, 
pedagogicznym i psychologicznym. Autorzy artykułów ukazują 
również konkretne przestrzenie budowania komunii: rodzina, 
wspólnota parafialna, katechetyczna i zakonna. 

s. Anna Emmanuela Klich OSU
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Przedmowa

Jedenasty tom serii Duc in altum nosi tytuł Powołani do komunii z Bogiem 
i człowiekiem. Zawiera on materiały XLI Sympozjum Katechetycznego, któ-
re odbyło się 12 marca 2011 roku w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie 
Katechetycznym WT UPJPII w Krakowie. Temat powołania człowieka do 
komunii z Bogiem i bliźnimi, choć mało medialny, dotyczy jednak istoty 
objawienia Bożego i sensu życia człowieka. Pytanie o istotę objawienia Bo-
żego i jego cel nie jest często stawiane ani w katechezie, ani w duszpaster-
stwie. Dlatego temat zaproponowany w programie duszpasterskim Ko-
ścioła w Polsce wydawał się niezwykle palący i pilny. 

Oddana do rąk czytelników publikacja pt. Powołani do komunii z Bogiem 
i człowiekiem składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera teksty referatów wy-
głoszonych podczas sympozjum, a także artykuły związane z tematem. Drugą 
część stanowią konspekty katechez biblijnych o powołaniu człowieka do ko-
munii z Bogiem i człowiekiem przygotowane przez studentki Międzyzakonne-
go Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie. Publikacja ma charakter 
interdyscyplinarny, gdyż temat komunii z Bogiem i człowiekiem ukazany jest 
wymiarze biblijnym, liturgicznym, dogmatycznym, pedagogicznym i psycho-
logicznym. Autorzy artykułów ukazują również konkretne przestrzenie budo-
wania komunii: rodzina, wspólnota parafialna, katechetyczna i zakonna. 

Artykuł ks. dr hab. Mirosława Wróbla, prof. KUL, pt. Zapowiedź wspól-
noty z Bogiem w Starym Przymierzu ukazuje historię zbawienia jako dzieje 
communio. Ks. dr hab. Wojciech Misztal poruszył temat Trynitarnego wymia-
ru komunii z Bogiem i wykazał, że komunia wewnątrztrynitarna jest podsta-
wą dla jedności między stworzeniami oraz między ludźmi. S. Agnieszka 
Kasprzak w swym artykule pt. Znaczenie kenozy Chrystusa dla jedności chrze-
ścijan Flp 2, 1–5 przeprowadza analizę egzegetyczno-teologiczną perykopy 
Flp 2, 1–5 i wskazuje, że wspólnota członków Kościoła oparta jest na Chry-
stusie i wypływa ze zjednoczenia z Nim. 

Temat Źródło i szczyt komunii w liturgii podjęła s. dr hab. Adelajda Sielepin 
CHR i pokazła, że Eucharystia i inne Sakramenty są życiem Kościoła, w nich Je-



8 s. Anna Emmanuela Klich OSU

zus jednoczy się ze swoim Ludem. Ks. dr Paweł Holc CM w swym artykule pt. 
Kościół jako communio ukazał, że communio jako istota Kościoła wypływa z ob-
cowania z Bogiem Trójcą, a działania Kościoła wypływają z samej misji Jezusa. 

Kolejne artykuły pozwalają przejść od wymiaru wertykalnego do ho-
ryzontalnego. Zagadnienie Jedności osoby ludzkiej w aspekcie psychologicznym 
podjęła dr Aleksandra Gała, która podreśliła, że wychowanie do integracji 
jest stwarzaniem sytuacji, w których mogą być zaspokojone różne potrze-
by człowieka przy jednoczesnym zaszczepianiu świadomości cierpliwe-
go znoszenia stanów nienasycenia. Prof. dr hab. Marian Śnieżyński oraz 
Magdalena Nowakowska w swym artykule pt. Pedagogiczno-psychologiczne 
determinanty dialogu edukacyjnego prezentują i wyjaśniają drogę do dialogu 
edukacyjnego oraz jego perspektywy.

Budowanie jedności małżeństwa i rodziny jest tematem artykułu państwa 
Iwony i Krzysztofa Grabców, którzy podkreślili, że komunię małżeńską bu-
duje się w oparciu o obumieranie, życie sakramentalne, modlitwę, słuchanie 
słowa Bożego, wzajemne dawanie świadectwa, a jej źródłem jest Eucharystia. 
Artykuł s. dr Weroniki Dryl OSU ukazuje katechezę jako miejsce formowa-
nia do wspólnoty. Celem formacji do współtworzenia Kościoła jest doprowa-
dzienie do spotkania z żywą osobą Jezusa. O. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD 
w artykule Budowanie wspólnoty zakonnej wyjaśnia, dlaczego wymiar wspól-
notowy należy do istotnych rysów powołania chrześcijańskiego, a szcze-
gólnie zakonnego. Wskazuje na obowiązek budowania jedności we własnej 
wspólnocie, jaki spoczywa na zakonnikach i wymienia niektóre sposoby jej 
budowania. Bardzo ciekawym dopowiedzeniem są świadectwa s. Pauliny 
Łuby SCB, s. Fides Krawczyk CSFN oraz s. Barbary Zabrzeskiej ZSPU. 

Pierwszą część prezentowanej książki zamyka celebracja słowa Bożego 
z kontemplacją ikony Chrystus i Abba Menas, którą uczestnicy sympozjum 
przeżyli pod koniec dnia obrad. 

W drugiej części książki zaprezentowane są konspekty katechez biblij-
nych na temat powołania do komunii z Bogiem i człowiekiem, przez które 
studentki Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Kra-
kowie włączyły się w drogę formacyjną wyznaczoną przez Kościół. 

Książka, którą oddajemy do rąk Państwa, może stanowić cenną pomoc 
dla wszystkich stawiających pytanie o istotę chrześcijaństwa. Dzięki niej 
mogą Państwo pogłębić świadomość pragnienia Boga do jedności z czło-
wiekiem, by dać mu udział w swoim szczęściu. 

s. Anna Emmanuela Klich OSU
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Zapowiedź wspólnoty z Bogiem w Starym Przymierzu

W świetle Pisma Świętego – Starego i Nowego Testamentu – można 
rozpoznać, iż istotą działania Boga jest zbawienie człowieka, który po-
przez swój grzech deformuje właściwą relację wobec Stwórcy, innych lu-
dzi, świata i siebie samego. W swym zbawczym działaniu Bóg pozostaje 
w ciągłej relacji do człowieka stworzonego na swój obraz i podobieństwo. 
Na kartach biblijnych Bóg objawia swoje oblicze jako Oblubieniec pragną-
cy w nadmiarze swej miłości tworzyć wspólnotę ze swą oblubienicą, któ-
rej na imię jest ludzkość. Dobitnie wyraża to soborowy tekst Konstytucji 
dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum, który ukazuje Boga jako 
Przyjaciela człowieka, zapraszającego go do dialogu i tworzącego wię-
zy jedności i komunii: „Przez objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze 
swojej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby 
ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej”1. Wspólnota ludz-
kości z Bogiem najpełniej wyraża się w osobie Jezusa Chrystusa – Słowie 
Wcielonym, przez którego ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym 
i stają się uczestnikami boskiej natury2. Przytoczony tekst soborowy wy-
korzystuje Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini, pod-
kreślając, że „Słowo, które od początku jest u Boga i jest Bogiem, objawia 
nam samego Boga w dialogu miłości między Osobami Boskimi i zapra-
sza nas do uczestnictwa w nim”3. Już w Starym Testamencie Bóg stopnio-
wo przygotowuje ludzkość do spotkania ze sobą, które najpełniej dokona 
się w osobie Jezusa Chrystusa. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę 
na to wspólnototwórcze działanie Boga w Starym Testamencie, podkre-
ślając trzy najważniejsze aspekty communio Boga i człowieka: 1. Akt stwór-
czy jako wyraz communio; 2. Grzech jako zerwanie communio; 3. Przymie-
rze jako odnowienie communio. 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 2. 
2 Zob. Tamże, 2.
3 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 6.
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Akt stwórczy jako wyraz communio 

Pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, opisujące tzw. prehistorię bi-
blijną, przedstawia Boga jako Uniwersalnego Stworzyciela wszechświa-
ta i ludzkości. W obrazowych opisach stworzenia (Rdz 1, 1 –2, 4a; 2, 4b 
–25) zostaje wyrażona prawda, że wszystko, co istnieje, ma swoją genezę 
w akcie stwórczym samego Boga, który choć jawi się jako autonomiczny 
wobec stwarzanej przez siebie rzeczywistości, to jednak pozostaje do niej 
w ścisłej relacji4. Dzieło stworzenia dokonywane jest przez Słowo Boga: 
„Wtedy Bóg rzekł…”. Autor wskazuje przez to, że Słowo Boga (hebr. da-
bar Elohim) posiada moc stwórczą. Dobrze wyraża to tekst: „Przez Słowo 
Pana (hebr. bedabar Jhwh) powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez 
tchnienie ust Jego… Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał 
i zaczęło istnieć” (Ps 33, 6.9). Mówi o tym także wyraźnie autor Listu do 
Hebrajczyków: „Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga wszechświat 
został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzial-
nych” (11, 3)5. Ewangelista Jan, używając w Prologu greckiego terminu 
Logos (Słowo), podkreśla jego preegzystencję i fakt, że wszystko przez 
nie się stało. Chce przez to mocno zaakcentować, że Słowo należy do 
istoty Boga, który przez swoje Słowo stwarza świat. W tekście Prologu 
autor utożsamia Słowo z osobą Jezusa Chrystusa: „A Słowo stało się cia-
łem i rozbiło namiot wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14). W ten 
sposób zostaje podkreślona prawda, że Jezus – Słowo Boga – był na po-
czątku obecny w procesie stwórczym wszystkich rzeczy: „Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”6. Teksty Starego 
Testamentu, opisując moment stworzenia świata, zwracają także uwagę 
na Mądrość Boga, która, podobnie jak Słowo, zawiera cechy osobowe. 
W Księdze Syracha Mądrość, wychodząc z ust samego Boga, kieruje się 
ku ziemi, aby rozbić namiot w świątyni jerozolimskiej: „Wyszłam z ust 
Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Zamieszkałam na wysoko-
ściach, a tron mój na słupie z obłoku. Okrąg nieba sama obeszłam i prze-

4 Zob. D. Dziadosz, Tak było na początku… Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologicz-
na analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju, Przemyśl 2011, s. 19 nn.

5 Zob. rozwinięcie tej tematyki w: A. Vanhoye, L’Epistola agli Ebrei, Bologna 2010, s. 247 n.
6 Zob. M. S. Wróbel, „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30). Chrystologia Ewangelii św. Jana 

wobec żydowskiego monoteizmu, [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej lite-
raturze chrześcijańskiej, red. H. Drawnel, Lublin 2007, s. 55.
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chadzałam się po głębi przepaści. Na falach morza, na ziemi całej, w każ-
dym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie. Pomiędzy nimi wszystkimi 
szukałam miejsca, by spocząć – szukałam w czyim dziedzictwie mam się 
zatrzymać. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stwo-
rzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izra-
elu obejmij dziedzictwo!». Przed wiekami, na samym początku mię 
stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego 
obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno sta-
nęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruza-
lem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w po-
siadłości Pana, w Jego dziedzictwie” (Syr 24, 3–12). Tekst ten zawiera 
wiele podobieństw do Prologu Ewangelii św. Jana, w którym Jezus Chry-
stus wychodzi od Boga, zstępuje z nieba, przychodzi na świat, aby rozbić 
namiot pomiędzy nami, tworząc fundament communio pomiędzy Stwórcą 
i stworzeniem7. Tekst Księgi Przysłów w obrazowy sposób opisuje Mą-
drość tańczącą przed swoim Stwórcą: „Pan mnie stworzył, swe arcydzie-
ło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od 
początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed 
źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami 
zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił – początek pyłu na ziemi. Gdy 
niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, 
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, 
gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił 
fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego 
dzień po dniu, cały czas tańcząc przed Nim, tańcząc na okręgu ziemi, 
znajdując radość przy synach ludzkich” (Prz 8, 22–31). Gianfranco Ravasi 
dostrzega w obrazie „tańczącej Mądrości” ideę wcielenia jawiącą się nie 
tylko jako kenoza Boga (wzięcie na siebie ludzkich słabości i grzechów), 
lecz jako uczestnictwo w radości i święcie ludzkiego życia8. 

Już od samego początku w akcie stworzenia podkreślana jest także 
obecność Ducha Bożego (hebr. ruah Elohim). „Na początku Bóg stworzył 
niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży (ruah Elohim) unosił się nad wo-
dami” (Rdz 1, 1–2); „Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze 

7 Zob. M. S. Wróbel, Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch, [w:] Stary 
Testament a Religie, red. I. S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 131 nn.

8 G. Ravasi, Tajemnica Boga, Kraków 2006, s. 38.
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uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń… Stwarzasz je, gdy ślesz swe-
go Ducha (ruah) i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104, 24.30). Wiele tekstów 
Starego Testamentu ukazuje rolę Ducha w odnowieniu wspólnoty pomię-
dzy Bogiem i człowiekiem9. Prorocy wiążą bardzo ściśle obecność Ducha 
z osobą Mesjasza i z czasami eschatologicznymi. W proroctwie mesjańskim 
Izajasza Duch Pański ma spocząć na potomku pochodzącym z pnia Jes-
sego, ojca Dawida (Iz 11, 1–5). Pomazaniec Pański na kartach księgi pro-
roka Izajasza wypowiada słowa, które w przyszłości w synagodze w Na-
zarecie wypowie sam Jezus: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie 
namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany 
serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobo-
dę” (Iz 61, 1)10. Z darem Ducha Bożego prorocy mocno wiążą przemia-
nę moralną człowieka wyrażającą się w głębokim nawróceniu: „Pokropię 
was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej 
zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha 
nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam 
wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli 
według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępo-
wali” (Ez 36, 25–27). Głęboka przemiana umożliwia powstanie ze śmierci 
samotności do życia we wspólnocie z Bogiem dzięki ożywczemu tchnie-
niu Ducha. Prorok Ezechiel opisuje to w bardzo sugestywnej wizji oży-
wienia wyschniętych kości (Ez 37, 5–10.14)11. Zapowiedź wylania Ducha 
Bożego na końcu czasów znajdujemy w tekście proroka Joela, który zostaje 
wykorzystany później w pierwszej mowie św. Piotra po zesłaniu Ducha 
Świętego: „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi 
i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy 

9 Zob. J. Homerski, Dar Ducha Bożego w nauczaniu proroków, [w]: Duch Święty–Duch Boży, 
Lublin 1985, s. 8–21; J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998; M. S. Wróbel, 
Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch, art. cyt., s. 134–135.

10 Zob. rozwinięcie tej problematyki: W. Pikor, Postać Mesjasza w świetle Izajaszowych pro-
roctw, [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. 
H. Drawnel, Lublin 2007, s. 9–29. 

11 C. F. Fensham, The Curse of the Dry Bones in Ezekiel 37, 1–14 Changed to a Blessing of 
Resurrection, JNSL 13 (1987), s. 59–75; Z. Godlewski, Wizja ożywienia wysuszonych kości (Ez 37, 
1–14). Opinie współczesnych egzegetów, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 90 
(2000) 3, s. 7–32; W. Chrostowski, Wizja ożywienia wyschniętych kości (Ez 37, 1–14) jako świadec-
two asyryjskiej diaspory Izraelitów, „Collectanea Theologica” 77 (2007) 4, s. 21–48; R. Rumianek, 
Co przedstawia wizja doliny ożywionych kości Ez 37, 1–14?, [w:] Scripturae lumen. Biblia i jej oddzia-
ływanie, Tarnów 2010, s. 45–62.



Zapowiedź wspólnoty z Bogiem w Starym Przymierzu 15

wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję Ducha mego 
w owych dniach” (Jl 3, 1–2). W wylaniu Ducha można dostrzec jakby nowe 
stworzenie i odnowienie całej rzeczywistości (Iz 32, 16; Ps 143, 10). Dzię-
ki Duchowi naród wybrany może na nowo się odrodzić do swojej relacji 
z Bogiem: „I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy 
ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie 
pozostawię tam już żadnego z nich. I już nie będę na przyszłość ukrywał 
oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów – wy-
rocznia Pana Boga” (Ez 39, 28–29). 

Teksty biblijne podkreślają obecność Słowa−Mądrości i Ducha w akcie 
stworzenia przez Boga świata i człowieka. Wewnętrzna relacja pomiędzy 
osobami Boskimi staje się matrycą dla tworzenia wspólnoty wertykalnej 
(Bóg–człowiek) i horyzontalnej (człowiek–człowiek)12. Opisując stworzenie 
człowieka, autor biblijny podkreśla, że jest on obrazem samego Boga otrzy-
mującym władzę nad całym stworzeniem: „A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy 
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami mor-
skimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystki-
mi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”. Wyrażenie, iż człowiek został stwo-
rzony na obraz i podobieństwo Boga podkreśla jego podobieństwo z Bogiem 
przy jednoczesnym braku identyczności. Autor natchniony wyraża przy tym 
ważną prawdę, że istota ludzka poprzez swoją relację do Boga i twórczy dy-
namizm staje się reprezentantem Boga w stworzonym świecie. Dokument 
Papieskiej Komisji Biblijnej pt. Biblia a moralność wymienia sześć charaktery-
stycznych cech, które wypływają z faktu, że człowiek jest „obrazem” Boga: 
1. rozumność; 2. wolność; 3. przewodnictwo; 4. naśladowanie Boga; 5. in-
terpersonalna relacyjność; 6. świętość13. W opisie stworzenia człowieka aż 
trzykrotnie zostaje użyty czasownik „stwarzać” (hebr. bara) w odniesieniu 
do stwórczego aktu wobec człowieka. Podkreśla to pierwszoplanową rolę 
człowieka w stworzonym świecie: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój ob-
raz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27, 
pogr. M. W.). Autor natchniony, rozbudowując opis stworzenia człowieka, 
pragnie podkreślić szczególną godność i wyjątkowość osoby ludzkiej wśród 
pozostałych bytów. Motywem stworzenia człowieka jest bezinteresowna mi-
łość i dobroć Boga, który pragnie tworzyć z człowiekiem międzyosobową 

12 Zob. G. Ravasi, Tajemnica Boga, Kraków 2006.
13  Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijań-

skiego, 8.
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wspólnotę opartą na dialogu miłości w przestrzeni wolności. Pierwszym ak-
tem, jaki czyni Bóg zaraz po stworzeniu człowieka, jest błogosławieństwo 
jako zewnętrzny znak Bożej asystencji i komunii. Z błogosławieństwem tym 
wiąże się wezwanie do współpracy z Bogiem w dziele urzeczywistniania na 
ziemi najgłębszych zamierzeń Stwórcy: „Po czym Bóg im błogosławił, mó-
wiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 
i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptac-
twem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»” 
(Rdz 1, 28). Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i niewiastę, wskazując na 
ich wspólną naturę i równą godność. Relacja pomiędzy mężczyzną i niewia-
stą owocuje potomstwem i może w pełni realizować się tylko w odniesieniu 
do Boga – tworzącego najgłębsze więzy miłości. W odpowiedzi człowieka 
na Boży dar miłości tworzy się wspólnota miłości z Bogiem i drugim człowie-
kiem. Wyraża to jasno Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est: „Ponieważ 
Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już przykazaniem, 
ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi”14.

W drugim opisie stworzenia świata i człowieka (Rdz 2, 4b–25) autor 
posługuje się formą opowiadania wyrażoną językiem prostym i symbo-
licznym. Zwraca przy tym szczególną uwagę na ukazanie bliskiej relacji 
Boga do człowieka. W przedstawieniu Boga występują liczne antropomor-
fizmy np. Bóg lepi człowieka z prochu ziemi i tchnie w niego tchnienie życia 
(Rdz 2, 7); sadzi rośliny (Rdz 2, 8); usypia Adama (Rdz 2, 21), które mają 
ukazać jak bliski jest On człowiekowi i jak bardzo zależy Mu na tworzeniu 
wspólnoty. Z biblijnych opisów stworzenia świata i człowieka, zapisanych 
w obrazowy sposób na pierwszych stronach Pisma Świętego, możemy wy-
dobyć prawdę, że świat stwarzany przez Boga jawi się jako dar, w którym 
urzeczywistnia się dobro, prawda i piękno. Świat stworzony nosi w sobie 
„ślady” samego Boga i podlega Mu ze swej istoty. Konstytucja dogmatyczna 
Dei Verbum ujmuje to syntetycznie: „Bóg, który przez Słowo wszystko stwa-
rza (por. J 1, 3) i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne 
świadectwo o sobie”15. Człowiek z jednej strony zależny jest od Boga, z dru-
giej zaś jako obraz i podobieństwo Boga jest bytem wolnym i zdolnym do 
wyboru pomiędzy dobrem a złem. Człowiek zostaje obdarzony rozumem 
i wolnością, aby naśladować Boga i kierować wedle Bożych zamysłów po-
wierzoną mu rzeczywistością. Twórcze i owocne działanie człowieka zależ-

14 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 1.
15 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 3. 
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ne jest od communio ze Stwórcą, w którym wyjaśnia się ostateczny cel i sens 
ludzkiej egzystencji. Dobrze wyraża tę prawdę Benedykt XVI w adhortacji 
apostolskiej Verbum Domini: „Słowa Pisma Świętego wskazują, że nic nie 
jest owocem irracjonalnego przypadku, ale wszystko istnieje, bo tak chciał 
Bóg, bo to należy do Jego planu, którego centrum stanowi zaproszenie do 
uczestnictwa w życiu Bożym w Chrystusie. Stworzenie rodzi się z Logosu 
i nosi niezatarty ślad stwórczego Rozumu, który wprowadza ład i kieru-
je”16. Zagrożeniem wspólnoty człowieka z Bogiem jest grzech niszczący 
wzajemną relację i prowadzący do alienacji człowieka.

Grzech jako zerwanie communio

Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini 
wskazuje, że „Słowo Boże nieuchronnie ujawnia dramatyczną możliwość, 
że człowiek w swej wolności nie nawiązuje tego dialogu Przymierza z Bo-
giem, do którego został stworzony. Słowo Boże mówi bowiem również 
o grzechu tkwiącym w sercu człowieka”17. Teksty biblijne zwracają uwagę 
na grzech człowieka, którego konsekwencją jest zerwanie wspólnoty z Bo-
giem i zamknięcie się na Jego działanie. Tajemnica ludzkiej nieprawości 
(misterium iniquitatis) odsłania w pełni oblicze człowieka, który w swojej 
wolności zdolny jest wypowiedzieć Bogu stanowcze „nie”. 

W Starym Testamencie występuje wiele terminów opisujących rzeczy-
wistość grzechu. Różne pojęcia oznaczające grzech zbiegają się w jedną 
koncepcję grzechu jako rzeczywistości, która oddziela od wspólnoty Boga. 
Do najczęściej używanych pojęć na oznaczenie grzechu należą: hata, awon, 
pasza. Termin hata występuje ok. 600 razy w Biblii hebrajskiej. Jego pier-
wotne znaczenie brzmi: „popełnić błąd, „zabłądzić”, nie wypełnić należ-
nych powinności”. Termin awon występujący ok. 250 razy oznacza „niepra-
wość”, „błąd”. Niemal we wszystkich tekstach pojawia się w kontekście 
nieprawości wobec Boga. Termin pasza występuje ok. 150 razy w Starym 
Testamencie i oznacza dobrowolne i świadome przekroczenie przyjętych 
norm. Pojęcie to pojawia się zwłaszcza w tych tekstach, które mówią o wy-
kroczeniach Narodu Wybranego wobec Przymierza z Bogiem18.

16 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 8.
17 Tamże, 26.
18 Zob. M. S. Wróbel, Grzech w Starym Testamencie, „Krąg Biblijny” 1 (2006), s. 99–106. 
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Na kartach biblijnych grzech jawi się jako niesłuchanie słowa i nieposłu-
szeństwo wobec Boga, których konsekwencją jest odrzucenie zaproszenia 
do tworzenia wspólnoty z Bogiem19. Teksty biblijne zwracają szczególną 
uwagę na konsekwencje grzechu, który niszcząc relację pomiędzy Stwórcą 
i stworzeniem, w rezultacie prowadzi do śmierci. Analizując poetyckie ob-
razy pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, zauważamy, jakie spustosze-
nie powoduje grzech. Człowiek zostaje wyrzucony z Raju, oddzielony od 
Boga. Pomiędzy ludźmi rodzi się nienawiść. Człowiek staje się przeciwni-
kiem ziemi, z którą musi rozpocząć walkę o swe przeżycie. W konsekwencji 
tej walki wychodzi przegrany, gdyż obraca się w proch. Teksty deuterono-
miczne i prorockie zwracają uwagę, że konsekwencją niewierności wobec 
Przymierza jest utrata niepodległości, zniszczenia dokonywane przez ob-
cych najeźdźców oraz kataklizmy. Na przykład najazd Babilończyków 
w VI w. przed Chr., zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej, deportowanie lud-
ności było, zdaniem proroków, konsekwencją odejścia Narodu Wybranego 
od Przymierza z Jahwe i łamania Bożych praw. Grzech stanowi ranę, która 
swe piętno odciska nie tylko na grzeszniku, ale także na Stwórcy. W wielu 
tekstach autorzy natchnieni przedstawiają Boga w sposób antropomorficzny 
jako zazdrosnego, wzburzonego i karzącego złoczyńców. Pytanie, jak głębo-
ko grzech rani Boga, zostaje postawione wyraźnie w Księdze Hioba20. 

Teksty Starego Testamentu podkreślają wielokrotnie fakt grzeszności 
wszystkich ludzi: „Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi 
na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na 
ziemi, i zasmucił się” (Rdz 6, 5–6); „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze 
względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości” (Rdz 
8, 21); „Nie ma człowieka, który by nie grzeszył” (1 Krl 8, 46); „Nie pozy-
waj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą 
(Ps 143, 2). Akcentowanie powszechnego wymiaru grzechu pozwala auto-
rom natchnionym na mocne uwypuklenie rzeczywistości zranienia ludzkiej 
natury i konieczności jej uleczenia przez Boga, pragnącego tworzyć z czło-
wiekiem żywą i autentyczną wspólnotę pomimo jego grzeszności. Autorzy 
biblijni akcentują prawdę, że Bóg nie pozostawia człowieka w Jego grzechu, 
lecz dostrzega biedę i nędzę grzesznika, proponując mu możliwość uwol-

19 Zob. też Pwt 28, 1–2.15; 32, 1; Jr 7, 22–28; Ez 2, 8; 3, 10; 6, 3; 13, 2; Za 3, 8.
20 C. Jakubiec, Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych, Włocławek 2000; 

J. Bremer, Hiob. Obrońca własnej prawości, Kraków 2002; G. Ravasi, Hiob. Dramat Boga i człowie-
ka, Warszawa 2004.
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nienia. W tym spotkaniu człowieka grzesznego ze zbawczą mocą Bożą do-
konuje się pojednanie, uwolnienie, zbawienie. Rzeczywistość ta jest darmo-
wym darem Boga, wypływającym z Jego bezinteresownej miłości. Prawdę 
tę pięknie przedstawia prorok Izajasz w wizji Boga przygarniającego z mi-
łością swój lud: „Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, 
wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zli-
tował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał». Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, któ-
ra kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę 
o tobie” (Iz 49, 13–15). Bóg może wypełnić przepaść uczynioną przez grzech 
człowieka i wytworzyć nowe więzy w miejsce tych, które zostały przez czło-
wieka zerwane. Świadectwem takiej potęgi miłości powtórnie stwarzającej 
są słowa Ps 103, 1–5, jawiącego się jako hymn grzesznika, któremu wyba-
czyła miłość Boga zwycięzcy: „Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co 
jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj 
o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską 
i zmiłowaniem. On twoje dni nasyca dobrami. Jak pióra orła młodość twa 
się odradza”. Bóg pragnie ustrzec od zła swoich wybranych, przyciągnąć 
ich do siebie, zapewnić im szczęście, dać im swoje życie. Obca Pismu Świę-
temu jest idea, że człowiek sam, o własnych siłach może uwolnić się z wła-
snych grzechów. To Bóg jest sprawcą zbawienia i podmiotem pojednania 
dokonującego się we wspólnocie ludu wybranego i prowadzącego do pełnej 
komunii z Bogiem i z ludźmi. 

W wielu tekstach starotestamentalnych, zwłaszcza w zapowiedziach me-
sjańskich, wyraźnie zostaje ukazana idea, że grzech będzie zniesiony i znisz-
czony przez Kogoś, kto będzie miał moc nad nim zapanować. Nie będzie 
trzeba wtedy „wkładać” na Niego ludzkiej winy, gdyż On sam własnym au-
torytetem nad nią zapanuje. Będzie On w stanie wypełnić wymagane prze-
błagalne ryty, ponieważ jako Sługa (Iz 53, 11–12) będzie mógł przez swoje 
pośrednictwo przynieść uzdrowienie i pokój (Iz 53, 5), zwycięstwo i uspra-
wiedliwienie: „Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny 
mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, 
za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestęp-
ców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami” (Iz 53, 11 n.). 
Teksty mesjańskie Starego Testamentu stanowią wspaniałe przygotowanie 
na przyjście Mesjasza – Jezusa Chrystusa, w którym Bóg dokonuje pełnego 
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pojednania z grzeszną ludzkością. W samym imieniu Jezusa (hebr. Jehoszua 
– Bóg jest zbawieniem) kryje się zbawcza moc Boga, który pragnie w swoim 
Synu przywrócić pierwotne communio z niewierną i słabą ludzkością. 

Przymierze jako odnowienie communio

Wyrazem troski Boga o człowieka jest Przymierze, którego głównym 
celem jest stworzenie po grzechu odnowionej wspólnoty. Bóg zaprasza 
człowieka do odpowiedzi na Jego dar przebaczającej Miłości. W Przymie-
rzu uwidacznia się z jednej strony łaska Boga wobec człowieka, z drugiej 
zaś Prawo, dzięki któremu lud staje się szczególną własnością Boga. Bóg 
Przymierza ujawnia swoją obecność we wspólnocie Ludu Wybranego po-
przez: a. permanentną asystencję; b. uwalnianie z niewoli ucisku i śmierci; 
c. obdarowywanie swą łaską; d. gromadzenie we wspólnocie (hebr. qahal; 
gr. ekklesia)21. Po raz pierwszy termin „przymierze” (hebr. berit) pojawia 
się w narracji o potopie (Rdz 6, 18; 9, 8–17). Bóg w sposób darmowy i bez-
warunkowy interweniuje, aby ocalić ludzkość przed kataklizmem potopu. 
Przymierze to ma charakter kosmiczny. Bóg wybiera Noego, jego rodzinę 
i wszystko, co ma „dech życia” (Rdz 9, 10–17) ze świata skażonego grze-
chem – zawierając z nimi przymierze. Znakiem tego Przymierza jest tęcza, 
która jawi się jako „łuk na obłokach” (Rdz 9, 13–16). 

Widocznym znakiem communio Boga z konkretnym narodem jest wy-
bór, powołanie i Przymierze z Abrahamem22. Powołanie Abrahama na 
ojca wielu narodów ma wyraźnie charakter monohistoryczny (jako jedyne 
w swoim rodzaju wydarzenie święte) i monoteologiczny (jako jedyny przy-
padek religijnego związku narodu z Bogiem uniwersalnym)23. W wyborze 
tym cała inicjatywa należy do Boga, który domaga się od Abrahama ofiary 
(wyjście z domu rodzinnego z Ur Chaldejskiego) osadzonej głęboko w za-
wierzeniu Bożemu słowu. Dzięki temu możliwa jest realizacja Bożego planu 
polegającemu na uczynieniu z Abrahama wielkiego narodu, błogosławio-
nego przez Boga. Towarzyszy temu zapewnienie, że dzięki Abrahamowi 
Boże błogosławieństwo rozleje się na ludy całej ziemi (Rdz 12, 1–3). Z po-
wołaniem Abrahama wiąże się ściśle obietnica kraju i licznego potomstwa 

21 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, 16.
22 Por. J. L. Ska, The Abraham Cycle. Synchronic and Diachronic Analysis, Rome 1996.
23 Zob. C. S. Bartnik. Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 62–63. 
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(Rdz 15, 5–7). Zwieńczeniem wyboru, powołania i obietnic jest Przymierze, 
które Bóg zawiera z Abramem: „Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze 
z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej 
aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat (…)” (Rdz 15, 18). Człowiekowi, który jak 
Adam kryje się przed Bogiem, który na własną zgubę ucieka sprzed oblicza 
Jahwe, autor Księgi Rodzaju przeciwstawia wiarę Abrahama. Podobnie też 
przekleństwu z Rdz 3, 17 („Przeklęta niech będzie ziemia z twego powo-
du: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszyst-
kie dni twego życia”) przeciwstawia błogosławieństwo z Rdz 12, 3 („Będę 
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosła-
wieństwo ludy całej ziemi”).

Szczególnym momentem w tworzeniu wspólnoty pomiędzy Bogiem 
a Izraelem jest Przymierze na Synaju (Wj 19, 1–25). Przymierze to kształ-
towało Naród Wybrany jako społeczność religijną24. W literaturze biblijnej 
często powraca formuła, która w sposób lapidarny streszcza przedmiot tego 
Przymierza: „I będę dla was Bogiem, a wy będziecie mi ludem” (Kpł 26, 12)25. 
Autorzy biblijni wiążą to wydarzenie z powołaniem Mojżesza, objawieniem 
mu Bożego imienia oraz z Exodusem z ziemi egipskiej. Wydarzenie wyzwo-
lenia z niewoli egipskiej, uobecniane podczas dorocznych obchodów święta 
Paschy, pozwala na głębsze określenie Boga: „Ja jestem Pan, twój Bóg, któ-
ry cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Bóg objawia 
Mojżeszowi swoje imię – ehijeh aszer ehijeh, które Septuaginta tłumaczy „Ja 
Jestem Istniejący” (evgw, eivmi ò w;n), Wulgata – „Jestem, który jestem” (ego 
sum qui sum), Jakub Wujek (Jam Jest, Którym Jest). Niedokonana forma cza-
sownika daje rożne możliwości przekładu tego wyrażenia, np. „Ja, Który 
Istnieję”, „Ten, Który Istnieje”, „Ja będę istniał”, „Ten, Który będzie istniał”, 
„Ja będę Tym, który będę”. Z wyrażeniem tym wiąże się tetragram imie-
nia Bożego JHWH, który z punktu widzenia gramatycznego stanowi for-
mę imperfectum od rdzenia hajah. W aspekcie historiozbawczym imię to 
może być interpretowane jako personalna obecność Boga, realizująca zba-
wienie we wspólnocie swojego ludu. Na podstawie opisu w Księdze Wyj-
ścia możemy stwierdzić, że przymierze na Synaju miało podwójną funkcję: 

24 Zob. A. Schenker, L’origine de l’idée d’une alliance entre Dieu et Israël dans l’Ancien Teta-
ment, „Revue Biblique” 95 (1988), s. 184–194; M. S. Wróbel, Przymierze na Synaju, „Krąg Biblij-
ny” 5 (2007), s. 103–108. 

25 Zob. Wj 6, 7; Jr 31, 33.
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1. tworzyło głęboką wspólnotę Boga z ludem; 2. tworzyło poczucie więzi 
między poszczególnymi członkami ludu i kształtowało tożsamość wspól-
noty jako Ludu Bożego. Przymierze na Synaju jest szczególnym momentem 
objawienia relacji Boga do Izraela. Przymierze to kształtuje Naród wybra-
ny jako społeczność religijną. W najstarszych wyznaniach wiary (Pwt 7, 6; 
10, 14–15.21; 14, 2) zostaje szczególnie podkreślona rzeczywistość wybrania 
narodu (hebr. ‘am) Izraela przez Boga spośród innych narodów. Poprzez 
wybór Izrael staje się szczególną własnością Boga. Na kartach biblijnych 
Bóg objawia się jako Bóg Izraela, który dla swoich wybranych jest Świętym, 
Stworzycielem, Królem, Skałą, Odkupicielem, Światłością, Wszechmoc-
nym, Chwalebnym, Pasterzem i Opoką26. Izrael jako naród wybrany przez 
Boga w Starym Testamencie jest określany jako: Lud Pana (Iz 1, 3; Jr 12, 14; 
Ez 14, 9), Sługa Pana (Iz 44, 21), Wybrany Boga (Iz 45, 4), Syn Pierworod-
ny (Wj 4, 22; Oz 11, 1); Święta Posiadłość (Jr 2, 3), Lud Pastwiska Boga (Ps 
95, 7), Winnica (Iz 5, 7). Na kartach biblijnych tożsamość Izraela jako narodu 
wybranego jest podkreślana przy użyciu takich terminów jak: znać, poznać 
(jada – Rdz 18, 19; Am 3, 2; Oz 13, 5); szczególna własność (segullah – Wj 19, 
5; Pwt 7, 6; 14, 2; 26, 18); porcja (helek – Pwt 32, 9; Za 2, 16); sługa (ebed – Kpł 
25, 42.55; Jr 30, 10); syn (ben – Pwt 14, 1; Iz 1, 2; Oz 2, 1; Ps 2, 7); dziedzic-
two (nahlah – Iz 19, 25). Na określenie szczególnej przynależności Izraela 
do Boga jako Jego ludu są używane pojęcia: błogosławiony (barak – Jr 4, 2) 
i umiłowany (ahab – Oz 3, 1; 11, 1; 14, 5, Iz 54, 5; 62, 4 n.; Jr 2, 2)27.

Integralną część Przymierza zawartego pomiędzy Bogiem i Izraelem na 
Synaju są Boże Przykazania. Na mocy Przymierza Izrael zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych praw i obowiązków zawartych w Dekalo-
gu i Kodeksie Przymierza (Wj 20, 1–23, 19)28. Pierwsze trzy przykazania 
zawarte w Dekalogu dotyczą relacji człowieka do Boga. Dekalog rozpoczy-
na się wprowadzeniem, w którym akcentowana jest rola Boga w historii 

26 Rdz 49, 24; Iz 1, 24; 10, 17; 30, 29; 43, 15; 44, 6.
27 E. A. Speiser, ‘People’ and ‘Nation’ of Israel, „Journal of Biblical Literature” 79 (1960), 

s. 157–163; K. Hruby, Le concept et l’experience historique de peuple dans le judaism et dans le 
christanisme, [w:] The Jerusalem Colloquium on religion, peoplehood, nation, and land, red. 
M. H. Tanenbaum, R. J. Z. Werblovsky, Jerusalem 1971, s. 55–97; P. D. Hanson, The People 
Called: The Growth of Community in the Bible, San Francisco 1986; S. Grosby, Kingship, Territory, 
Nation, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen 
Judentums” 105 (1993), s. 3–18; Por. J. B. Wells, God’s Holy People. A Theme in Biblical Theology, 
Sheffield 2000.

28 M. S. Wróbel, Dekalog jako mądrość wiodąca ku Bogu i bliźniemu, „Krąg Biblijny” 6 (2008), 
s. 104–111. 
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Izraela jako Zbawiciela: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z zie-
mi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Już na samym wstępie zostaje 
podkreślony fakt, że każde z Bożych przykazań winno być czytane w kon-
tekście zbawczego działania Boga, wypływającego z Jego bezinteresownej 
miłości. W takim świetle przykazania nie są tylko zewnętrznymi zakazami 
i nakazami normującymi Przymierze, lecz jawią się jako drogowskazy na 
drodze wiodącej od alienacji do wspólnoty. Na drodze tej człowiek rozpo-
znaje, że Bóg-Zbawiciel pragnie jego prawdziwej wolności i szczęścia. Ce-
lem Bożych przykazań nie jest zatem ograniczenie ludzkiej autonomii, lecz 
wręcz przeciwnie – poszerzenie przestrzeni, w której człowiek może być 
bardziej człowiekiem realizującym swe powołanie do życia we wspólnocie 
ze swoim Stwórcą. Dekalog w sposób zwięzły określa najgłębszą istotę re-
lacji człowieka do Boga. Widać to szczególnie w pierwszym przykazaniu 
(Wj 20, 3–6; Pwt 5, 7–10), w którym Bóg podkreśla swą unikalność i jedy-
ność, zabraniając posiadania innych bożków. W relacji Boga do Izraela wi-
dać w tym przykazaniu dialog wyrażony w formule „Ja–ty”. Bóg objawia 
swe oblicze jako Bóg zazdrosny29, który oczekuje bezwzględnej wierności 
ze strony swojego ludu. Jego zakaz nie jest tylko bezwzględnym prawem, 
lecz słowem Stwórcy, który kocha swój lud i pragnie jego zbawienia. Dzię-
ki temu naród, z którym Bóg zawiera Przymierze, ma się odróżniać od są-
siednich narodów stosujących politeistyczne praktyki religijne. 

Przymierze zawarte na Synaju w tradycji chrześcijańskiej staje się typem 
Nowego Przymierza, zawartego w osobie Jezusa Chrystusa. Zapowiedzią 
tego Przymierza jest tekst proroka Jeremiasza: „Oto nadchodzą dni – wy-
rocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przy-
mierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem 
ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, 
mimo że byłem ich Władcą – wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, 
jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę 
swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni 
zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mó-
wiąc do drugiego: «Poznajcie Pana!». Wszyscy bowiem od najmniejszego 
do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im 
występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał” (31, 31–34).

Istnieje wiele związków i paralel pomiędzy Przymierzem zawartym na 
Synaju a Nowym Przymierzem. Oba Przymierza zawierają element złożenia 

29 Zob. Wj 34, 14; Pwt 4, 24; 6, 15; Joz 24, 19; Na 1, 2.
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ofiary. W Przymierzu zawartym na Synaju zostają złożone ofiary ze zwie-
rząt, natomiast w Nowym Przymierzu Jezus składa sam siebie w ofierze 
na krzyżu: „Dlatego Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, aże-
by przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za 
pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, 
dostąpili spełnienia obietnicy” (Hbr 9, 15). Krew Jezusa wylana na ołtarzu 
krzyża służy do pokropienia ludu, który zostaje odkupiony: „Przystąpiliście 
(…) do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, 
która przemawia mocniej niż krew Abla” (Hbr 12, 24). Jezus, ustanawiając 
Nowe Przymierze, odwołuje się do Przymierza na Synaju: „To jest krew 
Nowego Przymierza” (Mt 26, 28). Odpowiednikiem ludu Starego Przymie-
rza, utworzonego z dwunastu pokoleń Izraela, jest lud Nowego Przymie-
rza utworzony na fundamencie dwunastu Apostołów. Podobnie jak naród 
wybrany zostaje zaproszony na ucztę, tak w Nowym Testamencie Jezus 
zaprasza swych uczniów na ucztę – wieczerzę, podczas której ustanawia sa-
krament Eucharystii. W ten sposób Eucharystia jako uczta miłości uobecnia 
ofiarę Chrystusa. Podczas Eucharystii wierzący karmią się Ciałem i Krwią 
Chrystusa na życie wieczne. Jezus jako Boży Posłaniec przychodzi nie po to, 
aby unicestwić Stare Przymierze, lecz żeby je doprowadzić do ostatecznej 
doskonałości: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17).

***

Podsumowując, możemy stwierdzić, że w świetle tajemnicy paschalnej 
teksty Starego Testamentu mogą być czytane jako zapowiedź pełnej i do-
skonałej wspólnoty Boga i człowieka. Dokonuje się ona w wydarzeniu Jezu-
sa Chrystusa. Zbawcze działanie Boga posyłającego swego Syna do grzesz-
nej ludzkości jawi się jako odbudowywanie pierwotnej wspólnoty zerwanej 
wskutek grzechu. Działanie Boga w tekstach starotestamentalnych jest uka-
zane w formie „pedagogii przygotowawczej”, dzięki której człowiek może 
stopniowo odkrywać Boże oblicze. Objawienie Boga na kartach Starego 
Testamentu jako Słowa – Mądrości – Ducha o cechach osobowych stano-
wi przygotowanie do ujęcia trynitarnego. Istotę tego ujęcia stanowi relacja 
i komunia interpersonalna. Trójjedyny Bóg jawi się jako wzór wspólnoty 
międzyludzkiej, zapraszając do komunii człowieka, stworzonego na Jego 
obraz i podobieństwo. Autorzy Starego Testamentu podkreślają, że tylko 
we wspólnocie z Bogiem człowiek może odkrywać prawdę o sobie i realizo-
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wać swoje najgłębsze powołanie jako osoby. Teksty starotestamentalne uka-
zują, że doświadczenie słabości i grzechu jeszcze bardziej odsłania kondycję 
ludzkiej natury i miłosierne oblicze Boga, który nie chce śmierci grzesznika, 
lecz chce żeby się nawrócił i żył (Ez 18, 23). Owocem takiej postawy Boga 
jest Przymierze zawierane najpierw z Noem, Abrahamem i Mojżeszem, któ-
re w pełni zostaje zrealizowane w Nowym Przymierzu dzięki osobie Jezusa 
Chrystusa. W Jezusie – ludzkość jako Oblubienica Boga – może w całej peł-
ni usłyszeć i przyjąć starotestamentalną formułę: „I będę dla was Bogiem, 
a wy będziecie moim ludem” (Wj 6, 7; Kpł 26, 12; Jr 31, 33). 

Summary

Announcement of the Communion with God in the Old Testament

In the present article the author investigates three main aspects of the 
communion between God and humankind in the Old Testament. First of 
all he describes the act of creation as a visible sign of relation between the 
Creator and created human being. He uses the texts form Old and New 
Testament in order to illustrate this close relation (Gen 1–2; Sir 24; Prov 8; 
John 1). Then he describes the sin as a reality which destroys communion 
between God and a people. In the light of the Hebrew Bible there is hope 
that sin will be overcome by God who is the Saviour and the Source of 
Love. In the last point he describes the covenant as the reality of the renew-
al communion between God and humankind which finds its fulfillment in 
the person of Jesus Christ.
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Trynitarny wymiar komunii z Bogiem

Zapowiedziane w tytule zagadnienie jest bardzo ważne i bardzo sze-
rokie. Wiara w Trójcę Świętą należy do samej istoty chrześcijaństwa. Licz-
ba danych, jaka jest związana z tą wiarą, jest przeogromna. Tutaj można 
będzie zwrócić uwagę na zaledwie kilka punktów. Przede wszystkim na-
leży poszukać odpowiedzi na pytanie: czy komunia z Bogiem może nie 
być trynitarna? Następnie zjednoczenie z Bogiem, właśnie jako trynitarne, 
zostanie przedstawione w oparciu o Pismo Święte, czyli w odwołaniu do 
tekstów zupełnie podstawowych, normatywnych dla chrześcijaństwa, dla 
duchowości chrześcijańskiej. Spośród danych biblijnych zwrócimy uwagę 
na tematy zjednoczenia potrzebujących zbawienia w Trójcy Świętej oraz na 
zamieszkiwanie Trójcy Świętej w potrzebujących zbawienia.

Czy komunia z Bogiem może nie być trynitarna?

Czy komunia z Bogiem mogłaby nie być trynitarna? Odpowiedzi na 
to pytanie poszukamy w Biblii. Do najistotniejszych cech Pisma Świętego 
należy to, iż przekazuje ono wiele ważnych informacji na temat relacji Bóg–
ludzie w znaczeniu doświadczenia duchowego i oczekiwań na przyszłość. 
Przy czym te ostatnie opierają się zarówno na obietnicach ze strony Boga, 
jak i na tym, czego ludzie już doświadczyli.

Teksty biblijne wyraźnie wskazują na relacje między ludźmi i trzema 
Osobami Boskimi1. „(…) nikt, kto mówi w Duchu Boga, nie mówi «Niech 

1 Przyjmuję tutaj opinię, wg której w Nowym Testamencie termin Bóg (gr. theos) zasad-
niczo wskazuje na Boga Ojca. Jak stwierdza M. Corbin, La paternité de Dieu, Paris 1998, s. 10, 
w pismach tych wskazany termin nie odnosi się nigdy do Ducha Świętego (co samo w sobie 
w niczym nie przeczy Jego bóstwu; w tym zbiorze pism możliwości wyrażania wiary w czy-
jeś bóstwo nie są znowu tak ubogie, nie ograniczają się jedynie do omawianego teraz słowa; 
wystarczy wspomnieć tytuł ku, rioj), do Syna theos odnosi się w J 1, 1.18; 20, 28; Rz 9, 5; Tt 2, 13; 
1 J 5, 20, w pozostałych ponad 1300 tekstach słowo to oznacza Boga Ojca. Por. F.-X. Durrwell, 
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Jezus będzie przeklęty!», i nikt też nie może powiedzieć «Panem jest Jezus», 
jeśli nie w Duchu Świętym. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne 
też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 3–6). Relacje 
człowieka z każdą z tych trzech Osób posiadają pewne cechy charaktery-
styczne, niepowtarzalne. Przytoczony powyżej fragment Pierwszego Listu 
do Koryntian upoważnia do stwierdzenia, iż relacja z jedną z Osób Trójcy 
Świętej jest też relacją ze wszystkimi Osobami Bożymi, że komunia człowie-
ka z Bogiem zawsze posiada charakter trynitarny. Nowy Testament nieraz 
pokazuje, iż komunia z jedną z Osób Boskich oznacza bycie w zjednoczeniu 
także z dwoma pozostałymi Osobami Trójcy Świętej. Oto wybrane przykła-
dy na potwierdzenie:

Mt 28, 19: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”; sformułowanie „chrzest 
w (gr. eis) imię” wskazuje na zjednoczenie z każdą z Osób Bożych, do-
słownie: „zanurzenie”2; można rozumieć, że chodzi także o upodobnie-
nie – chrzest to takie zjednoczenie z Trójcą Świętą, że człowiek do Ojca, 
Chrystusa i Ducha Świętego zostaje upodobniony przez Nich, niejako Oni 
go w sobie umieszczają3;

J 20, 21–23: „A Jezus znowu powiedział do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powie-
dział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”;

Rz 8, 15–17: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu po-
grążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym 
możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem 
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, 
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro 
wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”.

Nowy Testament pozwala zrozumieć, że posiadająca zawsze charak-
ter trynitarny komunia z Bogiem jest przez Trójcę Świętą udzielana jako 

Ojciec. Bóg w swoim misterium, Kielce 2000, s. 12 n.; W. Marchel, Abba. Père. La prière du Christ et 
des chrétiens. Etudes sur les origines et la signification de l’invocation à la divinité comme père avant 
et dans le Nouveau Testament, Rome 1971, s. 11; R. Penna, Essere cristiani secondo Paolo, Casale 
Monferrato 1979, s. 110.

2 Zob. J. Wolinski, Le mystère de l’Esprit Saint, [w:] L’Esprit Saint, Bruxelles 1984, s. 147.
3 Zob. W. Misztal, Chrzest: sakrament życiodajnej śmierci z Chrystusem (w świetle listów św. 

Pawła Apostoła), „Słowo Krzyża” 2 (2008), s. 133 n.
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dar bardzo szczodrze. Bóg chce przecież zbawienia wszystkich ludzi (zob. 
np. 2 Tm 2, 3–4), a zbawienie w swej istocie polega przecież na zjednocze-
niu z Nim. List do Rzymian oraz List do Kolosan prowadzą jeszcze dalej, 
wskazując, iż w trynitarnej komunii z Bogiem trzeba widzieć dar hojnie 
udzielany przez Boga nie tylko ludziom, ale wszystkim stworzeniom (zob. 
Rz 8, 18 n.; Kol 1, 12 n.; udzielania nie należy utożsamiać z przyjęciem, Bóg 
szanuje wolność swych stworzeń, zob. np. Ga 5, 1).

Komunia w Trójcy Świętej

Informując o doświadczeniu spotkania z Bogiem, zjednoczenia z Nim, 
starając się, by ta komunia stała się udziałem odbiorców, Nowy Testament 
niejeden raz ukazuje potrzebujących zbawienia jako tych, którzy są, żyją 
w Ojcu, w Chrystusie, w Duchu Świętym. 

Komunia w Bogu Ojcu

Jak stwierdza Apostoł Paweł, ludzie stają się chrześcijanami, czyli do-
stępują daru zbawienia nawet do tego stopnia, że następnie mają aktywny 
udział w misterium obdarzania pełnią życia właśnie w Bogu Ojcu: „odwa-
żyliśmy się w Bogu naszym głosić wam Ewangelię Bożą” (1 Tes 2, 2). Idąc 
za przytoczonym tekstem, należy wskazać na następujący, zupełnie podsta-
wowy warunek owocnego głoszenia Ewangelii, przyjmowania jej, rozwoju 
życia duchowego jako głoszenia i zapoczątkowania go przez wiarę, przez 
chrzest. Okoliczności, po ludzku sądząc, mogą być bardzo trudne. Jednak 
podstawowa jest komunia z Ojcem w przypadku tego, który przepowiada 
Dobrą Nowinę. W ten sposób przez zaangażowanie ze strony Ojca inni stają 
się chrześcijanami, kolejne osoby zostają obdarzone darem włączenia w ko-
munię trynitarną. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19; zob. też Mk 16, 16). 
Wiara i chrzest przynoszą włączenie w komunię trynitarną. To bardzo pozy-
tywne spojrzenie oraz rola Boga Ojca w tym dobroczynnym dla człowieka 
misterium udzielania pełni życia, w którym Ojciec jednoczy z sobą, z Chry-
stusem i Duchem Świętym, wciąż chyba są zbyt rzadko zauważane. 

Chrześcijanie, Kościół jako taki, żyją w Bogu Ojcu. „Paweł, Sylwan i Ty-
moteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chry-
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stusie” (2 Tes 1, 1). To samo św. Paweł stwierdza także na początku Pierw-
szego Listu do Tesaloniczan (zob. 1 Tes 1, 1). Zjednoczenie z Ojcem to dar 
bardzo szczodrze udzielany. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla jakiejś 
wąskiej, uprzywilejowanej grupy. W Ojcu zaczynają się dzieje chrześcijan, 
dzieje ich wspólnoty kościelnej. Nie ma podstaw, aby myśleć, że następnie 
życie zarówno wspólnoty kościelnej, jak i poszczególnych chrześcijan ma 
przebiegać inaczej. Drugi List do Tesaloniczan pokazuje, że hojność do-
tyczy także tych członków wspólnoty kościelnej, których życie naznaczo-
ne jest niedoskonałością (2 Tes 3, 10 n.). Również oni są, żyją w Bogu Ojcu 
(2 Tes 1, 1). Łatwiej zrozumieć, skąd się bierze właściwa chrześcijaństwu, 
jego wyznawcom, żywotność, w tym imponująca zdolność do odradzania 
się, wzrostu duchowego, do zaskakującego zwyciężania trudności i to nawet 
wtedy, gdy chodzi o własne, bardzo znaczące słabości, grzechy. Ze swej stro-
ny List do Efezjan z ogromną śmiałością wskazuje, że taki związek trzeba 
rozumieć jako zaplanowany, przewidziany bardzo wcześnie. „I wydobyć na 
światło, czym jest ekonomia misterium ukrytego od wieków w Bogu, Stwór-
cy wszechrzeczy” (Ef 3, 9). Kontekst pozwala wywnioskować, iż wzmianka 
o ukryciu wskazuje na skuteczną opiekę, bliskość. Formy gramatyczne dają 
podstawę, by stwierdzić, że tak rozumiane ukrycie w Ojcu nie jest czymś, co 
należałoby wyłącznie do przeszłości, ale rozciąga się na życie chrześcijańskie 
jako takie. Odpowiada to przesłaniu z początku Listu do Efezjan, gdzie czy-
tamy o Bożym zapewnieniu o prawdziwym, dającym wolność, pomyślność 
przeznaczeniu – przeznaczeniu gwarantowanym przez samego Boga i przez 
Niego suwerennie, bardzo hojnie ofiarowanym. 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wy-
żynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez za-
łożeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej 
łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez 
Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczo-
drze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, 
że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby «wszystko na 
nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi». W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni 
zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej 
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woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu (…). W Nim także i wy 
usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim 
również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, 
który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwa-
niu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego ma-
jestatu” (Ef 1, 3–14; podkr. W. M.). 

Z kolei List do Kolosan przekazuje następujące przesłanie: „Umarliście 
bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Przyto-
czony tekst przedstawia chrześcijan jako będących w komunii Ojcem i Chry-
stusem. Specyficzne dla sytuacji chrześcijan w doczesności są nie tyle np. 
przemijanie czy zagrożenia, ale właśnie bycie ogarniętymi przez wszechmoc-
nego i kochającego Ojca. Ukrycie nie polega na defensywnym wycofaniu się, 
znakiem czy skutkiem porażki, rodzajem ucieczki, trwożliwym przeczeki-
waniem itd. Do czego to ukrycie prowadzi w perspektywie ostatecznej, po-
zwala zrozumieć następny wiersz: „Gdy zostanie objawiony Chrystus, nasze 
życie, wtedy i wy razem z Nim zostaniecie objawieni w chwale” (Kol 3, 4). 
Nasuwa się wniosek, iż w Ojcu chrześcijanin otrzymuje udział w boskiej 
pełni życia, która jest właściwa Chrystusowi. W ten sposób Ojciec obdarza 
też udziałem w swej własnej boskiej pełni życia. List do Kolosan dopełnia 
obrazu przez stwierdzenie, że już w doczesności chrześcijanin rzeczywiście 
uczestniczy w zmartwychwstaniu Chrystusa. „Jeśli więc razem z Chrystu-
sem zostaliście wskrzeszeni z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3, 1).

Również List do Rzymian ukazuje życie chrześcijan jako życie w Bogu 
Ojcu. Także w tym przypadku chodzi już o życie doczesne. Będące teraz 
przedmiotem naszego zainteresowania słowa składają się na rozdział pią-
ty, w którym wiele miejsca zajmuje tematyka grzechu. Tym bardziej na-
leży podkreślić, iż zdaniem Apostoła Pawła chrześcijanin to osoba, która 
z podniesionym czołem, nawet w pewnym sensie z dumą, patrzy w przy-
szłość. Nie jest ona niewolnikiem grzechu, grzesznej przeszłości czy takich 
wyrzutów sumienia, które bezowocnie zamykałyby go w przygnębieniu. 
Zarazem nie chodzi o akceptację zła i grzechu. „I nie tylko to, ale i chlubi-
my się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz 
uzyskaliśmy pojednanie” (Rz 5, 11). Postawy chlubienia się nie można tutaj 
rozumieć w znaczeniu np. grzesznego rzucania wyzwania Bogu czy jako 
nieświadomości swego położenia. Ona stanowi jedno z pokładaną w Bogu 
nadzieją (zob. np., uwzględniając kontekst, Rz 5, 5 i 8, 1.24). Ona ma swe 
uzasadnienie, jak to przedstawia np. piąty rozdział Listu do Rzymian, 
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w misterium pojednania, czyli w darze zjednoczenia, w darze pozytywnie 
przemieniającego przygarnięcia człowieka przez Chrystusa, Ducha i Ojca 
(zob. Rz 5, 5 n.).

Komunia w Chrystusie Panu

Corpus Paulinum znacząco często przedstawia życie chrześcijan jako ży-
cie „w Chrystusie”4. W ten sposób ukazywane jest nawet całe dzieło stwo-
rzenia–zbawienia. Interesująco przedstawia się pod tym względem np. 
następujący, wciąż zbyt mało znany fragment Listu do Kolosan: „Z rado-
ścią dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych 
w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do kró-
lestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie − odpusz-
czenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego − Pierworodnym 
wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co 
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, 
czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla 
Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma ist-
nienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym 
spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 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 niebio-
sach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 12–20). 

List do Efezjan, gdy ukazuje komunię z Bogiem za pomocą sformuło-
wań typu „w Chrystusie”, prowadzi do rzeczywistości, która poprzedza 
stworzenie świata. „(…) [Ojciec] w Nim [tzn. w Chrystusie, przyp. W. M.] 
wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 
przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 4–5). Można powiedzieć, iż cytowane słowa 
zapowiadają, wtajemniczają w logikę, w istotę dynamizmu, ukierunkowa-
nia właściwego dla zjednoczenia w Chrystusie. Przypomnijmy, co jest bar-
dzo istotne, że List do Kolosan wskazuje, iż taki dobroczynny Boży plan od-
nosi się do wszystkich stworzeń: „(…) w Nim [tzn. w Synu, przyp. W. M.] 
zostało stworzone wszystko: i to, co w niebie, i to, co na ziemi, byty wi-

4 Specjaliści zwracają na to uwagę nie od dzisiaj. Zob. np. M. Bouttier, En Christô. Études 
d’exégèse et de théologie paulinienne, Paris 1962, s. 132 n.
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dzialne i niewidzialne (…). Wszystko przez Niego [tzn. przez Syna, przyp. 
W. M.] i dla Niego zostało stworzone i takim jest” (Kol 1, 16). Ze swej strony 
Pierwszy List do Koryntian oraz List do Rzymian następująco zapowiada-
ją zwieńczenie tak przez Boga zaplanowanego i już rozpoczętego procesu. 
„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży-
wieni” (1 Kor 15, 22). „(…) zapłatą grzechu jest śmierć, a darem Boga jest 
wieczna pełnia życia w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6, 23).

Dar komunii w Chrystusie nie przychodzi za cenę wolności, w żadnym 
wypadku nie oznacza jej utraty, lecz afirmację, rozkwit. „Ku wolności wy-
swobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na 
nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1; zob. też np. Rz 8, 19–24). Komunia 
z Bogiem nie przynosi pomyślności jedynie początkowo. Jednym z bardzo 
cennych darów, jakie ma do ofiarowania duchowość chrześcijańska także 
współczesnemu człowiekowi jest wskazywanie na opatrzność Bożą. Corpus 
Paulinum oddają takie doświadczenie, przekonanie, nadzieje, m.in. mówiąc 
o życiu w Chrystusie. Idąc za piątym i szóstym rozdziałem Listu do Rzy-
mian, można to przedstawić w następujący sposób: w doczesności ludzie 
znaleźli się w położeniu dla siebie bardzo niekorzystnym – są w grzechu 
i w śmierci. W sytuacji, kiedy ktoś staje się chrześcijaninem, zaczyna żyć 
w Chrystusie. Jego udziałem jest bardzo korzystna dla niego zmiana, wiel-
kanocne przeprowadzenie-przejście. „Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże 
możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, któ-
rzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanu-
rzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostali-
śmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my kroczyli w nowości życia, 
jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez 
śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak 
samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. 
(…) Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga 
w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 2–11). Należy mocno zaznaczyć, iż piąty i szó-
sty rozdział Listu do Rzymian niedwuznacznie sprzeciwiają się rozumieniu 
z jednej strony bycia w grzechu i bycia w śmierci oraz, z drugiej strony, życia 
w Chrystusie na zasadzie jakiejkolwiek proporcjonalności. 

Ważne dane na temat życia chrześcijan w doczesności jako życia w Chry-
stusie przekazuje także ostatni rozdział Listu do Rzymian. Św. Paweł po-
zdrawia w nim szereg osób, z którymi łączą go szczególnie bliskie więzi. 
Przy okazji otrzymujemy wgląd w ich życie, zapoznajemy się z Pawłowym 
rozumieniem tego, co jest dobre w ludzkim (a więc nie tylko tak wybitne-
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go wyznawcy Chrystusa, jak św. Paweł) życiu, postępowaniu, doświad-
czeniach, ofiarności właśnie jako życiu w Chrystusie. Widać, iż komunia 
z Chrystusem jest jednakowo otwarta dla kobiet i mężczyzn. Taka koncepcja 
i praktyka wyróżnia się na tle ówczesnych zwyczajów, mentalności, torując 
drogę zmianom, z których nadal, może nawet o tym nie wiedząc, korzy-
stamy5. Oto fragment zakończenia tego listu: „Polecam wam Febę, naszą 
siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się 
świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której po-
mocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także 
i mnie samego. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezu-
sie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym 
jestem winien wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły pogan. 
Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego 
umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi 
przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego 
dobra. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków i współtowarzyszy 
więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną 
stali się w Chrystusie. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata! 
Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie, Urbana, i umiłowa-
nego mego Stachysa! Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. 
(…) Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy są w Panu. Pozdrówcie Try-
fenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, 
która wiele trudu poniosła w Panu. Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa 
i jego matkę, która jest i moją matką. (…) Pozdrawiam was w Panu i ja, Ter-
cjusz, który pisałem ten list” (Rz 16, 22).

Komunia w Duchu Świętym

Listy Pawłowe ukazują życie chrześcijan także jako życie w Duchu Świę-
tym. Również tutaj możliwe będzie zwrócienie uwagi jedynie na wybrane 
aspekty. Zdaniem Apostoła ta pomyślna zmiana, jaką jest życie chrześcijań-
skie, zaczyna się właśnie dzięki komunii z Duchem Świętym, dzięki Nie-
mu. Św. Paweł pisze tutaj o życiu w Duchu Świętym. W Pierwszym Liście 
do Tesaloniczan Apostoł stwierdza: „(…) nasze głoszenie Dobrej Nowiny 

5 Więcej na ten temat zob. np. W. Misztal, Kobieta, jej godność, świętość, duchowość i Nowy 
Testament, „Polonia Sacra” 20 (2007), s. 61 n. 
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na waszą rzecz nie dokonało się jedynie w słowie, ale (…) w Duchu Świę-
tym” (1 Tes 1, 5). Dla św. Pawła komunia wiary z Chrystusem jest takim 
dziełem Ducha Świętego, że prowadzony przez Niego głosiciel Ewangelii 
i osoba przyjmująca Ewangelię są prawdziwym podmiotem decydującym, 
działającym. „(…) nikt też nie może powiedzieć «Panem jest Jezus», jeśli nie 
w Duchu Świętym” (1 Kor 12, 3). Także odrodzenie chrzcielne dokonuje się 
dzięki komunii z Duchem Świętym. „Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie 
posiądą królestwa Bożego? (…) A takimi byli niektórzy z was, ale zostaliście 
obmyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imieniu 
Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6, 9–11). Dokład-
niej mówiąc, przytoczony tekst opisuje skutki komunii z całą Trójcą Świętą6. 
Także dopełnienie w wieczności Bożego dzieła ma dokonać się Duchu Świę-
tym. On jest tutaj gwarantem: „(…) nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, 
w którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia” (Ef 4, 30). Dla sta-
rożytnych pieczęć wskazuje na przynależność, jest rękojmią udzielną przez 
gwaranta. Informuje, iż znieważenie pieczęci będzie wypowiedzeniem woj-
ny gwarantowi, pociągnie za sobą jego odpowiedź7. W Liście do Rzymian 
Apostoł pisze o zmartwychwstaniu na życie wieczne jako o dziele Ducha 
Świętego, jako o owocu zamieszkiwania Ducha Świętego w chrześcijaninie: 
„A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to 
Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze 
śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11). Rów-
nież to, co w doczesności składa się na życie chrześcijańskie między jego 
początkiem i osiągnięciem celu eschatologicznego, Corpus Paulinum ukazuje 
jako życie w Duchu Świętym. „(…) królestwo Boże nie sprowadza się do 
jedzenia i picia, ale [jest, przyp. W. M.] sprawiedliwością, pokojem i radością 
w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). Słowa te są bardzo ważne m.in. ze względu 
na groźną pokusę postrzegania chrześcijaństwa (w tym jako jego duchowo-
ści) w kategoriach szkodliwego, niszczącego ludzi pesymizmu. 

W świetle Nowego Testamentu całe dzieło stworzenia-zbawienia przed-
stawia się jako udzielenie potrzebującym zbawienia istotom coraz pełniejszej 
komunii z Duchem Świętym. „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwsta-
niem. Zostaje zasiane zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; zostaje za-

6 Szerzej na ten temat zob. R. Penna, Essere cristiani secondo Paolo, Casale Monferrato 
1979, s. 48 n.; B. J. Hilberath, Pneumatologia, Brescia 1996, s. 80; W. Misztal, Odnowienie i udzie-
lenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa, Kraków 2002, s. 106.

7 Zob. W. Misztal, Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa, 
dz. cyt., s. 330 n.
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siane niechwalebne – powstaje chwalebne; zostaje zasiane słabe – powstaje 
mocne; zostaje zasiane ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest 
ciało ziemskie powstanie, też ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał się 
pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiają-
cym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe 
było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. 
Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak no-
siliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka 
niebieskiego” (1 Kor 15, 42–49). „Człowiek «jeszcze–nie–ogarnięty–wystar-
czająco–przez-Ducha» (gr. psychikos) bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bo-
żego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko 
duchowo (gr. pneumatikôs; np. w znaczeniu: dzięki Duchowi, przyp. W. M) 
można to rozsądzić” (1 Kor 2, 14). Analogiczne przesłanie stara się przekazać 
List do Galatów: „(…) aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystu-
sie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Du-
cha” (Ga 3, 14). W tym sensie zjednoczenie z Duchem Świętym przedstawia 
się jako jeden z największych darów, jakie człowiek może otrzymać. 

Drugi List do Koryntian ukazuje ten jak najbardziej nadzwyczajny 
związek zarazem jako zupełnie podstawowy, jako normalną część ży-
cia chrześcijańskiego. „(…) we wszystkim okazujemy się sługami Boga: 
w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w przeciwnościach, w skrępowa-
niu, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w nocnych czu-
waniach, w postach, w czystości, w wiedzy, w wielkoduszności, w łagod-
ności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej w słowie prawdy, w mocy 
Boga” (2 Kor 6, 4–7). Ten fundamentalny element życia chrześcijańskiego 
i w pewnym sensie zarazem jego cel, jakim jest synowska komunia z Oj-
cem, uczestnictwo w zjednoczeniu Syna z Ojcem, przedstawia się jako takie 
dzieło Ducha Świętego. „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się 
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 
w którym wołamy: «Abba, Ojcze!»” (Rz 8, 15). W świetle przytoczonego 
tekstu podobnie należy postrzegać modlitwę chrześcijańską. W świetle Li-
stu do Galatów nasuwa się wniosek, iż udana modlitwa jest równocześnie 
dziełem Ducha Świętego i modlącego się człowieka, że dobrze modli się 
ten, kto jest w Duchu Świętym, że prawdziwa modlitwa wskazuje, iż dana 
osoba żyje właśnie w Nim (zob. Ga 4, 4 n.). List do Efezjan zachęca: „Przy 
każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 18). 

Komunia z Duchem Świętym odgrywa istotną rolę także, gdy chodzi 
o stosunek do chrześcijanina, który grzeszy. „(…) gdyby komuś zdarzył się 
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jakiś upadek, (…) w Duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą 
drogę” (Ga 6, 1). Duch Święty pomaga wyeliminować zło w tak doskonały 
i prawidłowy sposób, że zarazem grzesznik zostaje ocalony. Duch razem 
z Chrystusem sprawia, że w chrześcijaninie mieszka Ojciec, że chrześcija-
nin coraz bardziej staje się świątynią, domem Bożym: „W Nim [to znaczy: 
w Chrystusie, przyp. W. M.] i wy także jesteście wznoszeni we wspólnym 
budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga w Duchu” (Ef 2, 22). Tak więc 
komunię z Duchem Świętym, z Chrystusem i Ojcem trzeba postrzegać jako 
bardzo dynamiczną, w kategoriach wzrostu, rozwoju. 

Życie chrześcijańskie jako takie to życie w Duchu Świętym, komunia 
z Nim. Takie właśnie obdarowanie komunią dotyczy każdego chrześcijani-
na. Reguła ta stosuje się także do szczególnych darów, udzielanych takiej czy 
innej osobie lub grupie dla dobra całej wspólnoty i zarazem dla dobra tejże 
osoby czy grupy. „Każdemu zaś Duch jest objawiony dla dobra wspólnego. 
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, (…) innemu jeszcze 
dar wiary w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w jednym Duchu 
(…). Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, 
jak chce. (…) Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby 
stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni” 
(1 Kor 12, 7–13). Życie w Duchu Świętym – również, gdy chodzi o udzielane 
w Nim dary nadzwyczajne – jest nieodłączne od zjednoczenia we wspólno-
cie kościelnej, w miłości bliźniego. Jednoznacznie wskazują na to rozdziały 
dwunasty, trzynasty i czternasty Pierwszego Listu do Koryntian. 

Zjednoczenie jako zamieszkiwanie Trójcy Świętej w nas

Nowy Testament pozwala lepiej zrozumieć i stara się pomóc przy-
jąć komunię z Trójcą Świętą, wskazując na zamieszkiwanie Osób Bożych 
w człowieku, czyli na Ich aktywną, zaangażowaną obecność w potrzebują-
cych zbawienia.

Człowiek jako istota zamieszkana przez Boga Ojca

Na Pierwszy List do Koryntian składają się m.in. takie oto słowa: „(...) 
a tak, upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie 
Bóg jest między wami” (1 Kor 14, 25). Tłumacząc jak najdokładniej otrzymu-
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jemy: „że prawdziwie Bóg jest w was”. Kontekst wskazuje, że będąc obec-
nym, Bóg Ojciec wyróżnia chrześcijan, że mamy do czynienia z obdarowa-
niem charakterystycznym właśnie dla nich. Cytowany powyżej fragment 
Pierwszego Listu do Koryntian składa się na większą jednostkę tematyczną 
dotyczącą modlitwy. Jest ona przedstawiona w kategoriach zjednoczenia 
z Bogiem i zarazem wspólnoty międzyludzkiej. Taka modlitwa wiąże się 
z przezwyciężaniem ewentualnych trudności. Jeśli ma to miejsce, wtedy 
człowiek konsoliduje się wewnętrznie. Modlitwa chrześcijańska ma także 
charakter apostolski, misyjny: kiedy chrześcijanie modlą się tak, jak należy, 
to gdyby wśród nich znalazł się niechrześcijanin, i on ma szansę spotkać 
jedynego prawdziwego Boga, dostąpić zjednoczenia z Nim. Innymi słowy, 
zjednoczenie z Ojcem jest dla innych uchwytne i przekazywalne.

O zjednoczeniu chrześcijanina z Ojcem mówi także następujący tekst: 
„Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią 
Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam w nich” (2 Kor 
6, 16). W cytowanym wersecie polski termin „świątynia” to przekład grec-
kiego słowa naos, które informuje o pobycie, zamieszkiwaniu w danym 
miejscu etc. Godność, dar bycia „domem”, w którym przebywa Bóg (co 
należy postrzegać w kategoriach wyróżnienia, łaski; zob. np. 1 Kor 1, 1 n.; 
Ef 2, 1 n.), w pewien sposób oznacza posiadanie podobnego chwalebnego 
statusu, jaki jest właściwy Świątyni Jerozolimskiej, jej Świętemu Świętych 
czy przynajmniej Świętemu8. Przesłanie jest bardzo ważne. Kiedy Apo-
stoł pisze cytowane słowa, to Świątynia Jerozolimska, właściwa jej god-
ność domu Bożego, miejsca spotkania z Bogiem, w pewnym sensie zostaje 
rozszerzona na chrześcijan, nie wyłączając tych pochodzenia pogańskiego. 
Otóż nie tylko poganie, ale nawet nie wszyscy Izraelici mieli prawo wejść, 
już nie mówiąc o swobodnym pozostawaniu w najważniejszych salach 
domu Bożego, którym była świątynia jerozolimska. W takim razie chrześci-
jańskie zjednoczenie z Ojcem trzeba postrzegać m.in. w kategoriach prze-
mieniającego wywyższenia człowieka. Wiąże się też ono z bardzo ważną 
Bożą gwarancją: „Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 
Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1 Kor 3, 17; zob. J 2, 19 n.).

W Drugim Liście do Koryntian Apostoł pisze o obecności Boga pośród 
wiernych Starego Przymierza. Z tym że przesłanie składające się na Stary 
Testament zostaje odniesione do Nowego Przymierza i do jego ludu, który 
po części wywodzi się spośród pogan. Interesujący nas tekst jest fragmen-

8 Por. O. Michel, Naos, TDNT IV, s. 880 n.
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tem listu skierowanego do chrześcijan także pogańskiego pochodzenia. 
„Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią 
Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: «Zamieszkam w nich i będę 
chodził wśród nich [można też tłumaczyć: w nich, przyp. W. M.], i będę ich 
Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie 
się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę 
i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami» – mówi Pan 
wszechmogący” (2 Kor 6, 16–18). Obecność Ojca niejako stanowi alternaty-
wę dla prowadzącego do zagłady związku z bożkami. Komunia z Ojcem 
jest też zjednoczeniem bardzo bliskim, włączeniem w rodzinę Bożą. Nasu-
wa się więc wniosek, iż jest to wspólnota bardzo serdeczna, o charakterze 
rodzinnym: „I będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córka-
mi – mówi Pan wszechmogący” (1 Kor 6, 18). Widać też, że zjednoczenie 
z Ojcem nie oznacza, iż ludzie mają być bierni. Nie tracą oni wolności. Na 
uwagę zasługują także słowa o „córkach Boga”. Jesteśmy raczej przyzwy-
czajeni do określeń: „dzieci Boże”, „synowie Boży”. Serdeczne, bardzo 
bliskie, rodzinne zjednoczenie z Ojcem i tym samym także z Chrystusem 
i Duchem Świętym jest darem ofiarowanym nie tylko mężczyznom.

W wierzących w Chrystusa, zjednoczonych w Nim Ojciec jest „sprawcą 
i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą” (Flp 2, 13). Formy gramatycz-
ne wskazują, że wg cytowanych słów obecność Ojca w nas to ustawiczne 
działanie. Ojciec jest źródłem tego, co dobre: również w nas. Dar Syna i Du-
cha zostaje udzielony przez Ojca (Ga 4, 4 n.; por. np. 3, 5). Przez swą bli-
skość, obecność i działanie On kształtuje człowieka od początku aż po peł-
nię istnienia (zob. np. 2 Kor 8, 6). Zarazem zjednoczony z Ojcem człowiek, 
ożywiany przez Niego, pozostaje podmiotem swego działania. Udzielając 
życia i prowadząc je ku eschatologicznej pełni, Ojciec nie zniewala, lecz 
prowadzi ku wolności, ku byciu synem, ku pełnemu udziałowi w wolności 
Bożej, która jest miłością bezinteresowną (por. Ga 4, 1 n.; Rz 5, 5 n.; 8, 14 n.). 
Jeżeli Ojciec jest obecny w nas, jeżeli działa w nas Jego wszechmoc, skoro 
w pewien sposób w każdym z nas koncentruje się i angażuje się na naszą 
rzecz Jego wszechmoc, której nic nie potrafiłoby sprzeciwić się, to nadzieja 
zawieść nie może (por. Rz 5, 5). W ten sposób obecny w nas Ojciec wy-
pełnia swoje wieczne dzieło. „(…) tych, których od wieków poznał, tych 
też przeznaczył na to, [by się stali] na wzór obrazu Jego Syna, aby On był 
pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29; por. też np. Rdz 1, 26 n.). 
Dosłownie tekst mówi, że Ojciec chce i sprawia, żeby Chrystus, czyli Jego 
Syn, „był pierworodnym w wielu braciach”. 
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„Izajasz zaś odważa się powiedzieć: «Dałem się znaleźć tym, którzy 
mnie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali»” (Rz 10, 20). 
Tłumacząc dokładniej, otrzymujemy: „Dałem się znaleźć w tych, któ-
rzy mnie szukali”. Wygląda na to, iż zdaniem Apostoła Ojciec oczekuje, 
wychodzi naprzeciw człowiekowi w samej głębi jego jestestwa, że ludz-
ka nieświadomość nie stanowi dla Niego przeszkody. Ojciec w ten spo-
sób uprzedza, oczekuje. Być może św. Paweł myśli, iż On jest tam zawsze 
obecny z całą swą wszechmocną miłością, znając, kiedy będzie dogodna 
chwila, by skutecznie np. przywrócić komunię z sobą. Przychodzą na myśl 
słowa św. Pawła, że miłość jest cierpliwa (1 Kor 13, 4) oraz przypowieść 
o synu marnotrawnym i o jego czekającym, zwycięskim mocą miłości ojcu 
(Łk 15, 11 n.). Kontekst wskazuje, iż Ojciec realizuje swój zbawczy dla ludzi 
plan, nawet gdy człowiekowi wydaje się, iż Jego obecność jest nieznacząca, 
czy że w ogóle Go nie ma. Zmierza On ku dopełnianiu swojej obecności 
w osobie powołanej do komunii Bożej, do spotkania z Ojcem, do pełnego 
stania się Jego dzieckiem (zob. np. Rz 8). 

O obecności Ojca w człowieku mówi też następujący tekst: „Gdy jed-
nak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej 
i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię 
o Nim głosił poganom (dosł.: w poganach, wśród pogan, przyp. W. M.)” (Ga 
1, 15–16). Przytoczone na początku słowa są bardzo osobiste, jednak wolno 
przyjąć, iż w pewnym stopniu odnoszą się nie tylko do Apostoła. Bóg, ob-
darzając osobę ludzką (i to każdą) życiem, tym samym wybiera, powołuje 
ją do życia wiecznego (por. Ef 1, 4). Całe dzieło Boże, w tym i Boża obecność 
w nas, spotkanie z Trójcą Świętą w nas, zostaje nam dane, abyśmy mogli 
w całej wolności i godności stworzeń powołanych do synowskiej komunii 
z Bogiem ten dar wiecznej pełni życia podjąć. W zakres tego obdarowania 
i podjęcia daru wchodzi udział podmiotu ludzkiego w przekazywaniu go 
innym według Bożych planów, według Bożej nieskończonej szczodrobliwo-
ści. „Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. 
Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze 
względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie 
wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 
Bożych” (Rz 8, 19–21). Przez swą aktywną obecność Ojciec w człowieku ob-
jawia też Syna i Ducha Świętego jako obecnych i działających w tejże osobie 
ludzkiej (por. np. Rz 8, 1 n.). Dzieje stworzenia-zbawienia, w tym włączo-
ne w nie nasze życie, mają charakter, w biblijnym tego słowa znaczeniu, 
objawiający. „Są objawieniem, czyli włączeniem w dzieło Boże. Można tu 
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mówić o stopniowym wtajemniczaniu, wprowadzaniu nas w to misterium. 
Ojciec jest u początku obecności Syna w nas, ukazuje nam tę obecność, spra-
wia, że staje się ona obecnością budowania rodziny Bożej. Daje człowiekowi 
udział w dawaniu innym spotkać w sobie Osoby Boże. Człowiek spotyka 
się z obecnym i działającym w nim Ojcem w tej odpowiedzi miłości, która 
nosi także imię wiara. Dary Ojca, także Jego obecność i działanie, nie zniewa-
lają. Za to potrzeba adekwatnej odpowiedzi – takiej, która jednocześnie jest 
wolnością i miłością”9. Istota ludzka już „w” dziele Ojca jest, żyje. Apostoł 
wskazuje, że stanowi to okazję, podstawę dla modlitwy dziękczynnej. „Dla-
tego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usły-
szane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest napraw-
dę – jako słowo Boga, który działa w was, wierzących” (1 Tes 2, 13). 

Człowiek jako istota zamieszkana przez Chrystusa

W ósmym rozdziale Listu do Rzymian czytelnik ma do swej dyspo-
zycji m.in. następujące słowa: „Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, 
ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na grzech, jednak Duch jest 
życiem dzięki usprawiedliwieniu” (Rz 8, 10). Dzięki swej obecność w czło-
wieku Chrystus ratuje tegoż człowieka od śmierci. Owszem, śmierć jako 
taka wciąż teraz jeszcze daje o sobie znać: dotyczy to także osób znajdu-
jących się w komunii z Chrystusem, które żyją w doczesności. Co jednak-
że najważniejsze: przede wszystkim śmierć i grzech w doczesności nie są 
w stanie potrzebujących zbawienia zatrzymać w sposób definitywny, czy 
też nieodwracalnie sprowadzić na drogę, na której czyha zagłada. Przez 
swą obecność Chrystus daje możliwość uczestniczenia w wielkanocnym 
wejściu w obiecane dziedzictwo pełni życia (zob. Rz 8, 16 n.). Obecność 
Chrystusa w nas zarazem stanowi przyczynę, znak i zadatek pełni uspra-
wiedliwienia. To ostatnie w świetle myśli Pawłowej należy rozumieć jako 
pojednanie z Bogiem, świętość, komunię z Bogiem, usynowienie potrzebu-
jących zbawienia jako dzieło Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym (zob. 
np. Rz 8, 1 n.). W ten sposób w pewnym sensie śmierć zmienia oblicze, 
staje się życiodajną – ale tylko w komunii z Chrystusem, która jest komunią 
z Ojcem i z Duchem Świętym (zob. np. J 10, 10 n.; Rz 8, 10 n.).

9 W. Misztal, Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych, two-
rzenia i rozwijania tych relacji, Kraków 2011, s. 52.
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Owoce obecności, działania Chrystusa w potrzebującym zbawienia nie 
ograniczają się do misterium wielkanocnego w znaczeniu naszego defini-
tywnego uczestnictwa w przejściu-wejściu do chwały pełni życia. To prze-
prowadzenie-przejście, nasze w nim uczestnictwo dokonuje się w pewnym 
sensie cały czas. Wg Nowego Testamentu u początku przeprowadzenia 
z nieistnienia do życia jest Syn (por. np. J 1, 1 n.; 1 Kor 8, 6; Kol 1, 15 n.). 
Jako dar Chrystusa jest również przedstawiane wielkanocne dopełnianie 
przejścia do wieczności zbawienia. Chrystus, jako obecny w głosicielu Do-
brej Nowiny, stoi za skutecznością ewangelizacji: „Usiłujecie bowiem do-
świadczyć Chrystusa, który przeze mnie [dosł.: we mnie, przyp. W. M.] 
przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją” 
(2 Kor 13, 3). To w taki sposób ewangelizujący ma udział w zbawczym mi-
sterium obecności Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego w sercach swych braci 
i sióstr, w sprawianiu, że żyją oni w Ojcu, Chrystusie i Duchu Świętym. 
Chrystus jest głoszony, „przekazywany” przez głoszącego, który sam „ma” 
Go w sobie. Takie swoiste „udzielanie” Chrystusa dokonuje się w mocy. 
Nie mamy do czynienia z wydarzeniem nieznaczącym, choć bywa, że 
ukrytym dla ludzkich oczu. Jest to dziełem Chrystusa, który użycza czło-
wiekowi, jako prawdziwemu podmiotowi, swej wszechmocnej, skutecznej 
miłości do potrzebujących zbawienia. Mamy tu do czynienia z posługą na 
rzecz chwały zmartwychwstania zjednoczonych z Nim, na rzecz odkupie-
nia jako ostatecznego upodobnienia człowieka do chwalebnego Chrystusa 
w Jego synowskim związku z Ojcem w Duchu Świętym (por. np. Rz 1, 3 n.; 
8, 1 n.; 15, 8; Flp 2, 6 n.; 3, 20 n.). Dalej Chrystus swą moc objawia w słu-
chaczach, którzy przyjęli dar komunii z Nim. Ostateczne skutki obecno-
ści Chrystusa w człowieku, jego zjednoczenie ze Zbawicielem Nowy Te-
stament przedstawia jako upodobnienie do chwalebnego Chrystusa, który 
w jedności Ducha Świętego jako Syn w sposób doskonały jest z Ojcem. „Na-
sza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, 
na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także 
wszystko, co jest, sobie podporządkować” (Flp 3, 20–21; zob. też Rz 8, 1 n.). 
Przemianę dającą pełnię życia sprawia obecny, wszechmocny i przycho-
dzący w chwale Chrystus. W Drugim Liście do Koryntian św. Paweł bardzo 
kategorycznie pisze o alternatywie dla obecności Chrystusa w człowieku. 
„Siebie samych badajcie, czy trwacie (dosł.: jesteście, przyp. W. M.) w wie-
rze; siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus 
Chrystus jest w was? Chyba, że jesteście odrzuceni” (2 Kor 13, 5).
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Interesujący dla tematu zjednoczenia z Chrystusem jest także następu-
jący fragment Listu do Galatów: „Żyję już więcej nie ja, żyje we mnie Chry-
stus. Choć teraz żyję w ciele, to jednak żyję w wierze Syna Bożego, który 
umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). W cytowanym 
tekście temat życia jest mocno zaakcentowany. Z toku myśli Apostoła wol-
no wyprowadzić wniosek, że znajdując się w komunii z Chrystusem, czło-
wiek posiada w sobie samo źródło życia. W pewnym sensie Jego niczym 
nieograniczona, boska siła miłości bezinteresownej staje się, nie gwałcąc 
ludzkiej wolności, naszą mocą, dynamizmem, wolnością, miłością (zob. 
np. Ga 5, 1 n.). Dla człowieka proces ten może na pewnym etapie wiązać 
się z trudnościami, z cierpieniem. Trzeba tu jednak dostrzec oblicze jego 
wielkanocnej natury, czyli że mamy do czynienia z udziałem w misterium 
paschalnym. „To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz 
człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie 
byli w niewoli grzechu” (Rz 6, 6). Należy podkreślić, iż w tym wypadku 
cierpienie, trud nie stanowią celu, nie są ostatnim słowem Boga. Są w służ-
bie coraz pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem, a więc udziału w pełni 
życia, szczęścia. Chrystus kształtuje człowieka, daje mu możliwość pełne-
go wzrostu. „(…) aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełne-
go poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości 
według pełni Chrystusa” (Ef 4, 13). W przytoczonym wcześniej fragmen-
cie drugiego rozdziału Listu do Galatów Apostoł pisze o bardzo głębokim 
chrześcijańskim związku z Chrystusem. Robi to, używając pierwszej osoby 
liczby pojedynczej. Wyraża się jednoznacznie: „Żyję już więcej nie ja, żyje 
we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Wyznaje on, iż jego życie nadal przebiega 
„w ciele”. Jakby nie rozumieć określenia ciało, to mamy do czynienia z rze-
czywistością stworzoną przez Boga, chcianą przez Niego, stworzoną jako 
dobra i przeznaczoną na zbawienie wieczne (zob. np. Flp 3, 20 n.). Chociaż 
rzeczywistość ta stała się tak czy inaczej łupem grzechu i tym samym bywa 
manipulowana przez niego aż do bycia wmieszaną we wrogość do swe-
go Stworzyciela10, to przecież nie zostaje ona odrzucona. Z Bożej strony 
zostaje dane wszystko, by i ta sfera była w pełni włączona w zbawienie 
w Tym, który jest celem dla wszelkiego stworzenia (zob. np. Rz 7, 15–8, 39). 

10 Por. np. J. K. Chamblin, Freedom/Liberty, [w:] Dictionary of Paul and His Letters, Down-
ers Grove-Leicester 1993, s. 313; S. Bastianel, L. Di Pinto, Biblijne podstawy etyki, Kraków 1994, 
s. 95 n.; J. L. Segundo, Le christianisme de Paul. L’histoire retrouvée, tłum. F. Guibal, Paris 1988, 
s. 56 n.
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Jeżeli dogłębnie dotknął nas grzech i jego skutki, to jeszcze bardziej ma 
się to z dziełem obecności i działania Chrystusa. „Ale nie tak samo ma się 
rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jed-
nego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich 
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, 
Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 15, por. 5, 20). Dzieło odkupienia nadal jeszcze 
zmierza ku swojej pełni. W doczesności nadal człowiek żyje „w ciele”. Jed-
nak podstawowe jest to, że przez obecność Bożą, komunię z Bogiem „życie 
w ciele” w całej pełni może być „życiem ku pełni zbawienia”. Jeśli na to 
przystaniemy, to coraz bardziej staje się ono udziałem w dziele odnowienia 
życia i udzielenia jego pełni – już żyjemy „w wierze”, w odpowiedzi przy-
jęcia łaski. Chrystus w zjednoczonym z Nim człowieku jest rękojmią dla już 
mającej miejsce komunii z Nim, dla prowadzenia do pełni życia, do pełni 
zjednoczenia z całą Trójcą Świętą ostatecznie właśnie w ciała zmartwych-
wstaniu do życia wiecznego (zob. np. Flp 3, 20 n.). 

Zjednoczenie z Chrystusem to rzeczywistość dynamiczna, nastawiona 
na rozwój. „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż zostanie 
ukształtowany Chrystus w was” (Ga 4, 19). Jeśli Chrystus jest w człowie-
ku obecny w sposób coraz chwalebniejszy (zob. 2 Kor 3, 14–18), to i życie 
takiej osoby faktycznie znajduje się na drodze do swej wiecznej pełni, do 
pełni przeżywania spotkania z Nim, a przez Niego w Duchu Świętym 
z Ojcem i z całą rodziną Bożą. „Albowiem tych, których od wieków po-
znał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, 
aby On był pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29). Tekst grec-
ki pozwala zrozumieć, że św. Paweł pisze o Bożym planie, by Chrystus 
był „pierworodnym w wielu braciach”. Chrystus zbiera tych, w których 
sam działa. Czy brat może być zupełnie niepodobny do brata? Czy nie 
powinien istnieć co najmniej jeden punkt wspólny, jednoczący, a więc 
upodabniający rodzeństwo? Jest nim pochodzenie. W Bożym porządku 
jest to punkt wyjścia, punkt kardynalny, zamierzony. W Bożej ekonomii 
nasz związek z Chrystusem, w tym Jego obecność w nas, zakłada, że 
mamy do czynienia z dynamizmem ukierunkowania na coraz większe 
podobieństwo. Chrystus ma zostać w nas ukształtowany przy naszym 
ludzkim współdziałaniu z Ojcem. Czy stwierdzenie „zostanie ukształ-
towany” (Ga 4, 19) dyskretnie nie wskazuje właśnie na Tego, który jest 
i Ojcem Jezusa, i nas samych? Na rzecz takiego rozumienia przemawia 
np. przesłanie zawarte w przytoczonym powyżej fragmencie Listu do 
Rzymian (Rz 8, 29). 
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Człowiek jako istota zamieszkana przez Ducha Świętego

Miłość bezinteresowna (gr. agapê) Ojca i Chrystusa względem potrzebują-
cego zbawienia wiąże się z zamieszkiwaniem – i tym samym z działaniem – 
w człowieku Ich Ducha, z okazywaną im przez Niego przychylnością. Dużo 
na ten temat znajdziemy np. w ósmym rozdziale Listu do Rzymian oraz na 
początku czwartego rozdziału Listu do Galatów. Dzięki tej obecności istota 
ludzka dostępuje wywyższenia do godności Bożego „miejsca”, uobecniania 
się (zob. np. 1 Kor 3, 16). W konsekwencji w chrześcijaninie można – normal-
nie tak może i powinno być – spotkać i „otrzymać” Boga (por. 1 Kor 14, 25). 
Za początkiem czwartego rozdziału Listu do Galatów wypada powiedzieć, 
iż tak oto mamy do czynienia z pełnią czasu, potrzebujący zbawienia otrzy-
muje dostęp do niej, w niej żyje. Innymi słowy: na sposób bardzo zaawan-
sowany, kulminacyjny w pewnym sensie dla doczesnego „teraz”, jest on na 
drodze życia wiecznego, podejmuje jego dar. „Jak długo dziedzic jest nielet-
ni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkie-
go. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. 
My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli «żywio-
łów tego świata». Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał Syna swego, 
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy 
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód 
tego, że jesteście synami, Bóg posłał do serc naszych Ducha Syna swego, któ-
ry woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli 
zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 1–7). Misterium obecności 
Boga w człowieku następująco stara się przybliżyć Y. M. -J. Congar: „Toteż 
serce wierzącego, jeżeli mieszka w nim Duch Święty, jest miejscem, gdzie 
Bóg spotyka samego siebie, gdzie w niewymowny sposób dokonuje się wza-
jemna wymiana między Osobami Trójcy”11.

W Pierwszym Liście do Koryntian o komunii z Duchem Świętym i Bo-
giem Ojcem św. Paweł pisze m.in. następująco: „Czy nie wiecie, że jesteście 
świątynią (gr. naos) Boga i że Duch Boga mieszka w was?” (1 Kor 3, 16). 
Duch Święty jest w nas tak, jak jest w nas Ojciec i Syn. Misterium to Apo-
stoł przywołuje również następująco: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest 
świątynią (gr. naos) Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od 
Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” (1 Kor 6, 19). Świątynia po-

11 Y. M. -J. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 2. Panem jest Duch i daje życie (2 Kor 3, 17), 
Warszawa 1995, s. 146.
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siada określony status, godność. Ona ma swojego Właściciela–Mieszkańca, 
który dobrowolnie na siebie przyjmuje troskę o swe miejsce zamieszkania, 
w pewnym sensie odpowiedzialność za nie. Czyni się gwarantem teraźniej-
szości i losu w przyszłości (por. 1 Kor 3, 16 n.; J 2, 19 n.). Przez swą obecność 
i działanie Duch Święty już w doczesnym „teraz” włącza potrzebującą zba-
wienia istotę w dzieło udzielania-przyjmowania pełni życia. Zaangażowa-
nie się Boże w niczym nie ogranicza wolności potrzebujących zbawienia, 
ale ją chroniąc, sprawia jej rozkwit (por. np. Ga 5, 1 n.). Podejmując temat 
aktywnej obecności Tchnienia Bożego w człowieku, Y. M. -J. Congar pi-
sze: „[Duch] może być we wszystkich i w każdym, nie naruszając wolności 
osoby, toteż trudno odróżnić Jego działanie od spontanicznego poruszenia 
człowieka. Jest On bowiem Duchem wolności”12. Te gwarancje są bardzo 
mocne. „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 24). „(…) nadzie-
ja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za 
nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy byli bezsilni” (Rz 
5, 5–6). Pierwszy List do Koryntian ukazuje obecność Ducha Świętego jako 
dzieło Ojca (1 Kor 6, 19). I w ten sposób Ojciec i Duch Święty sprawiają 
zbawcze przejście, zbawczą przynależność. Ona zarazem jest rękojmią wol-
ności, nawet poniekąd z nią się utożsamia (zob. np. Rz 8, 11–17; Ga 4, 1–7; 
5, 1). Do istoty podjęcia tej przynależności przez człowieka należy m.in. 
przyjęcie daru wyzwolenia spod tyranii i manipulacji grzesznego egoizmu. 
Wg Nowego Testamentu ten ostatni w swej istocie okazuje się wyobcowa-
niem, które dotyczy także relacji z Bogiem i w ostatecznym rozrachunku 
może posiadać nawet charakter eschatologiczny (zob. np. Ga 5, 19–6, 10). 
Natomiast, podejmując dar bycia świątynią Ducha Świętego, potrzebujący 
zbawienia otrzymuje szansę życia coraz pełniej w komunii z Osobami Bo-
żymi (zob. np. Rz 8, 1–39). Duch Święty jest zasadą i gwarantem tej przy-
należności-komunii (np. Rz 8, 9). Prowadzi tę przynależność-komunię do 
eschatologicznej pełni (Rz 8, 14–23). Ta trynitarna przynależność-komunia 
posiada charakter synowski względem Ojca, jest podjęciem udziału godno-
ści synowskiej Chrystusa. Mamy tutaj do czynienia z samą istotą ekonomii 
stworzenia-zbawienia, ekonomii udzielenia pełni istnienia (zob. np. Ef 1, 3 
n.; Kol 1, 12 n.; Ga 4, 1–7). Wszystko to, jak pokazuje ósmy rozdział Listu 
do Rzymian, urzeczywistnia się dzięki Duchowi Świętemu i Jego komunii 
z Ojcem i Chrystusem, jest przejawem takiego właśnie zbawczego bycia 

12 Tamże, s. 142.
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w Duchu Świętym, owocem Jego obecności w potrzebującym zbawienia. 
W ostatecznym rozrachunku ta przynależność ma osiągnąć swoją pełnię 
w przejściu do Bożego eonu życia wiecznego. Przejście to już się rozpoczę-
ło i zmierza ku swojej pełni. „Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w Du-
chu, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten nie jest Jego” (Rz 8, 9). Duch Święty odgrywa tutaj 
rolę protagonisty, gwaranta, bez którego zaangażowania niemożliwe by-
łoby osiągnąć cel, jakim jest wieczna pełnia życia. Pełnia dzieła, którego to 
dotyczy, zaczyna się wraz ze zmartwychwstaniem na wieczność pełnej ko-
munii z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. I jeżeli z ludzkiego, doczesne-
go punktu widzenia należy to jeszcze do domeny przyszłości, to z drugiej 
strony jesteśmy w drodze ku temu celowi. „A jeśli Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, mieszka w was, to Ten, który wskrzesił Chrystusa 
z martwych, uczyni żyjącymi i wasze śmiertelne ciała przez zamieszkują-
cego w was swego Ducha” (Rz 8, 11). Zbawcze, życiodajne działanie Ducha 
Świętego wobec tego, co śmiertelne, co potrzebuje ratunku i dopełnienia 
niezależnie, czy jest natury duchowej, czy cielesno-materialnej, stanowi 
jedno z dziełem Chrystusa (por. Flp 3, 20–21). Tak ukierunkowany w swo-
im działaniu Duch Święty już mieszka w nas. Przez swe zamieszkiwanie 
jednoczy On z Ojcem i z Chrystusem (por. np. Ga 4, 4 n.). Mamy tu do 
czynienia z misterium wprowadzenia-wejścia w życie w jego pełni, całko-
witego urzeczywistnienia tego misterium, u którego początku znajduje się 
uczynienie świata i człowieka. „Na początku Bóg uczynił niebo i ziemię. 
(...) Uczynił więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” 
(Rdz 1, 1.27). Warunkiem wejścia w zamierzoną dla nas pełnię, w pełne 
„uczynienie żyjącymi” (por. Rz 8, 11) jest obecność i działanie Ducha Świę-
tego, komunia z Nim. On przenosi z istnienia „w ciele” (gr. en sarki), czyli 
z istnienia naznaczonego niekorzystnym, niebezpiecznym dla człowieka 
oddaleniem od Boga13, właśnie do Królestwa Bożego świata, do domeny 
swojej i Ojca, i Syna (zob. np. Rz 8, 9; 14, 17). To przenoszenie-przejście 
już się rozpoczęło i zmierza ku swojej pełni. Ojciec w mocy Ducha już 
wskrzesił Chrystusa z martwych (zob. Rz 1, 3–4; 8, 11). A związek pomię-

13 W listach Pawłowych sformułowania typu en sarki (pol.: w ciele) zasadniczo nie odno-
szą się do cielesności w naszym współczesnym rozumieniu, lecz wskazują na przynajmniej 
potencjalną słabość, ograniczoność, wyizolowujący i w ten sposób prowadzący do samo-
zniszczenia egoizm, grzeszność człowieka jako takiego. Więcej na ten temat zob. np. W. Misz-
tal, Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: Związki z Bogiem, Kraków 2010, s. 50, 145, 
233, 302, 364.
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dzy już dopełnionym wskrzeszeniem Chrystusa oraz naszym zmartwych-
wstaniem jest tak ścisły, że tekst natchniony stwierdza: „Jest to Ewangelia 
o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, ogłoszonym jako 
Syn Boży w mocy według Ducha Świętości przez powstanie martwych, 
o Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (Rz 1, 3–4)14. Przytoczone słowa wyra-
żają wiarę, która od samego początku jest wiarą Kościoła, i „która w zmar-
twychwstaniu Jezusa widzi zmartwychwstanie umarłych, to końcowe 
wydarzenie dziejów zbawienia”15. List do Rzymian oraz List do Galatów 
przedstawiają ludzkie zbawcze, życiodajne upodabnianie się do Chrystusa 
jako realizowane przez Ojca i Chrystusa, jako znak i owoc zbawienia (zob. 
Rz 8, 29 i Ga 4, 19). Ósmy rozdział Listu do Rzymian to podobieństwo wiel-
kanocne – tak w procesie jego realizacji, jak i w jego pełni – ukazuje jako 
dzieło Ducha Ojca i Chrystusa, Ducha, który jest i działa w potrzebujących 
zbawienia (zob. Rz 8, 11). Rzecz jasna, chodzi tu również o obecność i dzia-
łanie Ojca i Chrystusa w nas (por. np. Rz 8, 9). List do Filipian, jakkolwiek 
mogłoby to komuś wydawać się zaskakujące, jednoznacznie łączy zbawie-
nie z rzeczywistością określaną za pomocą greckiego terminu sôma, pl. „cia-
ło” (zob. Flp 3, 20–21)16. Może się zdarzyć, że Duch Święty jest pojmowany 
jako Ten, który w pewnym sensie pozostaje jak najbardziej oddalony od 
tego wszystkiego, co cielesne, materialne. Tymczasem Nowy Testament 
nie tylko mówi o obecności Ducha w „ciele”, w tych, którzy są także „cia-
łem”. Ukazuje również cel i skutki tej obecności: zmartwychwstanie ciała, 
zmartwychwstanie potrzebującego zbawienia, czyli obdarzenie go pełnią 
życia jako zbawcze dzieło Ducha Świętego w jedności z Ojcem i Chrystu-
sem (zob. np. Rz 8, 11; por. Rz 1, 3–4).

Warto tutaj przytoczyć słowa metropolity Ignacego z Latakii, który na-
stępująco wyjaśnia, kim jest Duch Święty dla człowieka, dla świata: „Bez 

14 Niestety, bardzo ważny tekst, jakim jest Rz 1, 4, bywa źle tłumaczony. Tekst grecki 
ex anastaseôs nekrôn znaczy tyle co „przez powstanie martwych”, a nie np. „przez powstanie 
z martwych”.

15 F. -X. Durrwell, Jésus Fils de Dieu dans l’Esprit Saint, Paris 1997, s. 63.
16 Przesłanie zawarte w Flp 3, 20−21 jest bardzo ciekawe i ważne. Chodzi o przekształcenie 

– upodobnienie (jak to wyraża dosłownie tekst natchniony) do Chrystusowego ciała naszego 
ciała. Chwała, przymiot Boży par excellence, zostaje złączona z ciałem. Bardzo zaskakujące, jak 
może osądzić współczesny człowiek, są skutki Bożego zamieszkania w ciele: czy będzie cho-
dziło o Chrystusa, czy o zbawionych. Słowo Boże mówi tutaj np. o upodobniającej przemianie 
tego, co śmiertelne (czyli nie-chwalebne), w naznaczone chwałą (por. np. 1 Kor 15, 42 n.). I jest 
to także związane z Duchem Ojca i Syna, (por. np. Rz 8, 11 n.), z Duchem, który bywa mylnie 
rozumiany np. jako najbardziej absolutne przeciwieństwo tego co materialne, cielesne.
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Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewan-
gelia jest martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, władza – domina-
cją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej jak tylko wspominaniem, 
życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: 
kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, 
Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół 
ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdzie-
siątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebó-
stwione”17.

***

W rozumieniu chrześcijańskim nie ma komunii z jedną Osobą Trój-
cy Świętej bez komunii z pozostałymi dwiema Osobami Trójcy Świętej. 
Zjednoczenie z Bogiem zawsze posiada charakter trynitarny. Biorąc pod 
uwagę dane biblijne trzeba powiedzieć, iż przez tę komunię Trójca Święta 
stanowi źródło, serce – centrum i cel istnienia, życia swych stworzeń. Ko-
munia ta nie wyobcowuje stworzeń względem siebie, lecz jest podstawą 
dla jedności między nimi: dla wskazań na jej temat, dla jej ustanowienia 
i rozwoju. Tak rozumiany dar trynitarnej komunii jest przez Ojca, Chry-
stusa i Ducha Świętego bardzo szczodrze udzielany już w doczesności, by 
nadać mu pełnię w wieczności zbawienia18. Podsumowując, warto odwo-
łać do encykliki Dominum et Vivificantem papieża Jana Pawła II: „«Pełni 
czasów» odpowiada szczególna pełnia samoudzielania się Trójjedynego 
Boga w Duchu Świętym. «Za sprawą Ducha Świętego» dokonuje się ta-
jemnica «unii hipostatycznej» – czyli zjednoczenia natury Boskiej i ludz-
kiej: Bóstwa i człowieczeństwa w jednej Osobie Słowa-Syna. (...) Poprzez 
takie «uczłowieczenie» Słowa-Syna, samo udzielanie się Boga osiąga swo-
ją definitywną pełnię w dziejach stworzenia i zbawienia. (…) Wcielenie 
Boga-Syna oznacza przyjęcie do jedności z Bogiem nie tylko ludzkiej na-
tury, ale – w tej naturze – poniekąd wszystkiego, co jest «ciałem»: całej 
ludzkości, całego widzialnego, materialnego świata. Wcielenie ma także 
swój sens kosmiczny oraz kosmiczny wymiar. «Pierworodny wszelkiego 

17 Cyt. za: K. McDonnell i G. T. Montague, Rozniecanie ognia, Kraków 1992, s. 40.
18 Zob. np. A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat III, 

red. W. Beinert, red. nauk. Z. Kijas OFMConv, tłum. J. Fenrychow, Kraków 1999, s. 55 n.; 
A. Linzey, Teologia zwierząt, tłum. W. Kostrzewski, Kraków 2010, s. 161 n.
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stworzenia» (por. Kol 1, 15), wcielając się w konkretne człowieczeństwo 
Chrystusa, jednoczy się w pewien sposób z całą rzeczywistością człowie-
ka, który także jest «ciałem» (por. np. Rdz 9, 11; Pwt 5, 26; Hi 34, 15; Iz 40, 
6; 52, 10; Ps 145 [144], 21; Łk 3, 6; 1 P 1, 24) – a w niej z wszelkim «ciałem», 
z całym stworzeniem”19.

Summary

Trinitarian dimension of communion with God

In the Christian understanding, communion with God always has a Tri-
nitarian character. Therefore an issue has been taken: who does the Father, 
the Son and the Holy Spirit offer the grace of their union to? The topic is 
mainly based on the texts fundamental for Christian spirituality and Chri-
stianity, which is the Bible. The problem of experiencing and understan-
ding the Trinitarian communion with God received much attention and it 
has been revealed in two aspects: 1. The union with God as the life in the 
Father, the Son and the Holy Spirit. 2. The Trinitarian union with God as 
the living presence of the Holy Trinity in the human being.

tłum. Celina Budzowska

Nota biograficzNa

Ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII – kapłan diecezji kieleckiej, 
Kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych, Prorektor 
ds. rozwoju i polityki finansowej. Autor wielu publikacji z zakresu ducho-
wości biblijnej. 

19 Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 50 (tekst za: www.vatican.va, dostęp: 
4.03.2011).
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Znaczenie kenozy Chrystusa  
dla jedności wspólnoty Flp 2, 1–5

Kościół jest ze swej istoty tajemnicą Komunii, „ludem zgromadzonym 
przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego”1. Niestety owa jedność jest 
zagrożona przez liczne napięcia i podziały. Wobec tego problemu aktual-
ne pozostaje pytanie o źródła podziałów we wspólnocie oraz o sposób ich 
przezwyciężania i budowania trwałej komunii. Odpowiedzią na te pytania 
jest między innymi perykopa Flp 2, 1–5. W historii rzadko podejmowa-
no badania nad nią. Główny akcent położono na wnikliwą egzegezę tzw. 
hymnu chrystologicznego Flp 2, 6–11 będącego jej integralną częścią. 

Niniejsze opracowanie ma charakter egzegetyczno-teologiczny. Tekst 
źródłowy w języku oryginalnym zaczerpnięto z uznanego za najlepsze 
wydania krytycznego2. Na jego podstawie ustalono własne tłumaczenie 
tekstu3. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione zagadnienia 
literackie – wydzielenie perykopy i jej kontekst. Ustalenie gatunku literac-
kiego pomoże w odczytaniu znaczenia tekstu. W drugiej części zostanie 
przeprowadzona egzegeza perykopy z uwzględnieniem jej struktury. Ana-
lizę zakończy pogłębienie teologicznego przesłania tekstu. 

Wydzielenie perykopy i jej kontekst

Pierwszą wspólnotą chrześcijańską, którą św. Paweł założył w Europie, 
był Kościół w Filippi. Było to podczas drugiej wyprawy misyjnej (por. Dz 16, 
11 n.). Złożona z dawnych pogan niewielka wspólnota w Filippi była Pawło-
wi bardzo oddana. To właśnie stamtąd przyjął pomoc materialną (por. 2 Kor 
11, 7–9), jakkolwiek z zasady unikał przyjmowania tego rodzaju wsparcia 

1 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita Consecrata, 41.
2 The Greek New Testament, red. K. Aland, M. Black, C. M. Martini, Stutggart 1993.
3 Tłumaczenie podano w nawiasach obok tekstu oryginalnego.
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(1 Tes 2, 9)4. Wspólnota ta, choć była radością i chwałą (Flp 4, 1) Apostoła, 
nie pozostała wolna od zagrożeń. Była narażona na ingerencję elementów 
żydowskich, zbliżonych do tych, jakie trapiły Pawła w Koryncie, entuzjazm 
duchowy i libertynizm gnostycyzujący. Paweł kieruje więc do niej list pe-
łen troski o zachowanie jedności we wspólnocie. Podkreśla w nim cierpienie 
Chrystusa i swoje, aby przeciwstawić się euforycznemu i triumfalistycznemu 
nauczaniu innych5. Wyrazem tego nauczania jest badana perykopa. Stanowi 
ona część tzw. Listu B6, który św. Paweł napisał do Kościoła w Filippi. 

Trwają dyskusje wokół wydzielenia perykopy z kontekstu. Brak bo-
wiem wyraźnych elementów wyróżniających ją. A. M. Buscemi7 wydzie-
la jako osobną perykopę Flp 2, 1–4 i Flp 2, 5–11. Problematyczny w takim 
podziale jest werset 5, który z jednej strony należy formalnie do parakle-
zy wzywającej do zachowania jedności we wspólnocie, a z drugiej strony 
wprowadza w dalszą część ukazującą kenozę Jezusa. Za takim podziałem 
według tego autora przemawia: zmiana podmiotu z drugiej osoby liczby 
mnogiej na trzecią liczby pojedynczej, zmiany trybu z rozkazującego w pa-
raklezie na oznajmujący, którym opisywane jest uniżenie i wywyższenie 
Chrystusa, zmiany gatunku z parenezy na hymn czy prozę rytmiczną. Po-
nownie zmianę trybu, podmiotu i tematu widzimy w wersecie 12, który 
rozpoczyna nową perykopę ściśle powiązaną z tą poprzednią. 

4 Por. A. Paciorek, Paweł Apostoł – Pisma, cz. 1, Tarnów 1995, s. 160. 
5 J. L. Houlden, R. J. Coggins, List do Filipian. Słownik hermeneutyki biblijnej, tłum. B.Wi-

dła, Warszawa 2005, s. 513.
6 Istnieje szereg hipotez dotyczących jedności Listu do Filipian. Wiele argumentów 

przemawia za tym, że św. Paweł napisał do tej gminy chrześcijańskiej wiele listów. A. Pacio-
rek proponuje następujący podział listu: 

 List B 1, 1–3, 1 (4, 2–4, 9)
•  Adres (1, 1–2)
•  Wstęp i dziękczynienie (1, 3–11)
•  Informacja o aktualnym położeniu Apostoła (1, 12–26)
•  Zachęta do życia w zgodzie i miłości (1, 27–2, 18)
•  Informacje dotyczące misji Tymoteusza i Epafrodyta (2, 19–3, 1)

 List C 3, 2–4, 1
•  Polemika z judaizującymi (3, 1b–11)
•  Prawdziwa i fałszywa pobożność (3, 12–4, 1)

 List A (4, 10–20)
•  Wdzięczność za nadesłaną pomoc. 

 Zob. A. Paciorek, Paweł Apostoł − Pisma, dz. cyt., s. 163, J. Gnilka, Der Philipperbrief, Kom-
mentar zum NT, Basilea–Viena 1968, s. 18−24, por. B. Byrne, List do Filipian, [w:] Katolicki Ko-
mentarz Biblijny, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 1400.

7 Zob. A. M. Buscemi, Una sin fonia gli inni Psolo a Cristo Signore, Jerusalem 2000, s. 18.
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Przyjmując tak silne argumenty, jednocześnie trzeba stwierdzić8, że Flp 
2, 1–4 ma liczne powiązania lingwistyczne z następującym po niej hymnem 
Flp 2, 5–11. Dokładniejsza analiza gatunku i historii redakcji wskazuje, że 
choć utwór ten istniał samodzielnie, został świadomie przez Pawła umiesz-
czony w tym kontekście i ponownie zredagowany, stanowi więc nieod-
łączną część tej perykopy. Wydzielenie jako osobnej perykopy tzw. hymnu 
kenotycznego stwarza problem wersu 5, który włącza się do niego lub też 
nie, w zależności od badającego. 

Mając na uwadze, że obecne opracowanie skupia się na problemie bu-
dowania jedności we wspólnocie Kościoła, badania skoncentrują się na 
pierwszej części perykopy Flp 2, 1–5 przy nawiązaniu jednak do argumen-
tacji chrystologicznej części drugiej Flp 2, 1–11. 

Według komentatorów sytuacją, która wywołała list, był prezent, jaki 
św. Paweł przyjął od Filipian przez ich emisariusza Epafrodyta. Prezent 
był jasnym znakiem głębokiej osobistej relacji między Pawłem i Kościołem 
w Filippi. Niektórzy komentatorzy uważają, że utrzymanie tej przyjaźni 
jest główną motywacją dla listu. List od początku jasno mówi o przyjaźni 
(1, 3–4.7.8), świadczy o tym choćby sposób, w jaki św. Paweł zwraca się 
do Filipian – „moi bracia” (1, 12; 3, 1; 13, 17; 4, 1.8) i „mój drogi przyjaciel” 
(w. 2, 12). Silva argumentuje, że Filipianie wobec wielkich przeciwności za-
gubili źródło swojej chrześcijańskiej radości i byli kuszeni, aby przerwać 
walkę. Wierzący w Filippi doświadczali braku jedności i wielu z nich utra-
ciło nadzieję na obronę swojej wiary. W konsekwencji św. Paweł w liście 
zachęca ich do wytrwania. List jest odpowiedzią na problemy w Filippi. Zo-
stał napisany, by przekonać chrześcijan, z którymi św. Paweł miał głęboką 
osobistą relację, aby byli wierni Ewangelii, którą przyjęli i ją głosili9. 

Badaną perykopę należy więc rozważyć w kontekście całej sekcji zachęt 
do życia w zgodzie i miłości (1, 27 a 2, 18). W części tej św. Paweł wprowa-
dza tematy rozwijane w całym liście. Właściwe ich zrozumienie wymaga 
uwzględnienia sytuacji tamtejszego Kościoła. Wspólnota dzieli się, mając 
różne zdanie co do roli cierpienia w życiu chrześcijańskim10. Paweł dostrze-
ga, że zdolność do przeciwstawienia się prześladowcom osłabła przez we-

8 Por. P. O’ Brien, The New International Greek Testament Commentary. The Epistle to the 
Philippians, Michigan 1991, s. 166.

9 A. H. Snyman, A Rhetorical analysis of Philippians 1:27-2:18, „Verbum et Ecclesia” 26 
(2005), s. 784.

10 Zob. D. Petorlin, Paul’s letter to the Philippians in the light of disunity in the church, New 
York 1995, s. 52.
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wnętrzne podziały spowodowane egoizmem i dumą. Wzywa do jedności 
możliwej do osiągnięcia dzięki bezinteresownej postawie. Paweł podej-
muje temat tajemnicy cierpienia dla dobra Ewangelii. Filipianie, doznając 
cierpień, powinni dzielić radość płynącą ze zjednoczenia z Chrystusem. 
List powraca do idei koinwni,a – wspólnego uczestnictwa w cierpieniu dla 
umacniania jedności między wierzącymi w Chrystusa. 

W to wezwanie do wytrwałości i jedności wpisuje się badana peryko-
pa, w której św. Paweł przedstawia istotne cechy życia „w Chrystusie”, 
które winna posiadać wspólnota Kościoła11. W kontekście następującym 
św. Paweł wskazuje na posłuszeństwo Chrystusa jako na motyw posłu-
szeństwa wierze i czynnego udziału w dziele zbawczym (Flp 2, 12–18). 
Paweł zamknie ten rozdział, mówiąc o własnym przykładzie, Tymote-
uszu i Epafrodycie – sługach Ewangelii, którzy w posłuszeństwie Chry-
stusowi i idąc za Nim, pokazują radość, jedność, pokorę i troskę o innych 
(Flp 2, 17–30)12. 

Problem braku jedności we wspólnocie Kościoła jest bliski św. Paw-
łowi i wielokrotnie przez niego podejmowany, także w innych listach. 
W Ef 2, 1–3 autor natchniony wzywa do jedności wewnątrz wspólnoty 
rozbitej podziałami na judeochrześcijan i chrześcijan pochodzących z po-
gaństwa. Widać wiele podobieństw pomiędzy tym fragmentem, a Flp 1, 27 
i 2, 1–4. Obok samego problemu jedności podobieństwo wynika z zasto-
sowania tych samych wyrażeń. W obu przypadkach mamy do czynienia 
z paraklezą, a sposób postępowania chrześcijan wynika z łączności z Chry-
stusem. W Ef 2, 1 autor przypomina o powołaniu, którym chrześcijanie zo-
stali obdarzeni, a w Liście do Filipian powołuje się na przyjętą Ewangelię, 
wspólnotę Ducha i pocieszenie, jakie otrzymali od Chrystusa. W budowa-
niu jedności zostaje podkreślona rola pokory, objawiającej się w przedkła-
daniu spraw innych nad swoje13. 

Porównywalnie duża koncentracja podobnej terminologii występuje 
w Liście do Galatów 5, 26: „Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich 
drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc”. Najbardziej znaczącą paralelą 
do Flp 2, 1–4 jest jednak 1 Kor 10, 24 i 13, 5. We wspólnocie korynckiej 
bardzo mocno uwidoczniły się podziały. W Koryncie istniał silny ośro-
dek żydowski, było w nim również wielu pogan. Brakowało w tamtejszej 

11 Zob. B. Byrne, List do Filipian, art. cyt., s. 1400–1403.
12 Zob. P. O’ Brien, The New International Greek Testament Commentary, dz. cyt., s. 166.
13 Por. D. Petorlin, Paul’s letter to the Philippians in the light of disunity in the church, dz. cyt., s. 61.
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wspólnocie przedstawicieli najwyższej i najniższej klasy grecko-rzymskie-
go społeczeństwa. We wspólnocie byli ludzie zajmujący wysoką pozycję 
społeczną (urzędnicy miejscy), jak i reprezentanci niższych warstw (ro-
botnicy). Ci ludzie, przeżywający wewnętrzne problemy, nie przestawali 
zadawać pytań i dociekać prawdy, mimo, że przyjęli chrześcijaństwo14. 
Te głębokie podziały społeczne powodowały, że w tamtejszej wspólnocie 
każdy kierował się swoim interesem, który z jego punktu widzenia wy-
dawał się ważny. Paweł wzywa, by spojrzeli na sprawy z perspektywy 
służby15. Odpowiadając na konkretny problem dotyczący sporu wokół 
spożywania mięsa ofiarowanego bożkom, pisze: „Niech nikt nie szuka 
własnego dobra, lecz dobra bliźniego” (mhdei.j to. e`autou/ zhtei, tw avlla. to. 
tou/ e`te, rou) (1 Kor 10, 24). Słowa używane w tym wyrażeniu są identyczne 
z tymi w Liście do Filipian 2, 4: „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje 
własne sprawy, ale też i drugich” (mh. ta. e`autw/n e[kastoj skopou/ntej avlla. 
Îkai.Ð ta. e`te, rwn e[kastoi).

Przytoczone teksty zostały napisane jako odpowiedź na szczególną sy-
tuację, naznaczoną brakiem jedności albo nawet wewnętrznym rozbiciem. 
Podobieństwo języka do stosowanego w 1 Kor 10, 24 i 1 Kor 13, 5 pozwa-
la wnioskować o podobieństwie w drugoplanowej sytuacji16. Choć wprost 
List do Filipian nie opisuje konfliktu wewnątrz tej wspólnoty, to do takiego 
musiało dojść, skoro św. Paweł w tym miejscu wzywa do jedności. Wołanie 
o jedność stało się tematem całej perykopy. 

Dla właściwego zrozumienia tekstu konieczne jest określenie jego ga-
tunku literackiego. Egzegeza współczesna nazywa pewne części listów 
Pawłowych parenezami lub paraklezami. Określenie pareneza zostało za-
czerpnięte z filologii klasycznej. Chodzi głównie o fragmenty listów, któ-
re dotyczą ukierunkowania życia moralnego całej gminy, poszczególnych 
stanów oraz każdego z członków gminy. 

Wielu egzegetów, dostrzegając specyfikę biblijnej parenezy, propo-
nuje użycie zamiennego terminu „parakleza”. P. R. Gryziec17 uważa, że 

14 Zob. J. Murphy, Pierwszy List do Koryntian, [w:] Katolicki Komentarz Biblijny, dz. cyt., 
s. 1322.

15 Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 
2000, s. 343.

16 Por. D. Petorlin, Paul’s letter to the Philippians in the light of disunity in the church, dz. cyt., 
s. 62.

17 Por. P. R. Gryziec, Specyfika paraklezy w listach św. Pawła, „Ruch biblijny i liturgiczny” 
49 (1996), s. 85.
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pareneza ma charakter filozoficzny, a parakleza – ewangeliczny. Uzasad-
niając twierdzi, że parakleza Nowego Testamentu nie głosi prawdy i za-
sady postępowania, lecz ukazuje wierzącym ich włączenie w Chrystu-
sa i życie z Nim. Ponadto w Nowym Testamencie nie znajdziemy słowa 
„pareneza”, natomiast spotkamy się z terminem para,klhsij pochodzącym 
od czasownika parakale,w (parakalw/)18. Etymologia parakale,w jest bardzo 
znacząca. Słowo pochodzi od kale,w – „wołać”, przez co wskazuje się na 
relacje osobowe i uzmysławia, że moralność chrześcijańska jest konse-
kwencją relacji z Bogiem, wynika z powołania otrzymanego od Niego 
i przynależności do rodziny Bożej, Królestwa Bożego, w którym obowią-
zuje prawo Boże. Nie ma tu moralizatorstwa (por. paraine,w, gdzie aivne,w 
znaczy „chwalić”, „aprobować”). Zachęta chrześcijańska (parakleza) 
musi być ściśle łączona z dziełem Ducha, który w tradycji Janowej jest 
nazwany para,kletoj. 

Jak już mówi samo określenie, stara się w nich Apostoł osiągnąć drogą 
autorytatywnych napomnień lub nawet bezpośrednich wskazań postawę 
adresatów zgodną z wzorem Mistrza. Jednak trudno określić jako para-
klezy wszystkie pouczające urywki listów o tendencjach etycznych czy 
nawet te wykazujące ton napominający. Określenie to przysługuje przede 
wszystkim tym pouczeniom, które zawierają powszechnie obowiązujące 
wskazówki, wychodzące poza zakres konkretnych zagadnień życia co-
dziennego. Treścią napomnień i zachęt formowanych słowem parakale,w 
jest zawsze postępowanie wynikające z prawd ewangelicznych. Chodzi 
o takie aspekty jak podobanie się Bogu (1 Tes 4, 1), spełnianie Jego woli 
(Rz 12, 1 n.), posłuszeństwo Chrystusowi (2 Kor 10, 1. 5 n.) czy zachowa-
nie jedności w Chrystusie (Flp 4, 2)19. Pozostałe sugestie, związane z cza-
sem i przestrzenią, odnoszące się do powstających ustawicznie zagadnień 
etycznych wykazują, jedynie tendencję parenetyczną. 

Perykopa Flp 2, 1–5 jest paraklezą, na co wskazuje anafora rozpoczyna-
jąca perykopę Ei; tij ou=n para,klhsij evn Cristw/| oraz tryb rozkazujący zdania 
głównego: Tou/to fronei/te evn u`mi/n o] kai. evn Cristw/| VIhsou/ („Miejcie między 
wami te same dążenia, które macie w Chrystusie Jezusie”) (2, 5). 

18 Ma on bogate znaczenia: „przywoływać”, „wzywać”, „mówić do”, „pocieszać”, „bła-
gać”, „dodawać odwagi”, „uczyć”. Występuje około 100 razy w LXX, 109 w Nowym Te-
stamencie, 54 w listach Pawła; para,klesij 14 razy w LXX, 29 w Nowym Testamencie, ok. 20 
u Pawła; para,kletoj w 1 J 2, 1 raz (o Jezusie) i 4 razy w Ewangelii Jana o Duchu Świętym (14, 
16. 26; 15, 26; 16, 7). Tamże, s. 86.

19 Zob. A. E. Klich, Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym, Kraków 2008, s. 33.
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Analiza egzegetyczna

Perykopę otwiera czterokrotnie powtórzona anafora Ei; tij („jeżeli jest 
jakieś...”), której towarzyszą dwa rzeczowniki w każdej linijce. Te cztery 
krótkie wypowiedzi stanowią swoistą bazę dla Pawłowego nauczania Fili-
pian i mówią o rzeczywistości, która już istnieje w tej wspólnocie20. Wiersze 
wraz z anaforami ustawione są w ten sposób, że pierwszy i trzeci odnoszą 
się do Boga, a drugi i czwarty do miłości:

A Ei; tij ou=n para,klhsij evn Cristw/|( [ 
B ei; ti paramu,qion avga,phj
A1 ei; tij koinwni,a pneu,matoj 
B1 ei; tij spla,gcna kai. oivktirmoi,
Cały werset 2, 1 jest częścią podrzędną zdania warunkowego, a 2, 2 jego 

częścią nadrzędną wyrażoną w trybie rozkazującym plhrw,sate, – „dopełnij”. 
Spójniki ei; – łączące zdania podrzędne, można oddać przez warunko-

wym „jeżeli” albo przyczynowym „odkąd”. Fragment Flp 2, 1–4 mógłby 
być, więc przetłumaczony jako21: 

„Dlatego, jeżeli jest jakieś /skoro jest (Ei; tij) napomnienie w Chrystusie; 
jeżeli jest jakaś / skoro jest (Ei; tij) miłość pocieszeniem; 
jeżeli jest jakaś / skoro jest (Ei; tij) wspólnota Ducha; 
jeżeli jest jakieś / skoro jest czymś dobroć i współczucie, 
dopełnijcie mojej radości (plhrw,sate, mou th.n cara.n), mając jedno pragnie-

nie (i[na to. auvto. fronh/te), mając tę samą miłość (th.n auvth.n avga,phn e;contej) 
w jednym Duchu…”

Wybór między warunkową a przyczynową interpretacją zdania z ei; 
jest retorycznie ważny. Silva opowiada się za warunkową interpretacją 
i ostrzega przed tłumaczeniem przyczynowym, ponieważ ono osłabia 
retoryczną siłę fragmentu22. Według niego te cztery zdania podrzędne są 
umyślnie niejednoznaczne, ponieważ łączą się z wersem 2, 2, w którym jest 
widoczne emocjonalne zaangażowanie. Zdania te nie mają być kompletem 
czterech racjonalnych, teologicznych argumentów, ale raczej żarliwą proś-
bą. Jednakże, większość egzegetów, jak również ostatnie tłumaczenia, opo-
wiadają się za przyczynową interpretacją tego fragmentu perykopy. Sny-

20 Zob. P. O’ Brien, The New International Greek Testament Commentary, dz. cyt., s. 165.
21 A. H. Snyman, A rhetorical analysis of Philippians 1, 27-2, 18, „Verbum et ecclesia” 26, 3 

(2005), s. 792.
22 Por. M. Silva, Philippians. The Wycliffe Exegetical Commentary, Chicago 1988, s. 102−103, 

cytowany w: A. H. Snyman, A Rhetorical analysis of Philippians 1:27-2:18, dz. cyt., s. 791.
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man wskazuje na przyczynową interpretację jako na poprawną i tłumaczy 
to osobistym charakterem perykopy, podobnym do charakteru innych czę-
ści listu (1, 3–4, 8; 12, 24–25; 2, 12. 17–18; 4, 15)23. W ten sposób św. Paweł 
opiera swoje napomnienie w 2, 2 na określonym doświadczeniu Filipian, 
które ma większą siłę oddziaływania niż lista bezosobowych uzasadnień. 
Jeżeli ta interpretacja jest poprawna, to stanowi ona przykład argumentu 
opartego na własnym doświadczeniu. 

Głównym celem Pawła w 2, 1 jest oparcie swojego wezwania do jed-
ności na doświadczeniu: zachęty w Chrystusie, miłości, wspólnoty Ducha, 
czułości i współczucia. Argumenty bazujące na własnych doświadczeniach 
oddziaływają, ponieważ nie mogą zostać podważone. Dzięki używaniu 
tego typu argumentu, św. Paweł próbuje przekonać Filipian, by dodali do 
listy duchowych doświadczeń decydującą jedność, do której prowadzi po-
kora, tym samym dopełniając jego radości. W podobny sposób tłumaczy 
to zdanie M. Bockmuehl twierdząc, że jeżeli zachowamy warunkowy sens 
tych zdań, to tylko rozumiejąc je jako ironiczne niedopowiedzenia: jeżeli 
Chrystus jest dla was jakąś zachętą… jaką oczywiście jest24. 

W 2, 1a św. Paweł pisze: Ei; tij ou=n para,klhsij evn Cristw/ – „skoro 
jest zachęta w Chrystusie”. Tekst należy zrozumieć w powiązaniu z Flp 
1, 27–30, gdzie św. Paweł mówi o łasce cierpienia dla Chrystusa. Dlatego 
teraz przypomina doświadczenie pociechy, jakiej Filipianie i on mogli do-
świadczyć od Chrystusa25. Pozostaje dyskusyjne, co najlepiej oddaje grec-
kie para,klhsij w wersie 2, 1 zachęta czy pocieszenie? 

Jak już wspomniano, słowo to pochodzi od greckiego czasownika 
parakale,w, które w podstawowym znaczeniu oznacza „przywoływać”, 
„wzywać do siebie kogoś”, „wzywać na pomoc” np. Jezus w Ewangelii 
wg św. Mateusza wzywa Boga Ojca (Mt 26, 53). Wielokrotnie św. Paweł 
w swoich listach wzywa, zachęca do zrobienia czegoś: Rz 12, 1.8; 15. 30; 
16, 17, Ef 4, 126. Alternatywnie np. w 2 Kor 1, 3–7; 7, 4–7 czy Ef 6, 22 to 
samo określenie ma sens pocieszania w słabości. W sytuacji mieszkańców 
Filippi, doświadczających prześladowań, mogliby oni otrzymać na mocy 
łączności z Chrystusem odwagę, zachętę do znoszenia trudności. Z drugiej 
strony doświadczają też nieszczęścia, a dzięki życiu w Chrystusie doznają 

23 A. H. Snyman, A Rhetorical analysis of Philippians 1:27-2:18, dz. cyt., s. 792.
24 Zob. M. Bockmuehl, Epistle to the Philippians, London 2006, s. 104.
25 G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, Michigan 1995, s. 179.
26 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko–polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 464. 
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pocieszenia. W ten sposób oba tłumaczenia wyrażenia para,klhsij jako po-
ciecha albo zachęta wydają się tutaj możliwe27. 

W 2, 1b czytamy: Ei; ti paramu,qion avga,phj – „skoro miłość jest pociesze-
niem”. „Pocieszenie”, „pokrzepienie”, „umocnienie”28 trafnie tłumaczy je-
dyne pojawienie się w Nowym Testamencie rzeczownika paramu,qion. Wię-
zy miłości łączące Filipian i Pawła w Chrystusie są podstawą pocieszenia 
wśród cierpienia. Charakter tej miłości określił Chrystus. On sam został 
ukrzyżowany, a więc nie zapobiegnie nieszczęściu, ale może pocieszyć 
swoją obecnością. 

Werset 2, 1c dodaje kolejne doświadczenia: Ei; tij koinwni,a pneu,matoj 
– „skoro jest wspólnota Ducha”. W tym wyrażeniu pojawia się słowo uży-
wane przez Pawła wielokrotnie koinwni,a. Pierwszą ideą, którą wyraża ten 
termin, jest związek z innymi osobami albo udział w czymś, w czym i inni 
uczestniczą. Można dojść do takiego wniosku, obserwując gramatyczne 
konstrukcje, w których występuje to słowo. Najczęściej towarzyszy mu ge-
netivus, a rzadziej dativus. 

Najczęstsze konstrukcje z koinwni,a to29: 
koinwni,a z genetivus rzeczy
koinwni,a z genetivus osoby
koinwni,a z dativus rzeczy
koinwni,a z dativus osoby
Słowo to występuje w Nowym Testamencie 18 razy, w tym 13 razy 

w Corpus Paulinum, 1 raz w Dz i 3 w 1 J30. Ma zasadniczo trzy znaczenia: 
współpracy w dobroczynności (2 Kor 9, 13; Rz 15, 26; Hbr 13, 16); udziału 
w czymś (Ga 2, 9, Dz 2, 42, 1 J 3, 6); wspólnoty (1 Kor 1, 9, 1 Kor 10, 16, 
Flp 2, 1, Flm 1, 6). Ważne jest zrozumienie, jak ten kluczowy termin rozu-
miał św. Paweł. U niego akcent kładziony jest na życie skoncentrowane 
wokół Chrystusa. Spotykamy tu słowa koinwni,a na określenie osobistej 
więzi wierzącego z Chrystusem. Koinwni,a przez Pawła jest rozumiana 
wspólnotowo. Dla niego koinwni,a z Chrystusem jest celem powołania 
chrześcijańskiego: „Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólno-
ty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym” (1 Kor 1, 9). 

27 Zob. S. E. Fowl, The two horizons New Testament commentary. Philippians, Michigan 2005, 
s. 80.

28 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko–polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 466 .
29 Por. G. Peniculam, Koinonia in the New Testament. A dynamic expression of Christian life, 

Roma 1979, s. 2.
30 Tamże, s. 2.
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Ta wspólnota jest już obecna, ale pełny jej wymiar będzie w przyszłości 
w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. W innych miejscach czytamy 
o wspólnocie w wierze (Flm 1, 6), w szerzeniu Ewangelii (Flp 1, 5), w Du-
chu (2 Kor 13, 13; Flp 2, 1), wspólnocie eucharystycznej (1 Kor 10, 16), 
w cierpieniu (Flp 3, 10)31. Różne rozumienia terminu koinwni,a pokazuje 
schemat32. Zauważyć w nim można chrystocentryczny charakter koinwni,a 
u Pawła, wymiar horyzontalny koinwni,a w Dziejach Apostolskich i skie-
rowany ku Bogu wymiar koinwni,a u św. Jana. 

Określenie „wspólnota Ducha” powinno zostać zinterpretowane jako 
odniesienie do Ducha Świętego. Podobnie określenia „Duch” św. Paweł 
używa w Flp 4, 23, w nawiązaniu do wspólnego Ducha zgromadzenia Fili-
pian. Widoczne paralelizmy pomiędzy Flp 2, 1, a Ef 4, 3–4 – „Jedno jest Ciało 
i jeden Duch, przeto my liczni zostaliśmy powołani do jednej nadziei, któ-
rą daje wasze powołanie” pozwalają odnieść użyty rzeczownik pneu,matoj 
do Ducha Świętego. Dar Ducha oraz świadomość wierzących o Jego za-
mieszkiwaniu i działaniu jest podstawą apostolskiego nauczania. Święty 
Paweł przyjmuje Jego działanie w sercach i życiu ludzi i wspólnot jako 
znaną prawdę, która może być zweryfikowana przez osobiste doświadcze-
nie (Dz 19, 2; Ga 3, 2–5). We „wspólnocie Ducha” widzimy wspólnotę ludzi 
złączoną z Chrystusem przez Ducha Świętego33. Pisząc o postawach, jakie 
wynikają z posiadania Ducha, w znaczeniu: jedność myśli, ta sama miłość 
i wola – św. Paweł nawiązuje wyraźnie do sytuacji wspólnoty pierwszych 
chrześcijan, jaką autor Dziejów Apostolskich opisał w podsumowaniu 
2, 1–4. Widoczne są liczne paralelizmy między tymi tekstami:

Dzieje Apostolskie List do Filipian
a) evplh,sqhsan pa,ntej pneu,matoj àgi,ou (2, 4) koinwni,a pneu,matoj (2, 1)
b) h=n kardi,a kai. yuch. mi,a( (4, 32) su,myucoi (2, 2)
c) avllV h=n auvtoi/j pa,nta koina, (4, 32) avlla. Îkai.Ð ta. ète,rwn e[kastoi (2, 4)

Tak w jednej, jak i w drugiej perykopie Duch Święty łączy chrześcijan 
z Bogiem i ze sobą. On staje się nie tylko fundamentalną zasadą koinwni,a, 
ale i przyczyną jej wzrostu34.

31 Tamże, s. 5.
32 Tamże, s. 7.
33 Por. S. E. Fowl, The two horizons New Testament commentary, dz. cyt., s. 80.
34 G. Peniculam, Koinonia in the New Testament, dz. cyt., s. 75-76.
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Doświadczenie wspólnoty Ducha łączy się mocno z doświadczeniem 
miłości, gdyż dzięki Duchowi miłość Boża rozlana jest w sercach (Rz 5, 5). 
Określenie „wspólnota Ducha” lepiej jest przetłumaczyć jako „udział 
w Duchu”, który wierzący mają najpierw z Bogiem, a po drugie jako „jed-
ność w Duchu” na mocy chrztu. Przez Ducha wierzący są złączeni z Chry-
stusem, a w Chrystusie ze sobą nawzajem i z Pawłem. Po otrzymaniu Du-
cha Bóg działa w nich (2, 13)35. 

Werset 2, 1d dopełnia listę doświadczeń Filipian: Ei; tij spla,gcna kai. 
oivktirmoi, – „odkąd doświadczyłeś, czym jest serdeczność i miłosierdzie”. 
Grecki rzeczownik spla,gcnon oznacza „wnętrzności”, „serce”, „serdecz-
ność”. Greccy poeci używali go na określenie siedziby najbardziej gwał-
townych uczuć, takich jak gniew czy miłość. Dla Żydów jest to jednak 
miejsce takich uczuć jak czułość, współczucie, zrozumienie, jest synoni-
mem serca36. Jako „współczucie” przetłumaczyć należy grecki rzeczow-
nik oivktirmoi. Oznacza on zewnętrzne wyrażenie głębokiego uczucia 
w namiętnej tęsknocie i działaniu. Apostoł opiera więc swoją zachętę na 
motywującej sile uczuć, czy to miłości Pana dla jego Kościoła w jego oczy-
wistej potrzebie podzielonej społeczności, czy też pasterskiego zaintere-
sowania Pawła, jakie wyraża wcześniej w Flp 1, 837. W 2 Kor 1, 3 Bóg jest 
nazywany „Ojcem litości”, podobnie w Rz 12, 1. Ponadto będąc w wię-
zieniu św. Paweł wzywa wierzących, aby „przyoblekli się w serdeczne 
miłosierdzie” (Kol 3, 12). W świetle następującego po tym zdaniu trybu 
rozkazującego wezwanie Pawła należy zrozumieć jako odwołanie do ser-
deczności i miłosierdzia, jakie on i oni mają do siebie. Można by więc 
to zdanie przetłumaczyć jako: „jeżeli doświadczyłeś mojej serdeczności 
i miłosierdzia, dopełnij mojej radości”38. Tak więc zachęta w Chrystusie, 
pocieszenie płynące z doświadczenia Bożej miłości są bazą do wezwa-
nia do jedności w Chrystusie, szczególnie przez wspólny udział w Duchu 
i troskę o siebie wzajemnie. 

Werset 2, 2 jest powtórzeniem myśli zawartych w 2, 1 oraz ich pogłę-
bieniem i dostosowaniem do konkretnej sytuacji wspólnoty w Filippi. Ma 
strukturę chiastyczną z odpowiednim użyciem frone,w i podobieństwem 
form: th.n auvth.n avga,phn e;contej su,myucoi.

35 Por. G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 181, por R. P. Martin, The Epistle of 
Paul to the Philippians: an introduction and commentary, Michigan 2002, s. 95.

36 Thayers greek lexicon, splagcna,, Bible Works 6, hasło 4865.
37 Por. S. E. Fowl, The two horizons New Testament commentary, dz. cyt., s. 95.
38 Por. G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 182.
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A i[na to. auvto. fronh/te( (te same dążenia) B1 su,myucoi (w jednym duchu)

B th.n auvth.n avga,phn e;contej( (tę samą miłość) A1 to. e]n fronou/ntej (jednego pragnąc)

Zazwyczaj spójnik i[na wskazuje na cel, ale w tym kontekście – i[na to. 
auvto. fronh/te (w. 2), tłumaczy się dokładnie jako środek, przez który Filipia-
nie mogą dopełnić radości Pawła („przez te same dążenia”)39. Występujący 
na końcu pierwszej i czwartej linii czasownik frone,w jest bardzo ważny 
dla całej perykopy40. Odwoławszy się do doświadczeń wierzących w 2, 2a, 
św. Paweł wzywa: Plhrw,sate, mou th.n cara.n – „dopełnijcie mojej radości”. 
Czasownik plhro,w oznacza „czynić pełnym”, „napełniać”, „wypełniać”41. 
Forma plerw,sate, jest w trybie rozkazującym czasu przeszłego dokonanego 
strony czynnej, co pozwala rozumieć, że Filipianie są już źródłem radości 
dla Apostoła. Plerw,sate, odnosi się do duchowego doświadczenia Filipian. 
Werset Plhrw,sate, mou th.n cara.n – „dopełnijcie mojej radości” jest zachętą, 
by kontynuować życie Ewangelią jak do tej pory42. Słysząc ten rozkaz, Fili-
pianie mogli skojarzyć go z wcześniejszymi wezwaniami do radości. W Flp 
1, 4 św. Paweł zanosi modlitwy i dziękczynienia z radością, a w 1, 18 cieszy 
się, że głosi się Chrystusa. Teraz wzywa, aby radość stała się pełna z powo-
du ugruntowania się Ewangelii w Filippi (2, 14–16). Aby się tak mogło stać, 
muszą ustać szemrania i kłótnie, musi nastąpić zjednoczenie wiernych wo-
kół Chrystusa, a wierzący winni okazywać sobie wzajemną miłość (o którą 
Paweł modli się w 1, 19). Jeśli Filipianie, którzy już są „radością i chwałą” 
Apostoła (Flp 4, 1–3) chcą nimi pozostać, muszą wziąć pod rozwagę Jego 
napomnienia. 

Jednakże radość Pawła jest niepełna z powodu wewnętrznej niezgody 
w Kościele w Filippi. Potrzeba jedności jest podkreślona przez kilka wy-
rażeń, które są związane z tym: to. auvto. fronh/te( th.n auvth.n avga,phn e;contej 
su,myucoi to. e]n fronou/ntej – „będziecie mieli te same dążenia, tę samą mi-
łość, w jednym duchu, jednego pragnąc” (2, 2 b). 

39 D. Herring, The Use of Isaiah 45:23 in Philippians 2:10-11, http://www.davesexegesis.
com/wp/wp-content/uploads/2006/07/, s. 16 (dostęp: 7.06.2009).

40 Inną strukturę tej części perykopy proponuje G. Fee. Łączy on su,myucoi z wierszem po 
nim następującym. W ten sposób trzeci wiersz staje się uzupełnieniem pierwszego. Adjecti-
vum wskazuje w jaki sposób Filipianie mają być jednomyślni − przez jedność w duchu. Por. 
G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 175.

41 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko–polski Nowego Testamentu, dz. cyt, s. 500.
42 Por. A. H. Snyman, A Rhetorical analysis of Philippians 1:27-2:18, dz. cyt., s.794.
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Jedność umysłu jest głównym zainteresowaniem Pawła w napo-
mnieniach 2, 1–4. To zainteresowanie, wyrażone w czterech zdaniach 
podrzędnych, następujących po głównym plerw,sate, czasownika, jest 
najważniejszą myślą całej perykopy 2, 1–4 i przyczyną niepełnej rado-
ści Pawła. Czasownik frone,w, występujący w wyrażeniu wersetu 2, 2 b: 
to. auvto. fronh/te – „będziecie mieli te same dążenia”, oznacza w podsta-
wowym znaczeniu „myśleć”, „czuć”, „mieć opinię”, „mniemać o sobie”, 
„myśleć”, „sądzić”, „mieć opinię o kimś”, „o czymś” (Dz 28, 22; Ga 5, 10, 
Flp 3, 15), także „dążyć do czegoś”, „usiłować myśleć na sposób Boży” 
(Mk 8, 33; Mt 16, 23, Kol 3, 2)43. W Pierwszym Liście do Koryntian czy-
tamy: „czułem jak dziecko” (1 Kor 13, 11), zaś w Liście do Rzymian św. 
Paweł pisze: „niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania” (Rz 12, 3). 
Z użyciem tego czasownika w sensie dążenia spotykamy się w Rz 8, 5–7, 
gdzie jest mowa o dążeniu ciała i ducha. Czasownik frone,w nie oznacza 
„myśleć” w sensie „zastanawiać się”, „rozumować”. Raczej mieć dys-
pozycje do czegoś, wspólnie reprezentować określony system wartości, 
określony sposób patrzenia na świat44. Z użyciem słowa w tym ostatnim 
rozumieniu spotykamy się w badanym zdaniu perykopy. Jakie ma być 
to patrzenie na świat, ten wspólny system wartości, do czego Filipianie 
mają dążyć, dowiadujemy się z kolejnych zdań perykopy, św. Paweł opi-
suje dążenia, sposób myślenia Chrystusa (Flp 2, 6–11). Należy podkre-
ślić, że chodzi o jedność celu i usposobienia w odniesieniu do Ewangelii. 
Św. Paweł wzywa do jednomyślności w Chrystusie, a nie we wszystkich 
sprawach życia codziennego45. 

Wyrażenie 2, 2 c: th.n auvth.n avga,phn e;contej – „mając tę samą miłość”, 
ściśle wiąże się z poprzednim (2, 1), w którym św. Paweł odwoływał się 
do doświadczenia miłości Bożej w życiu Filipian. Wzywa więc, aby mieli 
tę samą miłość do siebie nawzajem i jednocześnie dzielili się nią z innymi. 
W Flp 1, 19 św. Paweł modli się, aby miłość Filipian „doskonaliła się co-
raz bardziej i bardziej”. Apostoł zdaje sobie sprawę, że miłość jest obecna 
w Kościele w Filippi, ale osłabiają ją wewnętrzne tarcia oraz brak jedności.

Budowanie jedności jest możliwe tylko wtedy, gdy działa się w jednym 
duchu su,myucoi, o czym przypomina werset 2, 2 d. Grecki przymiotnik 

43 Thayers greek lexicon, frone,w, Bible Works 6, hasło 5630, por. R. Popowski, Wielki słow-
nik grecko–polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 644.

44 G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 185; por. M. Bockmuehl, Epistle to the 
Philippians, dz. cyt., s. 109.

45 Por. G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 185.
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su,myucoj składa się z dwóch słów su,m –„razem z” i yuch, – „dusza”. Ten 
wyraz złożony jest wzmocnieniem mia/| yuch/| z Flp 1, 2746. W tym kontek-
ście słowo to oznacza „mający tego samego ducha”, „jednomyślny”47. Przy 
czym jedność dotyczy całej osoby, jej myślenia i działania. W takiej formie 
przymiotnik ten występuje tylko w tym miejscu Nowego Testamentu. Fili-
pianie nie tylko więc muszą mieć te same dążenia, czyli myśli skierowane 
ku jednemu celowi, muszą być zjednoczeni jako osoby. Św. Paweł wraca 
tutaj do wezwania z 1, 27, gdzie mówił o trwaniu w jednym Duchu i walce 
jednym sercem, tej jedności Ducha przecież już doświadczyli. 

Kluczem do jedności jest pokora. Paweł akcentuje znaczenie pokory, 
używając paralelizmu antytetycznego w 2, 3–4. Zestawiono w nim, co to 
znaczy „mieć te same dążenia” z tym, co to znaczy „nie mieć” ich, uży-
wając określeń przymiotnikowo-przydawkowych (mhden i mh.) i spójnika 
(avlla.).

A mhde.n katV evriqei,an mhde. kata. kenodoxi,an („niczego nie pragnąc z fał-
szywych pobudek czy dla próżnej chwały”) (2, 3a)

B avlla. th/| tapeinofrosu,nh| avllh,louj h`gou,menoi u`pere,contaj e`autw/n („lecz 
w pokorze oceniając jedni drugich za wyższych od siebie”) (2, 3 b)

A1 mh. ta. e`autw/n e[kastoj skopou/ntej („niech każdy ma na oku nie tylko 
swoje własne sprawy”) (2, 4 a)

B1 avlla. Îkai.Ð ta. e`te,rwn e[kastoi („lecz i drugich”) (2, 4 b)

Rzeczownik evriqei,a tłumaczy się jako „podjudzanie”, „kłótliwość”, 
„intrygowanie”. Jest to postawa powstała na bazie zazdrości i rywalizacji, 
próżnej ambicji. Św. Paweł używa tego samego słowa na określenie ludzi 
przekornych, którzy za prawdą pójść nie chcą (Rz 2, 8), a także opisując 
innych, którzy dla niewłaściwego współzawodnictwa (próżnej ambicji) 
rozgłaszają Chrystusa nieszczerze48. Kolejny z rzeczowników – kenodoxi,a 
jest złożony z dwóch słów: kenos (pusty) i doxa (chwała). Razem słowo to 
tłumaczy się jako: „próżna ambicja”, „próżność”. W ten sposób opisuje się 
osobę, która ma wygórowane mniemanie o sobie. Ciekawe jest, że te same 
słowa kenos i doxa pojawiają się na początku i na końcu hymnu chrystolo-
gicznego Flp 2, 6–11. W przeciwieństwie do kenodoxi, an Chrystus ogołocił 

46 M. Bockmuehl, Epistle to the Philippians, dz. cyt., s. 109.
47 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 578.
48 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 232; por. 

Louw-Nida, Greek-English Lexicon of the NT based on semantic domains, su,myucoj,, Bible Works 6.0, 
hasło 6089.
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evke,nwsen siebie (2, 7), dlatego wywyższył Go Bóg i wszelki język wyznaje, 
że Jezus jest Panem ku chwale do,xan Boga Ojca (2, 11)49.

Powyższy wiersz należy widzieć w kontekście Flp 1, 15–17 gdzie św. 
Paweł opisuje wierzących w Chrystusa, którzy głoszą Ewangelię z różnych 
motywów: jedni z miłości do Chrystusa, a inni powodowani próżnością. Lu-
dzie ci przedkładają swoje sprawy nad Boże i występują nie tylko przeciw 
Apostołowi, ale i przeciw Bogu, który Sam się uniża. Do Galatów św. Pa-
weł napisze, że mając życie od Ducha, do Ducha powinni się stosować, nie 
szukając próżnej chwały i nie zazdroszcząc sobie nawzajem (Ga 5, 25–26). 
Podziały wynikające z takiej postawy wierzących mogą zaszkodzić bardziej 
niż przeżywane prześladowania. Przestroga ta jest antytezą do wezwania 
do jednomyślności w Chrystusie z 2, 2, który będąc Bogiem, uniżył siebie 
i stał się sługą, pokazując w ten sposób lekarstwo na próżną ambicję i samo-
uwielbienie. W kolejnych wersetach perykopy św. Paweł rozwinie tę myśl, 
ukazując Chrystusa i jego pokorę jako wzór dla wierzących. 

W takim kontekście pojawia się rzeczownik najbardziej znaczący dla tej 
paraklezy – tapeinofrosu,nh|, (w pokorze). Ukazany jest on w kontraście do 
dwóch poprzednich. W ten sposób św. Paweł powiększa siłę stwierdzenia 
i skupia uwagę na „ale” – aby uważać innego za lepszego niż siebie50. Rozwi-
nie tę myśl, ukazując Chrystusa i jego pokorę jako wzór dla wierzących. Cza-
sownik tapeino,w51 może mieć konotację negatywną lub pozytywną. W sen-
sie negatywnym używa się go na opisanie sytuacji, gdy ktoś uniża się przed 
kimś i traci swoją godność (Hi 22, 29; Rdz 16, 9) lub w sensie pozytywnym 
na opisanie uniżenia przed bóstwem podczas modlitwy czy kultu (Syr 2, 17; 
Syr 3, 18; Ps 34, 13). W Nowym Testamencie czasownik ten używa się zasad-
niczo z zaimkiem zwrotnym. W większości przypadków występuje jako lo-
gion w wyrażeniach zbudowanych na zasadzie opozycji: pokorny – pyszny, 
uniżyć – wywyższyć (Mt 18, 4; 23, 12; Łk 14, 11; 18, 14; 2 Kor 11, 7; Jk 4, 10; 
1 P 5, 6). Z kontekstu, w którym znajdują się powyższe logiony, można wy-
wnioskować, że pokora jest drogą, którą Bóg wybrał i której pragnie, na którą 
zaprasza ubogich i maluczkich, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji wo-
bec bogatych i możnych (Łk 1, 52, Mt 5, 3; Łk 6, 26). Bóg pociesza pokornych i, 
jak czytamy w Księdze Przysłów, „pokornym udziela swej łaski” (Prz 3, 34)52. 

49 Por. G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt, s. 188.
50 A. H. Snyman, A Rhetorical analysis of Philippians 1:27-2:18, dz. cyt., s. 794.
51 Forma ta występuje w Nowym Testamencie 11 razy. 
52 Por. D. Mongillo, Humildad, [w:] Nuevo Diccionario de Espiritualidad, red. S. de Flores, 

T. Goffi, Madrid 1991, s. 915.
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W wersie 2, 3b św. Paweł wzywa chrześcijan do uznawania innych za 
wyżej stojących od siebie (avllh,louj h`gou,menoi u`pere,contaj e`autw/n). Czasow-
nik h`gou,menoi Louw i Nida53 tłumaczą jako „kierować wzrok na”, „mieć 
opinię” (Dz 15, 19; 2 Kor 10, 2), „uważać za”, „uznawać”. W Flp 3, 8 św. Pa-
weł pisze: „I owszem, nawet wszystko uznaję (h`gou/mai) za stratę ze wzglę-
du na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla 
Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję (h`gou/mai) to za śmieci, bylebym 
pozyskał Chrystusa”. Co oznacza „uważać jedni drugich za wyżej stoją-
cych od siebie”, św. Paweł wyjaśnia w 2, 4. Nie chodzi o fałszywe wynosze-
nie, gloryfikowanie innych, lecz o troskę o drugiego i jego potrzeby. Zdania 
2, 3–4 są jedynie rozszerzeniem zdania głównego 2, 2. 

Drogę do prawdziwej jedności między wierzącymi pokazuje użycie 
w wersie 2, 3b zaimka avllh, wn.... Wyrażenie – Avllh,louj to genetivus pluralis 
zaimka względnego avllh,lwn,. Tłumaczy się go jako „jedni drugich”, „każde-
go”. Terminu tego św. Paweł używa około 40 razy na 100 miejsc w Nowym 
Testamencie. Opisuje przy jego pomocy wewnętrzne relacje we wspólnocie 
będącej Ciałem Chrystusa54. Wierzący są członkami jednego ciała jedni dla 
drugich (Rz 12, 5; Ef 4, 25), mają budować jedni drugich (1 Tes 5, 11; Rz 14, 19), 
troszczyć się jedni o drugich (1 Kor 12, 25), kochać jedni drugich (1 Tes 3, 12; 
4, 9; 2 Tes 1, 3; Rz 10, 8), czynić dobro jedni drugim (1 Tes 5, 15), znosić jedni 
drugich w miłości (Ef 4, 2). Mają być dla siebie cierpliwi i wspaniałomyślni 
(Ef 4, 32, Kol 3, 15), żyć w harmonii jedni z drugimi (Rz 12, 16) i w końcu uwa-
żać jedni drugich za wyżej stojących od siebie (Flp 2, 3; Rz 12, 10)55. Przymiot-
nik ùpere,contaj może oznaczać „lepszy”, ale i „górujący”, „stojący wyżej”. 
Takie użycie spotykamy w Flp 3, 8 i 4, 7. Św. Paweł uznaje wszystko za stratę 
ze względu na najwyższą wartość Chrystusa ùpere, contaj (Flp 3, 8), a pokój 
Boży przewyższa (ùpere, cousa) wszelki umysł (Flp 4, 7). Filipianie powinni 
traktować drugich jako przewyższających siebie. Do takiej postawy uzdolnił 
ich Chrystus, który sam będąc Bogiem, przyjął postać Sługi – niewolnika i da-
wał się poznać w życiu ziemskim jako zwykły człowiek (2, 7). 

Werset 2, 4 rozszerza myśl zawartą w 2, 3: Mh. ta. e`autw/n e[kastoj skopou/
ntej avlla. Îkai.Ð ta. e`te,rwn e[kastoi – „niech każdy ma na oku nie tylko swoje 

53 Louw-Nida, Greek-English Lexicon of the NT based on semantic domains, h`gou, menoi, Bible 
Works 6, hasło 2980.

54 Szczegółowe studium znaczenia i występowania terminu avllh,lwn: W. Borek, Unita 
e reciprocita delle membre della Chiesa. Studio esegetico-teologico di Cor 12, 21-26, Ef 4, 25-52, Roma 
2004, s. 46−52.

55 Zob. G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 188.
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własne sprawy, ale też i drugich”. Podobne wezwania św. Paweł kieruje 
wielokrotnie (2 Kor 10, 24; 10, 33; 13, 5; Rz 15, 2). Przykładem takiej posta-
wy jest, wspomniany w Liście do Filipian, Tymoteusz (Flp 2, 20–21). W ta-
kim stwierdzeniu uwidacznia się napięcie pomiędzy tym, co indywidualne 
i co wspólnotowe. Akcent pada na to, co wspólnotowe, na wspólnotę Ludu 
Bożego, co nie oznacza utraty troski o własne życie. Bo tylko budując na 
własnej więzi z Chrystusem, można służyć innym. Chrześcijanie są wspól-
notą zjednoczoną przez Chrystusa, której każdy członek jest odpowiedzial-
ny najpierw za siebie, a z tego wypływa odpowiedzialność za drugiego 
(1 Kor 7, 17; 20, 24; Rz 15, 2)56. 

Wezwania Pawła do wspólnoty w Filippi można streścić w trzech proś-
bach – wezwanie do relacji miłości z Bogiem pośród cierpienia dzięki do-
świadczeniu mocy Chrystusa i jedności w Duchu Świętym, do podtrzy-
mywania relacji z Pawłem, którego miłości i troski doświadczyli, oraz do 
dopełnienia jego radości dzięki wieściom o ich życiu wspólnym. W swoim 
apelu św. Paweł zwraca uwagę na ludzkie słabości, które sprzeciwiają się 
jedności w wierze, jak próżność, ambicja i wskazuje na cnoty: miłość i po-
korę, świadczące o życiu ludu Bożego w Chrystusie. Zbudowana i umac-
niana przez Ducha Świętego wspólnota będzie trwać w jedności, o tyle, 
o ile każdy z jej członków będzie wierny otrzymanemu na chrzcie powoła-
niu i na wzór Chrystusa obierze drogę pokory i służby.

Kończąc egzegetyczne rozważania, należy zastanowić się, jaką rolę peł-
ni dołączony do paraklezy Flp 2, 1–4 enkomion o Chrystusie uniżonym 
i wywyższonym Flp 2, 5–11. Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przy-
chodzi werset 5: Tou/to fronei/te evn u`mi/n o] kai. evn Cristw/| VIhsou/ – „miejcie 
między wami te same dążenia, które macie w Chrystusie Jezusie”. 

Werset ten pełni rolę łącznika wierszy 2, 1–4 z następującym po nich 
enkomionem 2, 6–11. Możemy podzielić go na dwie części. Werset 5a za-
wierający tryb rozkazujący Tou/to fronei/te evn u`mi/n –„Miejcie między wami 
te same dążenia” i dopełnienie 5b o] kai. evn Cristw/| VIhsou/57 –„które macie 
w Chrystusie Jezusie”.

Rozpoczyna się zaimkiem wskazującym tou/to, który ustawiony z przodu 
orzeczenia można by przetłumaczyć jako „przemyśl to” i prawdopodobnie 
wiąże się z tym, co poprzedza. Odnosi się on do czasownika frone,w i powi-

56 Tamże, s. 190.
57 Por. J. Bodusz, Pojęcie u`pakou,w w relacji Chrystus – Ojciec. Analiza lingwistyczna tekstów 

Rz 5, 19; Flp 2, 8, Hbr 5, 8-9, „Scriptura Sacra” 12(2008), s. 159.
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nien zostać łączony nie tylko z wersetami 1–4, ale też z następującym po nim 
o] kai. evn Cristw/| VIhsou/, co sugeruje łączność z chrystologią wersetami 6–1158. 

Czasownik w trybie rozkazującym „pomyśl” fronei/te celowo jest echem 
wersetu 2 i natychmiast idzie za tou/to. Kolejny raz św. Paweł wzywa czytel-
ników, aby między sobą mieli jeden sposób myślenia i działania. Niektórzy 
egzegeci twierdzą, że evn ùmi/n wskazuje bardziej na rozważanie „w sobie” 
niż na „między sobą” ze względu na następujący po nim zwrot w Jezu-
sie Chrystusie. Jednakże Lowh i Nida argumentują, że evn w frazie evn ùmi/n 
w tym kontekście mógłby najlepiej zostać oddany w sensie „między sobą” 
albo „w chrześcijańskiej społeczności”, a nie „w sobie”, w sensie „w swoim 
sercu”. W paraklezach Pawłowych bowiem syntagma evn ùmi/n najczęściej 
wskazuje na to, co musi mieć miejsce w społeczności, chociaż wiąże się to 
z odpowiedzią na słowo każdego z członków osobiście. Czytelnicy powinni 
między sobą, dokładniej – każdy z nich − przyjąć postawę, o której pisał św. 
Paweł w wersetech 1–4. Wierzący mają rozwijać cnoty bezinteresowności 
i pokory, uważając potrzeby innego za pierwszeństwo. 

Podstawowemu zadaniu 5a towarzyszy: o] kai. evn Cristw/| VIhsou – „które 
macie też w Chrystusie Jezusie”. Właściwe rozumienie tej syntagmy spra-
wiało w ciągu wieków problemy. Przez wiele lat interpretowano ją etycz-
nie. Paweł wzywa wspólnotę w Filippi do jedności budowanej przez pokorę 
i służbę, stawiając jako przykład Chrystusa pokornego. Pokora Chrystusa 
jest mocnym przykładem pokory chrześcijańskiej, a posłuszeństwo Syna 
wzorem posłuszeństwa Bogu, do którego wzywa apostoł w wierszu 1259. 
Przy takiej interpretacji trudność sprawia wytłumaczenie, dlaczego św. 
Paweł obok uniżenia Chrystusa ukazuje Jego wywyższenie. Argumentuje 
się, że w ten sposób chciał ukazać Boże Prawo, według którego, „kto się 
uniża, będzie wywyższony”. Dogłębna analiza zwrotu evn Cristw/| VIhsou 
wskazuje jednakże na inną interpretację. Syntagma „w Chrystusie Jezusie” 
jest używana w pismach Pawłowych 73 razy60 i ma głębokie znaczenie teo-

58 Najczęściej u Pawła zaimek tou/to łączy się z tym, co poprzedza. Tak jest np. w innych 
miejscach tego listu: 1, 7 – mogę to o was myśleć, 1, 25 − ufny w to, 3, 15 − tak jak to odczu-
wajmy. Jedynie w Flp 1, 9 zaimek tou/to odnosi się do tego co, po nim następuje, ale tu dzieje 
się to w kontekście modlitwy. Por. G. Fee, Paul’s Letter to the Philippians, dz. cyt., s. 200.

59 Por. P. O’ Brien, The New International Greek Testament Commentary, dz. cyt., s. 205; por. 
R. P. Martin, A hymn of Christ. Philippians 2:5–11 in Recent Interpretation and in the Setting of 
Early Christian Worship, Madison 1997, s. 287.

60 Dodając formuły „w Panu”, „w Jezusie”, „w Nim”, „w Umiłowanym” liczba ta zwięk-
sza się do ok. 160 razy. Por. E. Jezierska, Pawłowa interpretacja życia chrześcijańskiego, Warsza-
wa 2003, s. 23.
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logiczne. Określa wewnętrzną relację wierzących do Chrystusa. Stanowi 
On niejako środowisko ich życia. Nigdy św. Paweł w swoich pismach nie 
wskazuje na Chrystusa jako exemplum at imitandum, a raczej jako Tego, za 
którym wierzący mają podążać. Punktem centralnym dla etyki Pawłowej 
jest śmierć i zmartwychwstanie. Ochrzczony, zanurzony w śmierć Chry-
stusa, otrzymuje nowe życie w Duchu. Jako „nowy człowiek” ma podążać 
za Tym, którego uznaje za Pana i być Jemu posłusznym, bo i sam Jezus był 
posłuszny Ojcu61. Dlatego św. Paweł wzywa wierzących z Koryntu: „Bądź-
cie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11, 1), 
a o Tesaloniczanach pisze, że „przyjmując Słowo pośród ucisku z radością 
Ducha Świętego, stali się naśladowcami Pana” (1 Tes 1, 6).

Patrząc w takim świetle na werset 5, można go przetłumaczyć: „Miejcie 
między wami to samo usposobienie, które macie w Chrystusie Jezusie”. Po-
kora i służba, do której nawoływał św. Paweł w wersetach 2–4, mają więc 
wynikać z relacji do Chrystusa, który ukazał najwyższy wzór pokory i od-
dania Ojcu. Dlatego, że chrześcijanie w Filippi są „w Chrystusie”, wymaga 
od nich Apostoł Chrystusowej postawy w stosunku do swoich współbraci. 
Położenie akcentu na ciągłej więzi gminy z Chrystusem to jeden z zasadni-
czych rysów kerygmy Pawłowej. Kenoza Chrystusa62, polegająca na tym, 
że Jezus jako Bóg, w swoim ziemskim życiu będąc ze względu na nas sługą, 
wyrzekł się okazywania chwały przynależnej mu na mocy natury ma stać 
się wezwaniem dla chrześcijan, aby w relacjach z innymi starali się przyjąć 
postawę Jezusową.

Chrześcijanin wydający się za drugich 

Jedność wiernych – wspólnota w Chrystusie jest według Pawła natu-
ralnym następstwem ich zjednoczenia z Chrystusem. Dlatego szukając 
podstaw dla uzasadnienia norm moralnych, do których Paweł wzywa wie-
rzących w badanej perykopie, należy zwrócić uwagę na element ontycz-
ny Pawłowej wizji człowieka odkupionego. Główną racją postępowania 
chrześcijan jest ich status ontyczny: dlatego powinni „żyć dla Chrystusa” 

61 Zob. R. P. Martin, A hymn of Christ, dz. cyt., s. 288.
62 Terminu keno,w przywołuje idee pustki, wyrzeczenia się wszystkiego. Dlatego niektó-

rzy, dla oddania tego, tłumaczą to słowo jako unicestwienie. W podstawowym znaczeniu 
tłumaczy się je: „czynić pustym”, „bezskutecznym”; „udaremniać, por. R. Popowski, Wielki 
słownik grecko–polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 334.
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(wymiar moralny), ponieważ są żyjącymi w Chrystusie 2 Kor 5, 15 (wymiar 
ontyczny)63. Odbiorcami Pawłowej paraklezy nie są ludzie w ogóle, ale 
święci w Chrystusie (Flp 1, 1), ludzie jakościowo nowi, będący w relacji do 
Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego64.

Wewnętrzną więź chrześcijanina z Chrystusem wyraża stosowany 
przez Pawła neologizm evn Cristw/ (Flp 2, 5). Przyimek evn może oznaczać 
każdy związek ze stojącym obok niego rzeczownikiem, poczynając od tego, 
który istnieje między jakąś czynnością a jej szybkością, a kończąc na więzi 
mistycznej. Określenie to oznacza zawsze jakiś związek z Chrystusem. Bliż-
sze określenie tego związku umożliwia dopiero kontekst bliższy, jak i dal-
szy65. Liczne i różnorodne zastosowania formuły pozwalają pogrupować je 
w trzy zagadnienia: 1. Boży plan zbawienia ludzi w Chrystusie; 2. łączność 
z Chrystusem jako bezpośrednim Sprawcą zbawienia; 3. wewnętrzna więź 
z Chrystusem przez wiarę i chrzest66. Kontekst badanej perykopy wskazuje 
na zastosowanie formuły w trzecim aspekcie. Najwyraźniej ukazuje to zna-
czenie Ga 3, 26–28: „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bo-
żymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa (…) wszyscy bowiem jeste-
ście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”. Konsekwencją przyjęcia chrztu 
świętego jest udział w aktach zbawczych Chrystusa. Skutkiem zanurzenia 
w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest ontyczna przemiana neofity. 
Od momentu chrztu jest on wewnętrznie nowym człowiekiem, „nowym 
stworzeniem” (Ga 6, 15, 2 Kor 5, 17), żyje nowym życiem wewnętrznym67. 
Człowiek ten odnawia się z każdym dniem (2 Kor 4, 16). Przestaje uważać 
się za centrum samego siebie i dochodzi do stanu, w którym może powie-
dzieć, że „żyje już nie on, lecz żyje w nim Chrystus” (por. Ga 2, 20), który 
przenika całe jego życie68. 

Zjednoczenie wiernych z Chrystusem, które św. Paweł ukazuje jako 
pierwszą konsekwencję chrztu, stanowi podstawę jedności wiernych mię-
dzy sobą, ich wspólnoty (koinwni,a), bazę jedności Kościoła. Dla Pawła te-
mat jedności jest kluczowym, bo wiąże się bezpośrednio z jego rozumie-

63 R. S. Zdziarstek, Chrystianologia świętego Pawła. Aspekt ontyczny, Kraków 1989, s. 31.
64 Tamże, s. 35. 
65 Tamże, s. 257.
66 Por. E. J. Jezierska, Pawłowa wizja życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 23.
67 Tamże, s. 78.
68 Por. J. Stępień, Teologia św. Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 

1979, s. 259.
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niem Chrystusa i Kościoła. Potwierdza to pytanie Apostoła skierowane 
do Koryntian bezpośrednio po wyliczeniu rozłamów: „Czyż Chrystus jest 
podzielony?” (1 Kor 1, 13). Oznacza to, że według Pawła rozłam gminy 
korynckiej jest równoznaczny z podziałem Chrystusa. Więź ochrzczonych 
z Chrystusem zaakcentował św. Paweł wyraźnie w pierwszych swoich li-
stach (1 i 2 Tes) i to 21 razy, nie licząc tekstów, w których mówi o Kościo-
łach w Chrystusie. To stanowiło istotną treść Jego nauczania, istotną treść 
Jego Ewangelii69. 

Sporów i rozłamów w Kościele nie uważa Apostoł za zjawisko normal-
ne. Przeciwnie, widzi w nich niebezpieczeństwo. Nie chodzi tu o herezje 
ani schizmy, ale właśnie o spory, których przedmiotem jest przeciwsta-
wianie sobie autorytetów ludzkich, gdzie kryterium stanowi nie tyle treść 
głoszonej przez nich nauki, ile raczej forma, metoda czy przemilczanie 
pewnych elementów chrześcijaństwa. Tym przemilczanym albo może tyl-
ko niedocenianym elementem w Kościołach Koryntu i Filippi jest Krzyż 
Chrystusa i problem cierpienia w życiu chrześcijańskim. Tymczasem ak-
centowanie znaczenia cierpienia w życiu chrześcijanina jest, według nauki 
Pawła, sprawdzianem ortodoksji chrześcijaństwa. I to jest jedna z racji, dla 
której św. Paweł wzywa wiernych w Filippi do jednomyślności70. 

Wskazuje on na pokorę jako na lekarstwo przeciwdziałające sytu-
acji podziału. Wzywa każdego z członków wspólnoty do uniżenia siebie 
i uznania innego za lepszego od siebie. Ukazując Chrystusa umęczonego 
i wywyższonego, zachęca do podjęcia trudu naśladowania Mistrza w Jego 
uniżeniu. Pokora rozumiana w świecie grecko-rzymskim jako wada, przez 
Chrystusa podniesiona jest do rangi cnoty, której wszyscy winni pożądać71.

Jako przeciwstawienie pychy, pokora znajduje się na planie o wiele 
głębszym. Jest wyrazem postawy grzesznego stworzenia wobec Wszech-
mocnego Boga. Człowiek pokorny przyznaje, że wszystko otrzymał od 
Boga (1 Kor 4, 7); jako sługa nieużyteczny (Łk 17, 10) sam z siebie jest ni-
czym (Ga 6, 3). Bóg uwielbi tego pokornego, który otwiera się na działanie 
łaski (Jk 4, 6)72. Nowy Testament pokazuje przykłady osób pokornych. Naj-
pierw pokorny jest Chrystus, ale także Lud Boży, Maryja (Łk 1, 48).

69 Por. J. Stępień, Kościół Ciałem Chrystusa w wielkich listach św. Pawła, „Collectanea The-
ologica” 41 (1971), s. 25.

70 Tamże, s. 27.
71 Por. G. Fee, Pauls letter to the Philippians, dz. cyt., s. 188.
72 Zob. M. F. Lacan, Pokora, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 

1994, s. 698.
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Wiele światła dla rozumienia pokory rzuca kontekst, w którym to sło-
wo występuje. W Ef 4, 2 pokorze towarzyszy łagodność, w Kol 3, 12 towa-
rzyszy jej miłosierdzie, dobroć, cichość, cierpliwość. W tym świetle serce 
pokorne, które w logionie Mt 11, 29 dźwiga Chrystusowe jarzmo, jest bo-
gate w miłosierdzie i współczucie wobec ludzkiej niedoli. Jedynie w Kol 2, 
18.23 pokora zostaje użyta w znaczeniu pejoratywnym, w odniesieniu do 
ludzi, którzy ustanawiają przepisy „dla kultu własnego pomysłu, uniżania 
siebie i nieoszczędzania ciała, nie dla okazywania jakiejś wyrozumiałości 
dla zaspokojenia ciała grzesznego” (Kol 2, 23).

W Pawłowym słowniku obok badanego już czasownika występuje inny 
będący jego przeciwieństwem i synonimem zarazem – kauca,omai (chlubić 
się). Wyraża on godność osoby pokornej i obnaża fałsz, do którego prowadzi 
samouwielbienie i pokładanie ufności w dziełach swoich rąk (Rz 2, 17–23). 
Ten sam czasownik wyraża zaufanie Bogu, które jest darem Jezusa Chry-
stusa dla tych, którzy w wierze otwierają się na Jego działanie (Rz 5, 2.3.11; 
2 Kor 10, 17 n.). To zaufanie podtrzymuje radość i dodaje sił w trudnościach 
i w posłudze na rzecz braci (Flp 1, 26; 2, 16; 2 Kor 1, 12. 14)73.

W Mt 11, 29 Jezus zaprasza: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem (tapeino.j th/| kardi,a), a znajdzie-
cie ukojenie dla dusz waszych”. Podążać za Jezusem, być Jego naśladowcą 
oznacza wejść z Nim w intymną więź, poddać się jarzmu, które On sam 
dźwiga i nieść go z Nim. Komunia z Jezusem jest udziałem w Jego życiu, 
myśleniu, działaniu, w pełnym oddaniu Ojcu i w miłości do człowieka. 
Jezus nie jest despotycznym prawodawcą ani wielkim nauczycielem. Ob-
jawił się jako zwycięzca – Pan i zarazem zwyciężony – sługa. Doświadczył 
opuszczenia Ojca, podjął drogę krzyżową, wypijając „kielich” do końca. 
Pokora Jezusa wyraża radykalną miłość w Duchu do Ojca i ludzkości. Po-
kora Jezusa przez wierzących uważana jest za głupstwo (1 Kor 1, 21) i wy-
stawia ich wiarę na próbę. Aby uwierzyć w „cichego i pokornego sercem” 
trzeba być przekształconym przez pokorę Boga. Bóg jest wielki i potężny, 
ale właśnie Jego wielkość tkwi w tym, że w swej miłości uniżył się, aż po 
krzyż (Flp 2, 8)74.

Pismo Święte podkreśla, że pokora jest drogą, którą człowiek winien 
kroczyć, bo tak spodobało się Bogu (1 Kor 1, 21). Tylko w tak radykalnej 
postawie może w wierzącym dojrzewać „tak” dla Boga, który wymaga od-

73 Por. D. Mongillo, Humildad, dz. cyt., s. 916.
74 Tamże, s. 920.
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rzucenia złego, aby złączyć się z Chrystusem w Jego posłuszeństwie Ojcu. 
Pokora i posłuszeństwo stają się w życiu chrześcijanina nieoddzielne. Życie 
w Chrystusie wymaga rozpoznania własnych „bożków”, całkowitego na-
wrócenia serca polegającego na odrzuceniu własnej wizji życia, mądrości 
tego świata (1 Kor 1, 20) i otwarcia na wizję Boga objawioną w Chrystu-
sie75. Prawdziwa pokora nie jest więc formą zachowania się i życia w po-
gardzie dla własnych zalet. Jest prawdą i poznaniem Boga, jest uległością 
wobec Tego, który w Jezusie Chrystusie żyje w Kościele. Szczytem pokory, 
na który prowadzi nas słowo Boże, jest uniżenie przez miłość, będące wy-
razem najwyższego uwielbienia Boga i ratunkiem dla człowieka76. Do ta-
kiej pokory człowiek nie jest zdolny sam z siebie. Jak podkreśla św. Paweł 
w Ef, 4, 1–4, służba sobie nawzajem w miłości jest owocem działania Ducha 
Świętego. Każdy z wierzących w Filippi, który doświadczył w swoim ży-
ciu działania Ducha Świętego, jest uzdolniony do pokory. Ona prowadzi 
go do zauważenia drugich i ich spraw i uniżenia siebie w służbie. 

Bycie jednym z uczniów Chrystusa znajduje swój wyraz w usposobie-
niu szukania zgodności w zakresie myśli, wiary, woli i działania (Flp 2, 2). 
Paweł wskazuje, że zgodność ta pochodzi od Ducha Świętego. Jedność ma 
swą podstawę w samej istocie i w działaniu Boga (1 Kor 8, 6), w zespoleniu 
Syna z Ojcem (1 J 17, 21). Jest rezultatem odkupieńczego czynu Chrystusa77. 
Jedność między Chrystusem a społecznością wiernych jest następstwem 
chrztu: „Albowiem wszyscy w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni 
w jedno Ciało” (1 Kor 12, 13). Więź między Chrystusem a Jego członkami 
istnieje przez Ducha Świętego. To On jednoczy „Ciało Chrystusa”. Duch 
Święty jest życiem całego procesu koinwni,a. Nie tylko sprawia, że stajemy 
się kochającymi dziećmi Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami 
Chrystusa (Rz 8), ale także jest przyczyną wzrostu w tej jedności z Bogiem 
przez Chrystusa i jedności ze sobą nawzajem. Na wezwanie każdego wie-
rzącego do koinwni,a z Synem można odpowiedzieć na tyle, na ile Duch 
Święty porusza i uzdalnia do tego78. 

Pierwszeństwo łaski nie wyklucza jednak wysiłku człowieka. Budowa-
nie jedności wymaga jego zgody na bycie „nowym człowiekiem”, który 
w jedynym Bogu odnalazł swoje centrum. Wymaga gotowości do wspól-

75 Tamże, s. 921.
76 Por. M. F. Lacan, Pokora, art. cyt., s. 700.
77 Por. A. E. Klich, Kościół wspólnotą w Duchu Świętym, dz. cyt., s. 123.
78 G. Peniculam, Koinonia in the New Testament, dz. cyt., s. 78.
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noty, która jest istotnym elementem egzystencji chrześcijanina79. Wierzący, 
który przez przyjęcie chrztu podjął się dzielenia losu Chrystusa, jest uzdol-
niony do tego, aby być w życiu doczesnym – tak jak Chrystus – nachylony 
ku drugiemu człowiekowi. Być chrześcijaninem to żyć „dla drugiego”, dla 
jego dobra, jak również dla dobra całej wspólnoty eklezjalnej i wspólnoty 
ludzi. Chrześcijanin spełnia się, gdy „wydaje się dla drugich”, ponieważ 
został przez Ojca „wydany dla Jezusa” (2 Kor 4, 10–11) i ma naśladować Je-
zusa. Paweł wprost nakazuje „przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” 
(Rz 13, 14)80. Wierzący zrodzony w Chrystusie, naśladując swojego Mistrza, 
poświęca się dla drugich. Mówi o tym Pawłowa zasada: „jak Pan, tak i wy” 
(Kol 3, 12–13). Każdy więc wierzący, jako syn przybrany, jest „wybrańcem 
Bożym”. Dlatego ma się „oblec” w serdeczne miłosierdzie, dobroć, poko-
rę, cichość i cierpliwość. Te przymioty mają należeć do jego chrześcijań-
skiej natury. W badanej perykopie św. Paweł wspomina, że wierzący ma 
być pokorny. Ma zawsze wyżej od siebie stawiać drugiego człowieka. Ma 
mieć na uwadze Jego sprawy, a nie swoje81. Miłosierdzie, dobroć, poko-
ra, cichość i cierpliwość to przymioty przede wszystkim Jezusa Chrystusa, 
które mają charakteryzować także wierzącego, mają znaleźć w nim odbicie 
i uzewnętrzniać się w jego postępowaniu i okazywać się w jego stosunkach 
z drugim człowiekiem. Wzorem Chrystusa wierzący ma więc znosić dru-
giego człowieka, tzn. ma przyjmować go takim, jakim jest, ponieważ w po-
korze uznaje go za lepszego, za „stojącego wyżej od siebie”.

* * *

Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Flp 2, 1–5 doprowadziła do 
interesujących konkluzji literackich i teologicznych. Badania literackie wy-
kazały, że Flp 2, 1–5 ma liczne powiązania lingwistyczne z następującym 
po niej Flp 2, 6–11 i stanowią razem jedną perykopę. Dokładniejsza analiza 
gatunku pozwala stwierdzić, że fragment Flp 2, 1–5 jest paraklezą, w której 
św. Paweł, opierając się na doświadczeniu więzi każdego wiernego z Chry-
stusem, wzywa członków wspólnoty w Filippi do jedności. List powraca do 
idei koinwni,a – wspólnego uczestnictwa w cierpieniu dla umacniania jed-

79 G. Hierzenberger, Jednomyślność, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Ha-
ider, Warszawa 1994, s. 498 .

80 Por. E. J. Jezierska, Pawłowa wizja życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 95.
81 Por. E. J. Jezierska, Żyjemy dla Pana umieramy dla Pana. Proegzystencja chrześcijan w myśli 

Pawłowej, Wrocław 1993, s. 102.



Znaczenie kenozy Chrystusa dla jedności wspólnoty Flp 2, 1–5 75

ności między wierzącymi w Chrystusa. W kontekście następującym Paweł 
wskazuje na posłuszeństwo Chrystusa jako motyw posłuszeństwa wierze 
i czynnego udziału w dziele zbawczym (Flp 2, 12–18).

Przeprowadzone badania egzegetyczne ukazały centralny temat pery-
kopy, jakim jest jedność członków wspólnoty Kościoła. Jedność ta oparta 
jest na Chrystusie i wypływa ze zjednoczenia z Nim. Próżne ambicje, za-
bieganie o własne interesy prowadzą do wewnętrznych podziałów i nisz-
czą wspólnotę bardziej niż zewnętrzne prześladowania. Jedyną drogą 
prowadzącą do prawdziwej jedności jest pokora i służba. Chrześcijanin, 
który przez chrzest został złączony z Chrystusem, jest uzdolniony do na-
śladowania Mistrza, który Go wybrał i do kroczenia drogą, którą wybrał 
dla siebie Chrystus. Jest to droga dobrowolnego posłuszeństwa Ojcu. Za-
prowadziła ona Chrystusa przez wcielenie, życie ziemskie jako człowieka 
aż po haniebną śmierć na krzyżu. Konsekwencją takiej drogi dla Chrystusa 
było Jego wywyższenie przez Ojca i adoracja jako Pana wszechświata. Na-
śladujący swego Pana chrześcijanin idzie trudną drogą uniżenia i służby, 
uznając innych za lepszych od siebie. Jedynie ta droga wprowadza wierzą-
cego w coraz ściślejszą jedność z Chrystusem i braćmi oraz przygotowuje 
go do udziału w chwale Pana.

Od Chrystusa teologia prowadzi do wspólnoty Kościoła. Ukazano, że 
przez chrzest każdy chrześcijanin stał się „nowym stworzeniem”, został 
złączony z Chrystusem. Ta głęboka więź każdego z członków Kościoła ze 
swoim Panem winna prowadzić do jedności między nimi, do zgody myśli, 
działań, dążeń. Skoro Chrystus umniejszył się i uniżył samego siebie, fakt 
ten powinien wyznaczać styl życia całego Kościoła. 

Summary

Importance of kenosis of Christ for the unity of Christians, Phil 2, 1–5

Church, in its essence, is a mystery of communion, “a people 
made one with the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit”. 
Unfortunately, the unity is in danger due to numerous tensions as well 
as divisions. Therefore, the question of the source of such divisions 
among the community and a means of overcoming them is as topical 
as ever. One of the answers to the aforementioned issue is contained in 
the periscope of Philippians 2: 1–5. By way of literary, exegetical and 
theological analysis, the work points to the reasons for the lack of unity 
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among believers, namely egoism and vain ambitions. It also outlines the 
way of lowliness and service that every capable Christian should follow 
to become a contributor to fostering unity. 
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Liturgia jako źródło i spełnienie komunii  
z Bogiem i człowiekiem

Słowa „źródło” i „spełnienie” wskazują zarówno na nieodzowny waru-
nek jedności, jak też zakładają proces budowania komunii oraz antycypację 
jej pełni w liturgii i przez liturgię. Oba te aspekty zostaną uwzględnione 
w niniejszym opracowaniu. Można by je przedstawić od strony dogma-
tycznej sakramentologii, która drogą dyskursywnego uzasadnienia wykry-
wa zależności między łaską sakramentalną a jednością z Bogiem i z ludźmi, 
ale trafniejsza wydaje się być jednak metoda sięgająca do źródeł liturgicz-
nych. Liturgia przez swoje teksty i obrzędy obrazuje lex orandi Kościoła, 
wierzącego w komunijną skuteczność liturgii i na tej podstawie realnie bu-
dującego tę jedność poprzez życie sakramentalne i kształtujące w sposób 
pewny lex credendi, czyli wykładnię wiary o jedynej i rzeczywistej komunii 
z Bogiem i człowiekiem w liturgii1.

Powołanie do komunii z Bogiem i człowiekiem może być wypełnione 
dzięki odkupieniu przez Jezusa Chrystusa (por. J 11, 52; 2 Kor 5, 19), które dla 
każdego z nas uobecnia się w liturgii. Dzięki niej Duch Święty „codziennie 
z tych, którzy należą do Kościoła, buduje przybytek święty w Panu (…) i znaj-
dującym się poza Kościołem ukazuje go jako sztandar wzniesiony dla naro-
dów (por. Iz 11, 12), aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno, 
aż stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz” (por. KL 2, 10). Prawdę o stałej 
pełni i kompletności wspólnoty Kościoła zjednoczonego z Chrystusem w Du-
chu Świętym w sprawowanej liturgii uwydatnia soborowa nauka o naturze 
liturgii, rozumianej jako przedsmak liturgii niebiańskiej (por. KL 8; KK 50).

W liturgii uwydatnia się również Sprawca i Dokonawca komunii, jakim 
jest Duch Święty, „dar jedności”2, o którym słyszymy w pozdrowieniu na 

1 „Aby znać wiarę Kościoła, jest rzeczą bardzo ważną czytać i znać księgi liturgiczne”. 
Por. B. Bobrinskoy, Życie liturgiczne, tłum. J. Dembska, Warszawa 2004, s. 17.

2 Liturgiczna adaptacja tekstu św. Pawła 2 Kor 13, 13; por. J. Janicki, Obrzędy liturgii 
Mszy świętej, [w:] Msza święta, red. W. Świerzawski, Kraków 1993, s. 221. 
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rozpoczęcie liturgii eucharystycznej. Jego ingerencja odgrywa niezastąpio-
ną rolę w akcji liturgicznej (por. KL 6; KDK 22, 45) wszystkich sakramen-
tów na czele z Eucharystią3. 

Podejmując zamierzenie ukazania liturgii jako źródła i szczytu komu-
nii, odwołując się do samej liturgii, należy zwrócić uwagę na charaktery-
styczne momenty akcji liturgicznej, w których ta rzeczywistość jest uobec-
niana i na słowa, które jednocześnie oznajmiają i komentują te wydarzenia. 
Należą do nich przede wszystkim: epikleza komunijna w Eucharystii, jed-
noczące działanie Ducha Parakleta w sakramentach oraz inne okoliczności 
prowadzące ku jedności, które zostały w liturgii wyeksponowane w for-
mie specjalnie zredagowanych formularzy mszalnych. Te trzy zagadnienia 
będą stanowić części niniejszego przedłożenia.

Epikleza komunijna w Eucharystii

Już sama sytuacja liturgiczna jako wydarzenie wspólnotowe jest zna-
kiem komunii zgromadzonych między sobą w Chrystusie i poszerzonych 
o wspólnotę świętych z Maryją na czele, których wspominamy w każdej 
anaforze. „W liturgii osoba ludzka jest z-wołana, to znaczy jednocześnie za-
wołana i zgromadzona w lud, wokół ciała paschalnego Pana”4. Teksty 
liturgiczne uwzględniające działanie Ducha Świętego w czasie Eucharystii, 
nazywano epiklezami. Pojęcie epiklezy, od greckiego epi-kalein („przywo-
ływać na”) oznacza błagalne wzywanie Boga Ojca, by zesłał na coś lub na 
kogoś swojego Ducha. W liturgii eucharystycznej spotykamy dwie epikle-
zy: konsekracyjną i komunijną5. Z racji podjętego tematu ograniczymy się 
do tej drugiej, która zapowiada eucharystyczne jednoczenie się Kościoła 
z udziałem Ducha Świętego6. Występujące w Mszale formuły tego typu 
oznajmiają, że obecność Ducha Świętego zapewnia Kościołowi pełną sku-
teczność zbawczą (por. J 6, 63) i czyni uczestników liturgii osobami napeł-
nionymi Duchem Świętym, które mogą angażować się w zbawczą ekono-

3 Por. na ten temat: A. Sielepin, Rola Ducha Świętego w kształtowaniu nowego człowieka, 
Kraków 2008.

4 Por. M. Campatelli, Kreatywna i formacyjna siła liturgii, [w:] T. Špidlík, M. I. Rupnik, 
Teologia pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy, tłum. K. Stopa, Kraków 2010, s. 373.

5 Por. B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 398–401. 
6 Por. KKK 1109; K. Matwiejuk, Epikleza w modlitwach eucharystycznych, [w:] Modlitwy 

eucharystyczne Mszału rzymskiego, red. H. Sobeczko, Opole 2005, s. 160.
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mię i budować „nową ziemię” i „nowe niebo”7. Św. Augustyn mówi: „Nie 
może żyć ciało Chrystusa, jak tylko z Ducha Chrystusa”8, a św. Ambroży 
wyjaśnia, że Duch, który jest w eklezjalnym Ciele Chrystusa, przekracza 
jednostkę, a przenikając ją, tworzy z wielu członków jedno ciało9. Uprzy-
wilejowanym miejscem Jego działania jest Eucharystia w jej epizodzie ko-
munijnym, jaki zapowiada właściwa epikleza10.

Najstarsza epikleza znajduje się w Didache11, w której nie ma jeszcze 
wzmianki o Duchu Świętym, ale w Tradycji apostolskiej Hipolita z 215 roku 
Jego rola jest już werbalnie uwidoczniona12. Tekst stał się wzorem dla 
wszystkich Modlitw eucharystycznych, choć nie od razu jednoznacznie ro-
zumiano jego znaczenie13. 

Kontynuacją epiklezy komunijnej jest modlitwa po Komunii, która 
mówi o spełnieniu tych zapowiedzi dzięki przyjęciu Chrystusa w Eucha-
rystii. Tworzy się swoiste continuum, ukazujące sekwencję komunijną: epi-
kleza – komunia eucharystyczna – dziękczynienie (modlitwa po komunii), 
wynikającą z otwarcia się na działanie Boga przez Jego Ducha14. Komunia 
eucharystyczna z Chrystusem staje się jednocześnie komunią ze wspólnotą 
Kościoła i jako jedyna w swoim rodzaju leczy z egoizmu i samotności. Bene-
dykt XVI w swojej encyklice Deus caritas est uwydatnia ten aspekt w słowach: 

„Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieru-
je ku Niemu, a przez to jednocześnie ku jedności ze wszystkimi chrześci-

7 Por. M. Kowalczyk, Eucharystyczna przemiana człowieka i świata, „Communio” (2005) 6, 
s. 150 n.

8 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana, Homilia 26, 14., PSP XV, 
Warszawa 1977, s. 376.

9 Por. Św. Ambroży, O misteriach, 58, [w:] Wybór pism dogmatycznych, tłum. 
L. Gładyszewski, Sz. Pieszczoch, Poznań − Warszawa − Lublin 1970, s. 50. Por. na ten temat: 
J. -M. R. Tillard, Carne della Chiesa, Carne di Cristo, Torino 2006, s. 82.

10 Por. K. Matwiejuk, Epikleza w modlitwach…, art. cyt., s. 161.
11 Por. Didache 9, 4, POK I, s. 33.
12 Et petimus, ut mittas Spiritum tuum sanctum in oblationem sanctae Ecclesiae; in unum con-

gregans, des omnibus qui percipient de sanctis in repletionem Spiritus sancti, ad confirmationem fidei 
in veritate. Por. Hippolytus, Prex eucharistica in „Traditione apostolica”, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, 
Prex eucharistica, dz. cyt., s. 81.

13 Jedni rozumieli słowa Hipolita jako prośbę o przeistoczenie chleba i wina, a inni nie. 
Dyskusje i nieporozumienia, jakie wyniknęły między tradycją wschodnią a zachodnią, do-
prowadziły po Soborze Watykańskim II do wprowadzenia dwu epiklez w ramach Modlitwy 
eucharystycznej liturgii rzymskiej. Por. A. Nocent, A rereading of the renewed liturgy, tłum. 
M. M. Misrahi, Collegeville, Minnesota 1994, s. 30–32. 

14 Por. Z. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków 2000, s. 90–91, 102.
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janami. Stajemy się „jednym ciałem”, stopieni razem w jednym istnieniu. 
Miłość Boga i miłość bliźniego są teraz naprawdę jednym: wcielony Bóg 
przyciąga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieć, że agape staje 
się teraz także określeniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do 
nas cieleśnie, aby nadal działać w nas i poprzez nas”15.

Nawiązując do epiklezy, chcemy podkreślić, że tę komunię umożliwia 
Duch Paraklet, którego Kościół nazywa Duchem miłości (Spiritus caritatis). 
Jednoznacznie ukazują to dwie poniższe Modlitwy po Komunii:

Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde, 
ut, quo sacramentis paschalibus satiasti, 
tua facias pietate concordes16.

Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde, 
ut, quo uno caelesti pane satiasti, 
una facias pietate concordes17. 

Wersja z okresu zwykłego zastępuje wyrażenie sacramentis paschali-
bus bardziej uniwersalnym: caelestis panis. W Mszale Pawła VI powyższe 
modlitwy weszły do formularzy Mszy przeznaczonych na czas, który 
szczególnie ukazuje paschalny walor daru jedności, wysłużonego przez 
zbawczą ofiarę Chrystusa. Okres zwykły natomiast jest charakterystycz-
ny z tego powodu, że dominuje w nim jednoznacznie i niezmiennie Mi-
sterium paschalne, stanowiące centrum dziejów zbawienia i całego roku 
liturgicznego18.

Komunijny charakter sakramentów

W tekstach rytuałów sakramentów nie spotykamy wyrażeń, które by 
wprost mówiły o komunii, ale nowe formularze obrzędowe i embolizmy 
w Modlitwach eucharystycznych ukazują ten aspekt z odniesieniem do 

15 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 14.
16 „Wszechmogący Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz 

wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem”. MpK, Wigilia paschalna, MR 375 
(= MRP 180).

17 MpK, 2 niedziela zwykła, MR 452 (= MRP 243). 
18 Por. Sobór Watykański II, Konstytutucja o Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 107.
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Ducha Świętego. Najwyraźniej zostało to zaznaczone w przypadku chrztu 
z aluzją do sakramentu pojednania, gdzie jest mowa o oczyszczającej funk-
cji Ducha Bożego, który przywraca pierwotną jedność, oraz w sakramencie 
małżeństwa, przy którym wymieniono komunijną i eklezjalną rolę Ducha 
Świętego. Oba te zagadnienia zostaną krótko przedstawione.

a) Chrzcielna komunia z Kościołem 

Włączenie w jeden lud Boży jest następstwem „zrodzenia przez chrzest”, 
a wcześniej jeszcze przyjęcia wiarą zbawczej prawdy, przyniesionej przez 
Ducha Świętego. Do tego faktu nawiązuje Kolekta z Mszy o ewangelizację 
ludów w swojej końcowej frazie: [ut] unum populum tuum ingredi merean-
tur19. Kolekta potwierdza w ten sposób spójność wiary i chrztu (por. Mt 28, 
19; Mk 16, 16) oraz prawdę, że członków mistycznego i eklezjalnego Ciała 
Chrystusa łączy „jedna wiara i jeden chrzest” (por. Ef 4, 5).

Z reguły jednak w modlitwach mszalnych przy udzielaniu chrztu 
wzmianka na temat włączenia we wspólnotę ochrzczonych pojawia się 
w kontekście chrzcielnego odrodzenia „z wody i Ducha”. Kluczowym tek-
stem jest nowy embolizm w Pierwszej Modlitwie eucharystycznej, stoso-
wanej w Mszy przy udzielaniu chrztu:

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quam 
tibi offerimus pro his quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritu Sanc-
to, tribuens eis remissionem omnium peccatorum, ut invenires eos in Christo Iesu 
Domino nostro (…)20.

Przeto przyjmij tę ofiarę nie tylko naszego oddania, lecz i całej rodzi-
ny Twojej, którą Tobie składamy także za tych, których raczyłeś odrodzić 
z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grze-
chów, abyś uczynił ich członkami Chrystusa Jezusa Pana naszego21.

19 Por. Deus, qui Filium tuum lumen verum in mundum misisti, effunde Spiritum promissionis, 
qui veritatis semina in cordibus hominum iugiter diffundat et fidei suscitet obsequium, ut omnes, per 
baptismum ad novam vitam generati, unum populum tuum ingredi mereantur (…) Boże, który na 
świat posłałeś swojego Syna, Światłość prawdziwą, wylej Ducha obietnicy, aby On zawsze rozsiewał 
ziarna prawdy w sercach ludzi i wzbudzał posłuszeństwo wiary, aby wszyscy przez chrzest zrodzeni 
do nowego życia, mogli zostać zaliczeni do jednego Twojego ludu – Kolekta, Msza o ewangelizację 
ludów, MR 1116 (= MRP 141”). 

20 MRt 733; MR 979 (= MRP 307*).
21 „Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego. Skła-

damy ją Tobie także za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im 
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W embolizmie tym zostały wymienione kryteria włączenia do wspól-
noty Kościoła22. Są nimi: odrodzenie z wody i z Ducha Świętego (regenera-
tio ex aqua et Spiritus Sancto) oraz odpuszczenie wszystkich grzechów (re-
missio omnium peccatorum). Wymownym znakiem miłości Ducha Świętego 
jest ogień, który jest także symbolem chętnie stosowanym do Niego przez 
Ojców Kościoła23. Wyraża się w ten sposób jednocząca moc Ducha Para-
kleta, który oczyszcza z grzechu rozłamu i nienawiści i daje nowe życie we 
wspólnocie miłości.

Oprócz wymienionych mamy jeszcze trzy teksty, w których ukazano 
relację między chrzcielną ingerencją Ducha a włączaniem w Kościół. Są to: 
dwa embolizmy w III i IV Modlitwie eucharystycznej oraz Modlitwa nad 
darami z Mszy przy udzielaniu chrztu. 

Związek Ducha Świętego z tworzeniem i funkcjonowaniem Kościoła 
został podkreślony w najdawniejszych wyznaniach wiary, w których ar-
tykuł o Kościele występuje zaraz po artykule o Duchu Świętym24. Takie 
ujęcie spotykamy u Tertuliana w jego dziele De baptismo25, u św. Augu-
styna, który rozumie Kościół jako świątynię Ducha Świętego26 i św. Jana 
Chryzostoma, który widział tę rolę wszechstronnie nie tylko w tworzeniu 
Kościoła, ale i w jego funkcjonowaniu. Dotyczyło to wyznawania wiary, 
powoływania pasterzy, nauczania, modlitwy i składania ofiary27.

W soborowej Konstytucji o świętej liturgii prawda ta została wyrażona 
w rozdziale o naturze liturgii i jej znaczeniu w życiu: „Przez chrzest ludzie 
zostają wszczepieni w paschalne misterium Chrystusa: z Nim współumar-
li, współpogrzebani i współzmartwychwstali, otrzymują ducha przybrania 
za synów, „w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»” (Rz 8, 15), stając 

odpuszczenia wszystkich grzechów, aby ich włączyć w Mistyczne Ciało naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Spraw, aby ich imiona zostały zapisane w księdze życia”. MRP 307*, wyd. II po-
szerzone, Poznań 2010.

22 MR 979 (= MRP 307*).
23 Por. Św. Efrem, Pieśń o Duchu Świętym, [w:] Muza chrześcijańska, tłum. i red. W. Kania, 

Kraków 1985, s. 248.
24 Por. Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1995, s. 11. 
25 Por. Tertulianus, De baptismo 6, PL 1, 1206.
26 Por. św. Augustyn, Kazanie do katechumenów o wyznaniu wiary 13−14, tłum. W. Budzik, 

Pisma katechetyczne, Warszawa 1952, s. 73–74; Podręcznik dla Wawrzyńca, 39, dz. cyt., s. 109–110.
27 „Gdzie są teraz ci, którzy bluźnią godności Ducha Świętego? Gdyby bowiem nie od-

puszczał grzechów, na próżno byłby w Chrzcie otrzymywany; a jeśli odpuszcza grzechy, na 
próżno bluźnią Mu heretycy”. S. J. Chrysostomus, De Sancta Pentecoste 4, PG 50, 458–59; także 
w: Homilie i kazania wybrane, tłum. W. Kania, PSP VIII, 1971, s. 120–131.
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się prawdziwymi czcicielami, jakich Ojciec szuka”28. Wszystko to dzieje się 
z udziałem i mocą Ducha Świętego29.

b) Eklezjalna rola Ducha Parakleta w sakramencie małżeństwa

W drugim wydaniu wzorcowym obrzędu małżeństwa we Wprowadze-
niu teologicznym i pastoralnym dodano istotną pneumatologiczną wstawkę, 
która potwierdza teologiczną wizję wspólnoty małżeńskiej. Dowiadujemy 
się z niej o wspólnototwórczej funkcji Ducha Parakleta. Duch Święty ob-
darza małżonków darem miłości dla realizacji oblubieńczego przymierza 
wzajemnie między sobą taką mocą, jaka łączy Chrystusa i Kościół30. Od-
zwierciedlają to formuły błogosławieństwa nupturientów, które faktycz-
nie są epiklezami. Znajdują się one w drugiej wersji wzorcowej odnowio-
nych obrzędów (1991), a także występują jako końcowe błogosławieństwa 
w formularzu Mszy przy zawieraniu małżeństwa i z tej racji możemy je 
uwzględnić w niniejszym opracowaniu31:

(…) emitte super eos Spiritus Sancti gratiam ut, caritate tua in cordibus eorum 
diffusa, in coniugali foedere fideles permeneant (…)32.

Ześlij na nich łaskę Ducha Świętego, aby dzięki Twej miłości wlanej 
w ich serca, w przymierzu małżeńskim trwali wiernie.

Powyższe formuły powstały jako syntezy teologiczne starożytnych for-
muł przy zawieraniu małżeństwa33, a także licznych tekstów biblijnych, 

28 KL 6; KK 4, 9, 14. 
29 Tamże.
30 „Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że (…) jak ‘Chrystus umiłował Kościół 

i wydał za niego samego siebie’, tak małżonkowie chrześcijańscy (…) starają się podtrzymy-
wać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wy-
pływa z Boskiego źródła miłości” – OCM 9; por. na ten temat: A. M. Triacca, L’Esprit Saint et la 
marriage Chrétien: à propos du dernier ritual romain, w: Le Marriage, ed. A. M. Triacca et A. Pistoia, 
Roma 1994, s. 333.

31 Por. tamże, s. 343 n.
32 Błogosławieństwo nowożeńców, MR 1026 (OCM 74, 105). Powyższy fragment pneu-

matologiczny w Mszale polskim został pominięty (= MRP 80) i występuje tylko w odnowio-
nej księdze Obrzędów sakramentu małżeństwa (OSM 116).

33 Np.: GeV 1446. Incipit accio nupcialis. Praef.: „Vere dignum: qui foedera nupciarum 
blando concordiae iugo et insolubile pacis vincolo nexuisti, ut multiplicandis adobcionum filii san-
ctorum conubiorum fecunditas pudica serviret”. 
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które podkreślają znaczenie życia w Duchu Świętym w każdym położeniu 
(por. Rz 8, 14–15; Tt 3, 4–7) i soteriologiczno-mistyczne znaczenie związku 
małżeńskiego (por. Ef 5, 32). Wstawki pneumatologiczne potwierdzają tę 
właśnie opcję liturgii, samego sakramentu oraz etosu chrześcijanina. Obec-
ność i działanie Ducha Świętego, który wnosi miłość (caritas)34 sprawia, że 
oboje nupturienci stają się znakiem przymierza, jednością w Bogu35 i „do-
mowym Kościołem”36, a ich życie przemienia się w nowy kult. Obrączka 
jest znakiem tego przymierza zawartego w Duchu Świętym, stąd jej walor 
pneumatologiczny i komunijny37.

 Wprowadzone nowe teksty o wymiarze pneumatologicznym harmoni-
zują z nauczaniem Kościoła na temat jedności małżeńskiej i miłości, udzie-
lonej przez Ducha Świętego. Wyraża je najpełniej inspirująca nową edycję 
rytuału adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris consortio (1981), która 
jasno mówi: „Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, 
użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii miłości, 
która jest żywym i rzeczywistym obrazem tej najszczególniejszej jedności, 
która czyni z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa Pana”38.

Ożywiana wciąż miłość pozwala zachować coraz głębszą jedność na 
każdym poziomie zgodnie z powziętym zobowiązaniem aż do śmierci39 
i uczynić z niej źródło duchowego wzrostu dla małżonków i całej rodzi-
ny40. Dlatego nie własną ludzką mocą, lecz mocą Ducha Parakleta, który 
jest twórcą wspólnoty zarówno Boskiej trynitarnej, jak i eklezjalnej, małżon-
kowie mają troszczyć się o jedność i wzrost miłości między sobą. Wyraża 
to pneumatologiczna formuła błogosławieństwa nowożeńców, wprawdzie 
nie zamieszczona w Mszale, lecz dla pełniejszego obrazu przytoczymy ją 
z księgi rytuału41:

34 Por. Spiritus caritatis z wyżej omawianych modlitw: MpK, MR 375; MR 452.
35 „Duos primum Deus fecit, Adam et Hevam, hoc est, virum et uxorem […] et iussit 

ambo esse in uno corpore, et in uno spiritu vivere. Quid unum separas corpus, unum dividis 
spiritum”, S. Ambrosius, Hexaemeron 5, 7, 19, PL 14, 214.

36 Por. KK 11; więcej na ten temat: E. Lodi, La benedizione nuziale, RiL 79 (1992), s. 687.
37 Również korony, które się nakłada nowożeńcom w liturgii prawosławnej mają znacze-

nie pneumatologiczne w odniesieniu do przymierza dwojga ludzi, którzy stają się znakiem 
przymierza Chrystusa z Kościołem – por. A. M. Triacca, Spirito Santo e Liturgia…, art. cyt., s. 156.

38 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 19.
39 OSM 63, 65.
40 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 21; także: A. M. Triacca, 

Linee teologico-liturgiche in vista di una rinnovata celebrazione del Matrimonio, RiL 79 (1992), s. 612.
41 OCM 140.
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Benedictus Deus, Spiritus Sancte Paraclite, 
omnis sanctificationis operator 

et unitatis effector,
qui filios dilectionis inhabitas
ut solliciti sint servare unitatem 

in vinculo pacis.

Duch Paraklet jest w tej formule określony jako sanctificationis operator, 
ale przede wszystkim jako unitatis effector42. Miłość, jaką małżonkowie 
czerpią z Misterium Chrystusa (dilectio), pozwala na dynamikę tej relacji 
nie tylko w skali ludzkiej i duchowej, ale przede wszystkim w skali Ko-
ścioła i rozszerzania zasięgu Misterium43. W związku z tym małżeństwo, 
rozumiane jako synergia małżonków z Duchem Świętym, który gwarantu-
je ich wzajemne obdarowywanie się miłością agape44, winno być głównym 
tematem katechezy o małżeństwie i życiu rodzinnym45. 

c) Stałe jednanie przez sakrament pokuty 

Człowiek, który przez chrzest został powołany do komunii z Bogiem 
i ludźmi, może na skutek grzechu utracić ten dar, chociaż ze względu na 
swoją godność chrzcielną nigdy nie traci do nich zasadniczego prawa. 
Zmysły, które we wstępnym obrzędzie chrzcielnym zostały naznaczone 
krzyżem, by mogły być ukierunkowane właściwie, na wymiar eschatycz-
ny46, przez grzech tracą swoją wrażliwość na Boga47 i zaczynają prowa-
dzić w kierunku przeciwnym woli Bożej, oddalając w ten sposób od Niego. 
Mamy wówczas do czynienia z antykomunijną zasadą życia grzesznika, 
określoną przez papieża Jana Pawła II jako aversio a Deo48. 

 Przede wszystkim jednak grzech godzi w przymierze i w jego isto-
tę, jaką jest osobowa więź z samym Bogiem. Powrót może nastąpić jedy-

42 Por. Prefacja o jedność chrześcijan, MR 1112.
43 Por. A. M. Triacca, Linee teologico-liturgiche…, art. cyt., s. 612–618.
44 Por. E. Lodi, La benedizione nuziale, RiL 79 (1992), s. 679.
45 Por. tamże, s. 618–621.
46 Por. OCWD (OICA) 86.
47 „Zaćmienie poczucia Boga” – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paeni-

tentia, 18.
48 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 17.

Błogosławiony Boże, Duchu Święty Paraklecie, 
Sprawco wszelkiego uświęcenia 

i Dokonawco jedności, 
który zamieszkujesz w sercach umiłowanych dzieci
aby starali się o zachowywanie jedności 

w więzi pokoju.
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nie przez pojednanie. Moc Ofiary Chrystusa dosięga każdego z nas przez 
sakramenty, lecz w przypadku osłabienia czy zerwania przymierza z Bo-
giem Kościół uzyskał od Chrystusa dar sakramentu przebaczenia49 i po-
wrotu, który analogicznie do chrztu potrzebny jest w stanie śmierci ducho-
wej człowieka, by go przywrócić do życia50. Formuła rozgrzeszenia mówi 
nam przede wszystkim o dwóch darach sakramentu pokuty i pojednania: 
o przebaczeniu i pokoju. 

[...] niech ci udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła51.

Słowa te, choć pozornie synonimiczne, wnoszą cenne aspekty w pro-
cesie odnowy przymierza z Bogiem. „Przebaczenie” (indulgentia), a wcze-
śniej „pojednanie” (reconciliatio) nawiązują do uprzedniej winy, czyli nie-
posłuszeństwa i zakłócenia relacji z Bogiem, które domagają się świadomej 
skruchy i pragnienia pojednania ze strony człowieka. To zadanie staje się 
szczególnie aktualne, kiedy, jak stwierdza Jan Paweł II, „wielu ludzi ogar-
nia dziś rezygnacja, ponieważ nie potrafią uznać się za grzeszników i szu-
kać przebaczenia – niezdolność ta, wynika często z poczucia osamotnienia 
tych, którzy żyjąc jakby Bóg nie istniał, nie mają kogo prosić o przebacze-
nie”52. Przyczyną takiego stanu jest, jak pisze papież, „powszechny zanik 
poczucia grzechu i szerzenia się mentalności nacechowanej relatywizmem 
i subiektywizmem moralnym”53, co pociąga za sobą rozłamy, a ze strony 
formacyjnej obowiązek formowania sumień.

Akt przebaczenia jest kontynuacją Bożej miłosiernej wierności człowie-
kowi w ramach przymierza, a także konsekwencją Jego twórczej inicjaty-
wy, która przewyższa swoją doskonałością przywrócenie relacji z człowie-
kiem jedynie do stanu równowagi. Boże przebaczenie jest aktem całkowitej 
nobilitacji człowieka po jego odejściu i zaniedbaniu wspólnoty z Bogiem, 
jak to miało miejsce w przypadku syna marnotrawnego (por. Łk 15, 17–24).

49 Sakrament przebaczenia – to określenie występuje w adhortacji apostolskiej Jana Pawła 
II Reconciliatio et paenitentia, 30; por. W. Świerzawski, Pokuta i pojednanie, Wrocław 1984.

50 W nomenklaturze dogmatycznej oba te sakramenty znane są pod nazwą „sakramenty 
umarłych”. Por. także: P. Giglioni, I sacramenti di Cristo e della Chiesa, Città del Vaticano 1994, 112.

51 Deus, Pater misericordiarum, qui per mortem et resurrectionem Filii sui mundum sibi recon-
ciliavit [...] per ministerium Ecclesiae indulgentiam tibi tribuat et pacem [...] – OPL 55.

52 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 76.
53 Tamże. 
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Nie jest to jednak jedyny dar tego sakramentu. Obok przebaczenia, któ-
re jest w zasadzie wyrównaniem wzajemnych relacji jest jeszcze miejsce 
na ubogacenie, Bożą hojność, która w tym przebaczeniu zresztą także się 
zaznacza, bo to nie nasze zasługi, ale Syna Bożego sprawiają wyrównanie 
warunków przymierza z Bogiem. Tym, co człowiek otrzymuje nie tylko 
jako wyrównanie, ale jako powrót do dziedzictwa, jest dar pokoju (pax, 
eirene), tak często wspominanym w liturgii, zwłaszcza eucharystycznej. 
Pokój w Nowym Testamencie i w liturgii Kościoła można nazwać pojed-
naniem, choćby na podstawie Pawłowego tekstu o Chrystusie, „który jest 
naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzielający je mur – wrogość” (Ef 2, 14). Jest to stan harmonii 
Boga z ludźmi i ludzi między sobą w ramach przymierza, które zapewnia 
udział w pełni dóbr mesjańskich. 

Dążenie Kościoła ku komunii osób

Temat komunii osób z jednej strony sprowadza się do Eucharystii, 
a z drugiej strony z niej wynika, stając się imperatywem misyjnym i pra-
wem gromadzenia ludzi w jedno. Misyjny i ekumeniczny nurt Kościoła 
soborowego znajduje potwierdzenie w modlitwie Kościoła. Odnowa litur-
giczna, prowadzona w duchu konstytucji o liturgii, zaowocowała w róż-
nych i nowych formularzach mszalnych. Wydarzeniem źródłowym jest 
Pięćdziesiątnica i wynikająca z tego Misterium jedność uczniów Chrystusa, 
odzwierciedlona w formularzu Mszy o jedność chrześcijan. Sobór Waty-
kański II ujawnił bowiem silną potrzebę wzmożenia wysiłków zmierza-
jących do budowania wspólnoty na drodze przywrócenia jedności chrze-
ścijan54. Proces ten stał się przedmiotem oficjalnego nauczania Kościoła, 
zwłaszcza w soborowych dekretach Unitatis redintegratio (DE) i Ad gentes 
(DM). Umieszczenie tej problematyki w formularzach mszalnych potwier-
dza znaczenie Eucharystii dla przygotowywania i budowania wspólnoty 
osób, które już są w Kościele bądź jeszcze poza Nim. Fakt ten przypomi-
na, że budowanie wspólnoty zaczyna się zawsze od jedności z Chrystusem 
w liturgii, z której to jedności pochodzi miłość przekazywana przez Chry-
stusa i modlitwa w intencji jedności, kształtująca odpowiednią postawę 
duchową ukierunkowaną na jedność. 

54 Por. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, Wstęp.
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a) Pięćdziesiątnica

Rola Ducha Świętego w redukowaniu przeciwności między narodami 
i wyznaniami, by umożliwić ich zjednoczenie, należy do charakterystycz-
nych wątków pneumatologicznych i z tego względu znalazł on również swo-
je miejsce w formularzu na Niedzielę Pięćdziesiątnicy. W poniższym tekście 
widzimy kopię starożytnej oracji z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego55.

Omnipotens sempiterne Deus, qui paschale sacramentum quinquaginta dierum 
voluisti mysterio contineri, praesta, ut, gentium facta dispersione, divisiones lin-
guarum ad unam confessionem tui nominis caelesti munere congreagentur (…)56.

Wszechmogący wieczny Boże, który zechciałeś, aby łaska paschalna za-
wierała się w tajemnicy pięćdziesięciu dni, spraw, aby rozproszone narody 
z różnych języków zostały zjednoczone niebieską mocą w jednej wierze 
w Twoje imię57. 

W przytoczonej kolekcie uwagę zwraca zestawienie faktu podzielonych 
narodów i różnorodności języków (divisiones linguarum) z ostatecznym sta-
nem ich wspólnego wyznawania wiary (una confessio), co na podstawie tek-
stu kolekty domyślnie przypisujemy ingerencji Ducha Świętego. Kościół 
w tym dniu szczególnie uwydatnia rolę Ducha Parakleta, przywołując wy-
darzenia najbardziej ilustrujące Jego jednoczącą moc. Wydarzenie Zesłania 
Ducha Świętego (quinquaginta dierum mysterium) jest w tradycji teologicznej 
interpretowane jako zjednoczenie podziałów między ludźmi, którzy przez 
grzech pychy przestali się rozumieć. Biblia symbolicznie przedstawiła stan 
rozłamu w obrazie wieży Babel (por. Rdz 11, 1–9), a Duch Święty jest tym, 
który przywraca porozumienie (por. Dz 2, 4. 6.8.11).

Zależność tę komentowali Ojcowie Kościoła58. Św. Cyryl Jerozolimski 
dopatrywał się w niej przemiany woli człowieka, która przy budowie wie-

55 GeV 637. Orationes et praeces Dominica Pentecosten: Omnipotens sempiterne Deus, qui 
paschale sacramentum quinquaginta dierum voluisti mysterio contineri, praesta, ut gencium facta 
dispersio divisiones linguarum ad unae confessione tui nominis caeleste munere congregentur.

56 Kolekta, Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Msza wigilijna, MR 443; MRt 311(= MRP 238).
57 „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął 

okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy 
w swoim języku oddawał Ci chwałę”. MRP 238.

58 Por. Origenes, Homilia I In Genesim, PG 12, 146–161; św. Grzegorz z Nazjanzu, Na świę-
to Pięćdziesiątnicy, Mowa 41, 16, [w:] Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 473; S. J. Chrysostomus, 
Homilia II, De Sancta Pentecoste, 2, PG 50, 465–467.
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ży Babel skoncentrowana była na planie człowieka. Wyraziło się to pomie-
szaniem języków. Dopiero Duch Święty kieruje wolę ludzi ku Bogu i w ten 
sposób jednoczy ich tak, że zaczynają się rozumieć59. Należy tu wspomnieć, 
że w przedsoborowych edycjach Mszału we wszystkich formularzach na 
Niedzielę Zesłania Ducha Świętego mamy do czynienia z bardzo lapidar-
nymi modlitwami, których głównym wątkiem jest oświecająca rola Ducha 
Świętego i prośba o taką ingerencję. W każdej niemal oracji występuje cza-
sownik illustrare. W wyniku rozwoju współczesnej myśli teologicznej, która 
uwydatniła rolę Kościoła, wiele formuł euchologijnych poddano znacznej 
modyfikacji, a także zredagowano nowe, w tym także o charakterze pneu-
matologicznym, w których uwzględniono aktywność Kościoła jako partne-
ra przymierza i współpracownika Boga w Duchu Świętym. 

b) Msza o jedność chrześcijan

Duch Pięćdziesiątnicy jest duchem misyjnym, z-wołującym ludzi z róż-
nych narodów, kultur i wierzeń. W dekrecie soborowym Unitatis redintegra-
tio jest wyraźnie mowa o potrzebie poznawania ducha braci odłączonych60 
i wewnętrznym przynagleniu do dialogu ekumenicznego w celu osiągnię-
cia całkowitej jedności pod względem wiary i sakramentów, a tym samym 
przezwyciężenia trudności ewangelizacyjnych, które wynikają z rozłamu 
wewnątrz Kościoła61. Temat ten został uwzględniony w nowym formularzu 
Mszy o jedność chrześcijan62. W większości modlitw występuje wzmianka 
o darach Ducha Świętego, które wzbogacają wspólnotę Kościoła, a jednocze-
śnie jeszcze ściślej ją jednoczą. Fundamentalnym dobrem, jakie człowiek za-
wdzięcza Duchowi Świętemu, jest miłość (por. Ga 5, 22; Kol 1, 8). 

Prośba o Ducha miłości wyrażona została w modlitwie po Komunii 
z formularza Mszy o jedność chrześcijan63. Duch Święty, który „rozlewa 

59 Por. S. Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis XVII, De Spiritus Sancto II, 17–19, PG 33, 
990.

60 Por. DE 9.
61 Por. DE 1; Por. C.G. Andrade, Duchowość komunii, tłum. G. Ostrowski, „Communio” 4 

(2003), s. 49.
62 Por. Msza Pro unitate christianorum – MR 1111–1115. 
63 Spiritus nobis, Domine, tuae caritatis infunde, ut, huius sacrificii virtuti, una facia in te 

credentes pietate concordes (…) – Panie, tchnij w nas Ducha Twojej miłości i mocą tej Ofiary 
doprowadź wierzących w Ciebie do jedności i zgody. MpK, Msza o jedność chrześcijan, MR 
1114; MRt 793 (= MRP 139). Por. rozdz. IV, 1 e, s. 
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miłość w sercach ludzi” (por. Rz 5, 5), a zwłaszcza tych, którzy karmią 
się Chlebem żywym (por. J 6, 51) pozwala im osiągnąć jedność i zgodę 
(concordia). 

W prefacji o jedności chrześcijan wspomniana jest wielość darów (di-
versitas donorum) udzielanych przez Ducha Świętego, które ze względu na 
swoją komplementarność tworzą z ludzi harmonijną wspólnotę i dlatego 
można Ducha Świętego nazwać twórcą jedności (unitatis effector). Fragment 
wspomnianej prefacji ma charakter pneumatologiczny, dlatego zostanie 
uwzględniony w naszym studium. Brzmi on następująco:

(…) per ipsum [Iesum Christum] in cunctis gentibus largitus es Spiritus 
Sanctum tuum, qui, in diversitate donorum mirabilis operator et unitatis 
effector, filios adoptionis inhabitat totamque replet et regit Ecclesiam (…)64.

Prefacja powyższa jest modyfikacją prefacji starożytnej z Wigilii Pięćdzie-
siątnicy z wyraźnym uwzględnieniem soborowej myśli o jedności Kościoła 
w Duchu Świętym65, nawiązującej do teologii św. Pawła o Ciele mistycznym 
Chrystusa (por. 1 Kor 12, 4–11); Ef 4, 12). Aktywność Ducha Świętego przede 
wszystkim odnosi się do ludzi, którzy są już ochrzczeni. 

Przez zamieszkiwanie w ludzkich duszach Boży Duch scala je w jed-
no i prowadzi, kierując (regit Ecclesiam) ku Bogu i ku poznaniu Jego woli, 
a także czuwając nad jej wypełnieniem. Powyższy tekst nawiązuje do wy-
powiedzi soborowej z Dekretu Unitatis redintegratio: „Duch Święty, który 
mieszka w wierzących oraz napełnia Kościół i kieruje nim, sprawił ową 
cudowną komunię wiernych i tak głęboko jednoczy wszystkich w Chry-
stusie, że jest zasadą jedności Kościoła”66. Dzięki ingerencji Ducha i Jego 
prowadzeniu całe ciało eklezjalne, składające się z różnych członków, reali-
zuje jedno powołanie i utrzymuje się w harmonii działania, odwzorowując 
jedność Trójcy Osób Boskich67.

64 (…) Przez Niego [Jezusa Chrystusa] udzieliłeś wszystkim narodom Twojego Ducha Świętego, 
który działając przez rozmaite dary jest Sprawcą jedności. Duch Święty zamieszkuje w Twoich przy-
branych dzieciach, napełnia cały Kościół i nim kieruje (…) – Prefacja o jedności Kościoła, MR 1112; 
MRt 791 (= MRP 102*).

65 Por. DE 2. 
66 DE 2. 
67 Ojcowie Kościoła odwołują się do takiej analogii Kościoła nazywając go: „[…] de uni-

tate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata”; por. S. Ciprianus, De oratione Dominica 23, PL 
4, 553. por. KK 4. 
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Przez swoje dary Duch przemienia ludzi, działając w ich duszach. Skut-
kiem tego działania jest coraz większe otwieranie się na Boga i na siebie 
wzajemnie, w rezultacie prowadzące ku jedności. Dekret soborowy tak to 
ujmuje: „Ten Duch dokonuje podziału łask i posług (por. 1 Kor 12, 4–11), 
wzbogacając Kościół Jezusa Chrystusa różnymi darami, „aby przysposobił 
świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego” 
(Ef 4, 12)”68. 

O te dary Ducha prowadzące do jedności prosi Kościół w kolekcie 
z Mszy o jedność chrześcijan:

Populum tuum, quaesumus, Domine, propitius respice, et Spiritus tui super 
ipsum dona clementer effunde, ut in veritatis iugiter amore succrescat, et 
perfectam christianorum unitatem studio perquirat (…)69.

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na swój lud i w dobroci swojej 
wylej na niego dary Twojego Ducha, aby zawsze wzrastał w umiłowaniu 
prawdy i gorliwie zabiegał o doskonałą jedność chrześcijan70.

c) Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania
Pokonywanie przeciwności, o czym jest mowa, to nie tylko zmaganie 

się z różnicami wyznaniowymi czy kulturowymi. Należą do nich domyśl-
nie osobiste trudności wewnętrzne, utrudniające chrześcijańską jedność 
i wzniecające konflikty w sensie najszerszym. Temat pokonywania prze-
ciwności mocą Ducha występuje w Modlitwie eucharystycznej o tajemnicy 
pojednania. Teksty dwu wersji tej Modlitwy zostały ułożone z okazji Roku 
Świętego (1975) i były wprowadzane w praktykę liturgiczną stopniowo71. 
Znalazły się one dopiero w drugiej edycji wzorcowej Mszału Pawła VI 
z 2002 roku. W poniższej prefacji z II Modlitwy eucharystycznej De recon-

68 Por. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 2.
69 Kolekta, Msza o jedność chrześcijan, MR 1114, MRt 93 (= MRP 139”).
70 „Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na lud swój i ześlij mu dary Twojego Ducha, 

aby stale wzrastał w umiłowaniu prawdy i wspólnym wysiłkiem dążył do doskonałej jedno-
ści chrześcijan”. Kolekta, Msza o jedność chrześcijan, MRP 139”.

71 Zarys powstawania tych Modlitw w: J. Stefański, Modlitwy eucharystyczne w posobo-
rowej reformie liturgicznej, Gniezno 2002, s. 216–222. Oficjalnie teksty opublikowano dopiero 
w 1983 roku z okazji Jubileuszu Odkupienia (1983–84) oraz Synodu Biskupów na temat „Po-
kuta i pojednanie” w październiku 1983 roku. Do używania obu wersji Modlitwy euchary-
stycznej De reconciliacione zachęcił w tymże Roku Jubileuszowym papież Jan Paweł II. Por. 
J. Stefański, Modlitwy eucharystyczne…, dz. cyt., s. 222. 
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ciliatione72 podkreślona została rola Ducha Świętego, który poprzez we-
wnętrzny wpływ prowadzi nieprzyjaciół do zgody i w konsekwencji jest 
zaczynem jedności społecznej i międzynarodowej:

(…) Cum enim genus humanum dissensione sit atque discordia divisum, ex-
periendo tamen cognovimus te animos flectere, ut sint ad reconciliationem parati. 
Per Spiritum namque tuum permoves hominum corda, ut inimici iterum in 
colloquia veniant, adversarii manus coniungant, populi sibi obviam qu-
aerant venire. Tua operante virtute fit etiam, Domine, ut odium vincatur amore, 
ultio cedat indulgentiae, discordia in mutuam dilectionem convertatur. (…)73.

Chociaż bowiem rodzaj ludzki rozdzierany jest podziałami i niezgodą, 
dostrzegamy jednak Ciebie, doświadczając, że skłaniasz umysły (serca), 
aby były gotowe do pojednania. Albowiem przez Ducha swojego skłaniasz 
ludzkie serca, aby nieprzyjaciele na nowo podjęli dialog, wrogowie podali 
sobie ręce, a ludy starały się wychodzić sobie naprzeciw. Także dzięki dzia-
łaniu Twej mocy, Panie, dochodzi do tego, że nienawiść jest przezwycię-
żana miłością, zemsta ustępuje przebaczeniu, a niezgoda zamienia się we 
wzajemną miłość w Tobie74. 

Formuła pneumatologiczna, występująca w tym tekście, dotyczy we-
wnętrznego działania Ducha Parakleta, który przygotowuje serca do 
przekraczania słabości i zasad ludzkiej tylko sprawiedliwości, która nie 
jest przejawem nowego życia75. Przyczyną wszelkiego rodzaju rozłamów 
jest grzech, dlatego pierwszą uzdrawiającą ingerencją jest ingerencja Du-
cha Świętego, który uzdalnia twarde serca do skruchy i przemiany (por. 
Kpł 26, 41; Oz 10, 2). Jest to proces odczuwalny, dlatego istotne w prefacji 
jest stwierdzenie experiendo cognovimus, czyli poznawanie Bożego działania 
w konkretnym doświadczeniu, którego skutki wyrażają się w dalej wy-

72 Por. szczegóły powstania tej modlitwy: P. Petryk, Druga Modlitwa eucharystyczna o pojedna-
niu, [w:] Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego, red. H. Sobeczko, Opole 2005, s. 273–274.

73 Prefacja z Modlitwy Eucharystycznej o tajemnicy pojednania, MR 681 (= MRP 348*).
74 „Poznajemy Twoją miłość ojcowską, gdy kruszysz twarde ludzkie serca i w świecie 

rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do pojednania. Ty mocą Du-
cha działasz w głębiach serca, aby nieprzyjaciele szukali zgody, przeciwnicy podali sobie rękę 
i ludy doszły do jedności. Twój dar, Ojcze, sprawia, że szczere szukanie pokoju gasi spory, 
miłość zwycięża nienawiść, a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie”, MRP 348*.

75 To nowe życie wzbudzane przez Ducha Pańskiego jest procesem dynamicznym, 
ukazanym już w prorockim obrazie ożywienia kości (por. Ez 37, 1–14). Na ten temat także: 
Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, s. 183.
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mienionych postawach takich, jak: dążenie do porozumienia, zgody, przy-
chylności, ogólnie mówiąc harmonijne godzenie przeciwieństw, w Duchu 
Bożym odkrywanie i osiąganie komplementarności76, gdyż po usunięciu 
grzechu odmienność objawia się jako harmonia, a nie konflikt. 

W dalszej części Modlitwy eucharystycznej, po przeistoczeniu, nastę-
puje tekst, który jeszcze raz przywołuje Ducha Świętego jako twórcę jed-
ności i podsumowuje tę Jego funkcję jako usuwającą wszystko, co dzieli 
i oddala:

(…) Pater sancte, supplices deprecamur, ut nos quoque acceptos habeas cum 
Filio tuo et in hoc salutari convivio eiusdem Spiritum nobis praestare dign-
eris, qui omnia auferat quae nos invicem alienant. Ipse Ecclesiam tuam inter 
homines signum efficiat unitatis pacisque tuae instrumentum (…)77.

Ojcze Święty, pokornie Cię prosimy, abyś nas przyjął wraz ze swoim 
Synem i w tej zbawczej uczcie raczył obdarzyć nas tym samym Duchem, 
aby On usunął wszystko, co wzajemnie od siebie oddziela. Niech On sam 
uczyni Twój Kościół wśród ludzi znakiem jedności i narzędziem Twego 
pokoju78.

W redukowaniu przeszkód i granic między ludźmi możliwe jest coraz 
bardziej widoczne ujawnianie się Kościoła jako wspólnoty osób, które cha-
rakteryzuje to, co łączy, a nie to, co dzieli. W ten sposób, poddając się Du-
chowi Świętemu, Kościół staje się pośród narodów znakiem i narzędziem 
obecności Chrystusa, który jest pokojem (por. Ef 2, 14). Wielki i podnoszą-
cy na duchu znak pokoju i nadziei stanowi „postęp w działalności ekume-
nicznej”, który Jan Paweł II w swojej adhortacji Ecclesia in Europa określa 
mianem jednego z wielkich darów Ducha Świętego dla kontynentu euro-
pejskiego, ubogacającym wzajemnie wszystkich79. 

Wspomniana modlitwa o charakterze epikletycznym przypomina, że 
w ramach Eucharystii Duch Święty scala Kościół, aby wypełniał się testa-
ment Chrystusa o jedności, a także czyni go w ten sposób narzędziem świa-

76 Por. P. Petryk, Druga modlitwa eucharystyczna o pojednaniu, art. cyt., s. 275.
77 II Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania, MR 684 (= MRP 351*).
78 „Przyjmij także nas, Ojcze Święty, razem z ofiarą Jezusa Chrystusa, i przez udział 

w tej Uczcie eucharystycznej daj nam swego Ducha, aby została usunięta wszelka przeszko-
da na drodze do zgody i aby Kościół jaśniał pośród ludzi jako znak jedności i narzędzie 
pokoju”. MRP 351*.

79 Por. Jan Paweł II, Adhoratcja apostolska Ecclesia in Europa, 17.
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dectwa w służbie życia i miłości80. Konstytucja soborowa Lumen gentium 
wyraża ten fakt w słowach: „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramen-
tem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego”81.

Słyszymy w nich jakby echo Chrystusowego apelu, wyrażonego przez 
św. Pawła: „Zachęcam was zatem (…), abyście postępowali w sposób god-
ny powołania, do jakiego zostaliście wezwani z całą pokorą i cichością, 
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować 
jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4, 1–3). W innym miejscu 
tego Dekretu czytamy: „To nawrócenie serca i świętość życia w połącze-
niu z prywatnymi i publicznymi modlitwami o jedności chrześcijan należy 
uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego i słusznie można ją nazwać 
ekumenizmem duchowym”82. 

d) Prefacja „Kościół w drodze ku jedności”

W nowej Modlitwie eucharystycznej, przeznaczonej na Msze pro variis 
necessitatibus83 wśród kilku prefacji o Kościele zamieszczono prefację „Ko-
ściół na drodze ku jedności” (Ecclesia in via unitatis progrediens)84. Poniższy 
fragment jest jej częścią: 

(…) Quia verbo Evangelii Filii tui, ex omnibus populis, linguis et nationibus 
unam Ecclesiam collegisti, per quam, Spiritus tui virtute vivificatam, omnes 
homines in unum congregare non desinis (…)85.

80 Por. S. Ambrosius, De Spiritu Sancto 1 , 15, 151  152, PL 16, 739; S. Ambrosius, Enarratio-
nes in Psalmom 47, 16, PL 14, 1148; KKK 1109.

81 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1; por. Kon-
stytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 77.

82 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 8.
83 Por. Not 27 (1991) z. 8, s. 388–418; M. Matuszewski, Prex eucharistica pro variis necessita-

tibus w Missale Romanum 2002, „Anamnesis” 34 (2003), s. 26–45.
84 […] Domine, Pater infinitae bonitatis. Quia verbo Evangelii Filii tui, ex omnibus populis, 

linguis et nationibus unam Ecclesiam collegisti, per quam, Spiritus tui virtute vivificatam, omnes 
homines in unum congregare non desinis. Ipsa tuae dilectionis testamentum manifestans, spem 
beatam regni incessanter largitur ac veluti signum tuae fidelitatis resplendet quam in Christo Iesu, 
Domino nostro, in aeternum promisisti. Et ideo, cum omnibus caelorum Virtutibus, in terris te iugiter 
celebramus, cum universa Ecclesia una voce dicentes. Prefacja „Kościół na drodze ku jedności”, 
MR 687 (= MRP 337*).

85 Prefacja Ecclesia in via unitatis progrediens, MR 687.



Liturgia jako źródło i spełnienie komunii z Bogiem i człowiekiem 95

Ponieważ słowem Ewangelii Twojego Syna zebrałeś jeden Kościół ze 
wszystkich ludów, języków i narodów, a przez Kościół [niego] ożywiony 
mocą Twojego Ducha nie przestajesz wszystkich ludzi gromadzić w jedno86.

Część anamnetyczna tej prefacji wspomina zasadnicze działania Boga 
prowadzące do jednoczenia ludzi. Należą do nich: głoszenie słowa Ewan-
gelii, rozumiane jako proklamacja i zbawcze dzieło Chrystusa jako cało-
kształt Dobrej Nowiny, które przywracają jedność ludowi rozproszonemu 
przez grzech (Quia verbo Evangelii Filii tui, ex omnibus populis, linguis et na-
tionibus unam Ecclesiam collegisti) oraz kontynuacja tego dzieła po wnie-
bowstąpieniu z udziałem Ducha Świętego (Spiritus tui virtute vivificatam), 
udzielonego Kościołowi. Dzięki Jego aktywności ożywiającej (vivificantis)87 
w sensie nowego życia, relacji z Bogiem, zbawcze Misterium Chrystusa na-
dal może sprawiać skutek w kolejnych pokoleniach ludzi i tworzyć z nich 
jeden lud Boży na wzór winnego szczepu i latorośli (por J 15, 1–5). 

Treści powyższej prefacji nawiązują do Konstytucji Lumen gentium, 
w której została ukazana zasada tworzenia Kościoła88. Zgodnie z zamysłem 
Ojca Syn Boży został posłany, aby wszystkich zgromadzić w jedno (por. 
J 11, 52), a Duch Święty – Pan i Ożywiciel, jest mocą łączącą wierzących 
w jedno ciało. Konstytucja w tym względzie powołuje się na zdanie św. Jana 
Chryzostoma, który mówi, że dzięki łączności w Duchu Świętym „mieszka-
niec Rzymu wie, że Hindusi są członkami tego samego co on organizmu”89.

***

Powyższe modlitwy i ich analizy pozwalają na następujące wnioski 
końcowe:

• Budowanie komunii w Chrystusie zaczyna się zawsze w Euchary-
stii i zależy od stałego nawracania się uczestników, którzy coraz 
bardziej otwierają się na Boga i drugiego człowieka. Liturgia przy-
pomina, że jedność buduje sam Bóg i On jest celem tego procesu.

86 „Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały i który dla nas stał się czło-
wiekiem, zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. Mocą swojego Ducha zbierasz 
nadal w jedną rodzinę ludy ziemi i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swoje-
go królestwa”. Prefacja „Kościół na drodze ku jedności”, MRP 337*.

87 „Duch daje życie” (J 6, 53).
88 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium,13.
89 S. J. Chrysostomus, Homilia 65, In Joannem, 1, PG 59, 361.
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• W procesie budowania wspólnoty istotna rola należy do Ducha 
Świętego, który jest promotorem spełniania się testamentu Chrystu-
sa „aby byli jedno” (J 17, 21). Dlatego tak często przywołujemy go 
w liturgii. 

• Teksty euchologijne objaśniają Misterium jedności w Chrystusie 
i formują człowieka ku jedności.

• W celu budzenia zmysłu komunii oraz wstawiennictwa w tej inten-
cji, rozumianej także w aspekcie ekumenicznym i misyjnym, należa-
łoby częściej sięgać w homiliach i katechezach do treści zamieszczo-
nych w zredagowanych na te okazje formularzach mszalnych (Msza 
o Duchu Świętym, Msza o jedność chrześcijan, Msza o ewangeliza-
cję narodów). 

• Przede wszystkim jednak należałoby bardziej uwydatnić fakt budo-
wania komunii przez liturgię, stosując częściej wymienione wyżej 
formularze, zwłaszcza w okresie przygotowującym i następującym 
po Pięćdziesiątnicy, a także w innych terminach, zwłaszcza w dni 
powszednie okresu zwykłego, zgodnie z zachętą do sprawowania 
tych Mszy świętych ad libitum90. 

• W duchu troski o wypełnienie Chrystusowego testamentu „aby byli 
jedno” byłoby także zwrócenie uwagi na uprzywilejowane miejsca 
takich celebracji, na przykład sanktuaria, gdzie spotykają się przed-
stawiciele różnych grup wyznaniowych lub tereny, gdzie mamy do 
czynienia z mniejszością religijną lub ze zjawiskiem wielokulturo-
wości i wieloreligijności. 

Summary

The Eucharist as the source and fulfillment of the communion with 
God and people

The subject of this paper is the communion with God and people, which 
can be achieved in the most realistic and successful way through and wi-
thin the liturgy. It is by no means certain that the Eucharist is the essen-
tial condition for the communion and at the same time it claimed to have 
strong ties with other sacraments and influence upon them. This fact has 
been emphasized particularly in the contemporary postconciliar theology, 

90 Por. OWMR 355 c.
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and what is even more important, expressed in the renewed or newly com-
posed Eucharistic euchologies, especially those ritual ones. According to 
the method applied in the paper, which illustrates this fact, there have been 
analysed some euchologies of the sacraments of baptism, marriage and pe-
nance, as well as of Pentecost, and about the Unity of Christians and the 
Eucharistic prayer of Atonement. The liturgical texts and the liturgy itself 
are convincing enough about the spiritual mechanisms responsible for cre-
ating communion. The decisive role of the Holy Ghost, the Paraclete in it, is 
mainly expressed in the epiclesis of each sacrament.
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Kościół jako communio.  
Implikacje doktrynalno-pastoralne soborowej eklezjologii

Sobór Watykański II po raz pierwszy w historii podjął refleksję nad isto-
tą Kościoła. Co prawda już poprzedni sobór, Vaticanum I, promulgował 
w 1870 roku Konstytucję dogmatyczną o Kościele Chrystusowym Pastor 
Aeternus, niemniej, dokument ten ogranicza się w rozważaniach eklezjo-
logicznych do struktury hierarchicznej Kościoła, a precyzyjniej do urzędu 
i roli Biskupa Rzymskiego. Wpłynęło na to wiele czynników natury histo-
rycznej (na przykład bezpośrednie zagrożenie dla świeckiej władzy papieża 
związane z likwidacją Państwa Kościelnego), ale – teologicznie rzecz ujmu-
jąc – decydującą rolę odegrała tu polemiczna eklezjologia okresu Kontrre-
formacji: skoro ewangelicy w swym nauczaniu akcentowali wewnętrzny, 
duchowy wymiar Kościoła1, teologia katolicka przyjęła jako szczególną 
powinność obronę jego wymiaru widzialnego, zewnętrznego2.

Refleksja eklezjologiczna Soboru Watykańskiego II stara się wypełnić tę 
lukę w katolickim pojmowaniu Kościoła. Już sama struktura kluczowego 
dla tej kwestii dokumentu, Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gen-
tium, pokazuje, że Kościół jest rzeczywistością złożoną, teandryczną, i nie 

1 Sztandarowe pismo Reformacji, Wyznanie augsburskie, w następujący sposób opisuje 
Kościół: „Kościół jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i na-
leżycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność 
w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów” (Wyznanie augsburskie, 1530 r., [w:] Księgi wy-
znaniowe Kościoła luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, art. VII, s. 144. 

2 Na przykład Robert Bellarmin tak definiuje Kościół: „Kościół to społeczność złożona 
z ludzi zjednoczonych pomiędzy sobą w wyznawaniu jednej i tej samej wiary chrześcijańskiej 
i w komunii tych samych sakramentów, pod jurysdykcją prawowitych pasterzy, a przede 
wszystkim Biskupa Rzymskiego” (De controversiis, t. 2, liber 3, Napoli 1857, s. 75). Dla Bellar-
mina zatem Kościół jest przede wszystkim „społecznością”, „widzialną i namacalną tak, jak 
Republika Wenecji” (Disputatio de conciliis et ecclesia, III, ii, [cyt. za:] Commissione congiunta 
cattolica romana – evangelica luterana, Chiesa e giustificazione. La comprensione della chiesa alla 
luce della dottrina della giustificazione, 11 września 1993 r., [w:] Enchiridion oecumenicum. Docu-
menti del dialogo teologico interconfessionale, t. 3, Dialoghi internazionali 1985-1994, red. G. Cereti, 
J. F. Puglisi, Bologna 1995, nr 135).
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może być postrzegany na wzór innych społeczności. Rozdział pierwszy do-
kumentu, zatytułowany De Ecclesiae mysterio, przybliża naturę Kościoła za 
pomocą obrazów zaczerpniętych z Biblii, co pozwala ukazać całe bogactwo 
rzeczywistości kościelnej, owo mysterium. Rozdział drugi traktuje Kościół 
jako całość, De populo Dei, by podkreślić jego absolutną przynależność do 
Boga, a zarazem uwypuklić jedność całej społeczności eklezjalnej, pasterzy 
i wiernych. Dopiero kolejne rozdziały dokumentu poddają szczegółowej 
analizie urzędy i charyzmaty obecne w Kościele.

W takim ujęciu w pełniejszy sposób można dostrzec złożoność ekle-
zjalnej wspólnoty: Kościół stanowi misterium wiary i zarazem rzeczywi-
stość empiryczną; jest przedmiotem działania Bożego i zarazem podmio-
tem działań ludzkich; stanowi owoc wielu pojedynczych działań i zarazem 
działań o charakterze społecznym i uspołeczniającym3. Owa złożoność 
rzeczywistości eklezjalnej została przez Sobór wyrażona za pomocą ter-
minu communio. Dlatego każde pytanie o istotę Kościoła sprowadza się 
w istocie do wyjaśnienia, na czym polega owa komunia eklezjalna.

Istota Kościoła

Przez całą historię teologii echem powracają takie denominacje Kościo-
ła, jak „wspólnota wierzących” czy „zgromadzenie wiernych” (congregatio, 
coetus, collectio, universitas, societas, collegium fidelium). Sobór Watykański II 
na nowo podkreśla ten charakter jednoczący i wspólnotowy Kościoła, któ-
ry począwszy od średniowiecza schodził coraz to bardziej na dalszy plan. 
Stąd tak kluczowe dla soborowego nauczania są słowa Konstytucji: „Chry-
stus, jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, 
nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go 
też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszyst-
kich” (KK 8). Kościół jest zatem w swej istocie „wspólnotą wiary, nadziei 
i miłości”. Co więcej, doświadczenie tajemnicy Kościoła rodzi się zawsze 
z fundamentalnego doświadczenia religijnego, tzn. z obcowania z Bogiem 
Trójcą (koinonia Osób Boskich pozostaje wzorcem dla komunii eklezjalnej). 
Dlatego od perspektywy trynitarnej rozpoczyna Vaticanum II refleksję nad 
istotą Kościoła: „Tak to cały Kościół ukazuje się jako «lud zjednoczony jed-

3 S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, [w:] Nouvo corso di dogmatica, t. 2, red. Th. Schneider, 
Brescia 1995, s. 65–67 i 107–109. 
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nością Ojca i Syna i Ducha Świętego»” (KK 4, z odniesieniami między in-
nymi do Cypriana, Augustyna i Hieronima; por. KK 17 i 26). Można zatem 
mówić o wspólnotowym wymiarze wiary tylko wtedy, gdy pojmuje się 
Kościół jednocześnie jako „lud Boży”, „ciało Chrystusa” i „świątynię Du-
cha Świętego” (DM 7; AG). 

Jak wspomniano, cały drugi rozdział konstytucji Lumen gentium został 
zatytułowany De populo Dei. Tym samym Vaticanum II pragnie z mocą pod-
kreślić, że wspólnota wierzących – na wzór Izraela, ludu Bożego – postrze-
ga samą siebie nie jako rezultat procesów naturalnych, lecz jako owoc Bożej 
inicjatywy i Bożego działania. Innymi słowy, to działanie, choć jest skiero-
wane na pojedynczego człowieka, ma zarazem charakter uspołeczniający. 

Niewątpliwie bardzo istotne w tym ujęciu jest przeświadczenie o kon-
tynuacji pomiędzy Kościołem a Izraelem, co wyraża się między innymi 
w podzielaniu doświadczeń Bożej obecności i Bożego działania, które opie-
rają się na przymierzu (odpowiednio: Starym i Nowym Przymierzu). Dla-
tego tak Izrael, jak i Kościół postrzegają siebie jako konkretne wspólnoty 
historyczne, ściśle określone, powstałe w wyniku działania Boga w histo-
rii. Powołanie ze strony Boga zakłada rezygnację z grzechu oraz służbę na 
rzecz definitywnego zbawienia całego świata. To powołanie jawi się zatem 
jako nowe stworzenie i jednocześnie jako misja, a tak zrodzona wspólnota 
staje się nasieniem nowej niepodzielonej ludzkości. 

Podczas gdy idea „ludu Bożego” uwypukla łączność Kościoła z Izra-
elem, jego nowy i eschatologiczny charakter wydobywa Pawłowe okre-
ślenie Kościoła jako „ciała Chrystusa”. Wskazuje ono na fundamentalne 
doświadczenia Bożego działania w Jezusie Chrystusie, zwłaszcza w Jego 
krzyżu i zmartwychwstaniu, z których rodzi się Kościół. W konsekwen-
cji rzeczywistość eklezjalna może być zrozumiana jedynie przez pryzmat 
osoby Chrystusa (to On jest Lumen gentium, którego blask jaśnieje na obli-
czu Kościoła [KK 1]), jako „królestwo Chrystusa” już obecne w tajemnicy 
(KK 3). Kościół stanowi najgłębszą wspólnotę z Chrystusem, ponieważ jest 
ludem, który wierzy w Chrystusa, który przyjął chrzest w Jego imię, żyje 
dzięki Jego Ciału i Krwii, w celebracji chrztu i Eucharystii staje się jedno-
ścią, jednym ciałem Chrystusa.

Chrystologiczne zakorzenienie Kościoła zostaje dopełnione ożywiającą 
i stwórczą mocą Ducha Bożego. To z działania Ducha rodzi się doświadcze-
nie komunii, przez co Kościół jawi się jako stworzenie Ducha. Podkreśla to 
z mocą starożytna maksyma przypomniana przez Sobór Watykański II: ubi 
Spiritus Dei, ibi Ecclesia (KK 14). Skoro Kościół jest dziełem Ducha Świętego, 
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to znaczy, że esencjalnie i wewnętrznie opiera się na wolności i otwartości. 
W tym kontekście organizm instytucjonalny ma sens tylko jako poddany 
i służący działaniu Ducha Bożego (KK 8). Dlatego – nie negując aspektów 
widzialnych – Kościół musi być postrzegany przede wszystkim jako rze-
czywistość „wewnętrzna”, „dom pneumatyczny”, ponieważ Duch działa 
w najbardziej wewnętrznej i najgłębszej jego sferze (nie tylko na Magiste-
rium!). W konsekwencji Kościół jest rzeczywistością otwartą, bo Duch Boży 
działa w sposób, którego nie da się za każdym razem przewidzieć, zaplano-
wać czy wydedukować. Otwartość Kościoła na Ducha Świętego to wreszcie 
świadomość, że obok struktury ministerialnej istnieje w Kościele struktura 
charyzmatyczna, bowiem jeden dar Ducha objawia się poprzez wielość da-
rów, służących budowaniu wspólnoty i służbie na rzecz świata4. 

Ujęcie Kościoła jako communio zostaje dopełnione w nauczaniu soboro-
wym przez określenie rzeczywistości eklezjalnej mianem sacramentum salu-
tis. I w tym przypadku Vaticanum II próbuje przełamać triumfalizm, klery-
kalizm i jurydyzm eklezjologiczny, ukazując we właściwym świetle relację 
pomiędzy wymiarem duchowym, ukrytym Kościoła, a wymiarem widzial-
nym, instytucjonalnym, pomiędzy działaniem Bożym a działaniem ludzkim, 
pomiędzy królestwem Bożym a Kościołem5. Konstytucja Lumen gentium 
stara się powiązać obydwa te ujęcia (por. KK 5): królestwo Boże i Kościół 
identyfikują się i zarazem różnią, tak w wymiarze historycznym, jak i w wy-
miarze ostatecznego końca. Specyficzną charakterystyką królestwa Bożego 
jest dialektyka pomiędzy obecnością i ukryciem (charakterystyczna tak dla 
samego Objawienia, jak i dla relacji Bóg–człowiek). Warunkiem wolności 
wiary jest zatem objawienie i ukrycie zbawczej prawdy w znaku Kościoła. 
Innymi słowy, Kościół jest sakramentem królestwa Bożego, znakiem spraw-
czym królestwa. Nie utożsamia się z królestwem, ale sprawia jego obecność, 
nie zatrzymuje uwagi na sobie, ale kieruje ją na Chrystusa. 

4 Tamże, s. 110–114. Ścisły związek Kościoła z Duchem Świętym został szczególnie 
uwypuklony w starożytnych wyznaniach wiary, gdzie wiara w Kościół została wpisana 
w trzeci artykuł, poświęcony właśnie osobie Ducha Świętego.

5 Relacja pomiędzy działaniem Boga (królestwo Boże) a działaniem ludzkim (Kościół) 
w świecie i dla świata była różnie określana na przestrzeni dziejów. Ojcowie Kościoła, scho-
lastycy i reformatorzy widzieli te dwie rzeczywistości ściśle powiązane, jeśli wręcz nie utoż-
samiane. Natomiast od dwóch wieków przeważa w teologii tendencja do odróżniania króle-
stwa Bożego i Kościoła. Pierwsze postrzegane jest w perspektywie eschatologicznej, drugie 
w perspektywie historycznej (S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, dz. cyt., s. 114).
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Konstytucja określa Kościół jako universale sacramentum salutis (KK 1): 
„Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzę-
dziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego” (por. KK 48 oraz 9; KL 5; KDK 42; DM 1). Zwróćmy uwagę na 
poszczególne elementy tego opisu:

• „w Chrystusie” (in Christo). Wskazuje na absolutną zależność Ko-
ścioła od Chrystusa, całkowitą transparentość znaku Kościoła. To 
Chrystus, a nie Kościół daje zbawienie, Kościół jedynie spełnia funk-
cję pośredniczącą, jednak zawsze w łączności z Chrystusem6.

• „niejako sakramentem” (veluti sacramentum). Kościół jest sakramen-
tem, czyli „widzialnym znakiem rzeczywistości niewidzialnej”7.

• „znakiem i narzędziem” (signum et instrumentum). Sobór wyjaśnia, 
na czym polega sakramentalność Kościoła: sprowadza się ona do 
znakowości i świadectwa, z których wynika skuteczność opierająca 
się na Bożej obietnicy. Także i tu trzeba z mocą podkreślić, że au-
tentyczność owej znakowości i świadectwa zależy od przejrzystości 
samego znaku i narzędzia, jego absolutnej zależności od Chrystusa8. 

6 Dla podkreślenia owej absolutnej zależności Kościoła od Chrystusa Ojcowie Kościoła 
posługiwali się często metaforą: Chrystus to słońce, Kościół to księżyc, który odbija blask 
Chrystusa. Do tej metafory nawiązuje pierwsze zdanie soborowej konstytucji Lumen gentium: 
„Ponieważ Chrystus jest światłością narodów, obecny Sobór święty, w Duchu Świętym zgro-
madzony, pragnie gorąco oświecić wszystkich ludzi blaskiem Jego jaśniejącym na obliczu 
Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (KK 1).

7 Słowo „niejako” (veluti) zostało dodane do soborowego tekstu, aby nie sprawiać wra-
żenia, jakoby od tej chwili do siedmiu znaków sakramentalnych został dodany ósmy: Kościół. 
Innymi słowy, „sakramentalność” Kościoła nie może być rozumiana w identyczny sposób, co 
„sakramentalność” sakramentów. Dla odróżnienia tych dwu rzeczywistości we współczesnej 
refleksji teologicznej określa się Kościół jako „sakrament podstawowy”, „protosakrament”, 
„sakrament pierwotny”, „sakrament radykalny”, „wielki sakrament”, „sakrament powszech-
ny” itd., zawsze jednak w ścisłym odniesieniu do Chrystusa jako „prasakramentu”. Takie 
sformułowania znajdziemy m.in. w teologii K. Rahnera, O. Semmelrotha, P. Smuldersa czy 
B. Willemsa (C. Rocchetta, Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramentum», Bolo-
gna 1990, s. 364−365). 

8 Ten aspekt „sakramentalności” Kościoła został bardzo mocno wydobyty przez stronę 
ewangelicką w dialogu teologicznym katolicko-luterańskim. Przedstawiciele Kościołów lute-
rańskich wskazują przede wszystkim na niebezpieczeństwo idealizacji „znaku i narzędzia”, 
jakim jest Kościół, co w konsekwencji może prowadzić do pominięcia istotnego faktu: obec-
ności grzechu w Kościele. O ile chrzest i Eucharystia są same w sobie sakramentami, czyli 
znakami i narzędziami zbawienia, o tyle Kościół staje się znakiem i narzędziem zbawienia 
jako wspólnota świętych i zarazem grzesznych. „Teologia luterańska zwraca zatem uwagę 
na fakt, że określenie Kościoła mianem «sakramentu» nie może się przeciwstawiać stwierdze-
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• „wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem” (intimae cum Dei unionis). 
To pierwsze zadanie znaku i narzędzia, jakim jest Kościół: pro-
wadzić ludzi do Boga. Służą temu wszystkie środki, w jakie przez 
Chrystusa i Ducha Świętego został wyposażony Kościół.

• „i jedności całego rodzaju ludzkiego” (totiusque generis humani uni-
tatis). Kościół nie może jednak zamknąć się jedynie w sferze ducha. 
Zadaniem Kościoła jest także budowanie królestwa Bożego na zie-
mi, dlatego perspektywa wertykalna musi być dopełniona przez 
działania o charakterze horyzontalnym. Innymi słowy, wezwanie 
do wiary w Boga łączy się zawsze z budowaniem nowej społeczno-
ści, której fundamentem jest przykazanie miłości bliźniego9. 

Za pomocą koncepcji sakramentalności Kościoła konstytucja Lumen 
gentium ukazuje we właściwym świetle relację pomiędzy działaniem Bo-
żym a pośrednictwem Kościoła. Chodzi tu przede wszystkim o uniknię-
cie dwóch fundamentalnych niebezpieczeństw: z jednej strony – iden-
tyfikacji pośrednictwa Kościoła z działaniem Bożym, znaku Kościoła 
z rzeczywistością Bożą, czego skutkiem mogłaby być idolatria, kult Ko-
ścioła; z drugiej strony – jawi się niebezpieczeństwo odrzucenia znaku 
Kościoła, co w praktyce pozbawiłoby działania Bożego należnego mu 
miejsca w świecie10. 

Fundamentalne akty Kościoła w służbie komunii

Sobór Watykański II wskazuje na cały lud Boży jako podmiot, który 
poprzez swoje akty fundamentalne staje się wspólnotą i działa jako wspól-
nota. Akty eklezjalne mają zatem charakter społeczny a zarazem uspo-
łeczniający. Wspólne słuchanie słowa Bożego i przepowiadanie, celebracja 
i uczestnictwo w liturgii oraz modlitwa, doświadczenie braterskiej wspól-
noty – są wyrazem eklezjalnej communio i tę communio tworzą.

Można wymienić bardzo wiele działań, które są podejmowane w Ko-
ściele i przez Kościół, jak przepowiadanie, katecheza, kult, sakramenty, 
modlitwa, męczeństwo, świadectwo, miłość bliźniego, służba na rzecz 

niu, że Kościół jest jednocześnie święty i grzeszny” (Commissione congiunta cattolica romana 
– evangelica luterana, Chiesa e giustificazione, dz. cyt., nr 129).

9 G. B. Mondin, La chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1992, s. 295–301.
10 S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, dz. cyt., s. 119–120.
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ubogich. Na przestrzeni dziejów dokonywano różnych systematyzacji 
tych działań. Niewątpliwie działania te wypływają z historii i misji same-
go Jezusa, które stanowią normę i kryterium chrześcijańskiej egzystencji. 
Ponieważ działania Kościoła budują jednocześnie Kościół, musiały przyjąć 
na przestrzeni wieków określone formy instytucjonalne, zdeterminowane 
historycznie. Wśród wielu działań Kościoła wyróżnia się najczęściej trzy 
podstawowe: przepowiadanie i świadectwo (martyria), kult, sakramenty 
i modlitwa (liturgia), służba na rzecz braterskiej miłości i jedności (diako-
nia). Należy przy tym zaznaczyć, że te trzy akty fundamentalne Kościoła 
są ze sobą bardzo ściśle powiązane, nawzajem się interpretują i determi-
nują. Nie ma przepowiadania bez liturgii i diakonii, tak jak nie ma liturgii 
bez przepowiadania i diakonii, ani diakonii bez przepowiadania i liturgii. 
Kościół przepowiada, sprawuje liturgię i działa przez diakonię tylko jako 
owoc przepowiadania, liturgii i diakonii: przepowiada, ponieważ rodzi się 
ze słuchania słowa Bożego; sprawuje kult i sakramenty, ponieważ rodzi się 
z Eucharystii; służy poprzez braterską miłość, ponieważ rodzi się ze służby 
Chrystusa i tych, którzy poszli Jego śladami11.

Każdy z tych fundamentalnych aktów jest zadaniem całej wspólnoty 
Kościoła, a realizuje się stosownie do zadań poszczególnych członków. 
Trzeba zatem bardzo mocno podkreślić, że martyria, liturgia i diakonia nie 
są jedynie powołaniem ministerium ordinatum. Owszem, na tych, którzy zo-
stali przez święcenia wezwani do szczególnej służby w Kościele, spoczywa 
w pierwszym rzędzie i niejako „z urzędu” obowiązek podjęcia tych funda-
mentalnych aktów. Jednak bez współodpowiedzialności wszystkich wie-
rzących Kościół nie mógłby w pełni realizować swojej misji jako communio, 
a tym samym nie stawałby się w pełniejszy sposób communio.

Bezpośrednie narodziny Kościoła związane są przede wszystkim 
z dwoma fundamentalnymi wydarzeniami: z wielkanocnymi chrystofania-
mi i z eschatologicznym wylaniem Ducha Świętego na apostołów w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Te dwa wydarzenia determinują dwa podstawowe wy-
miary Kościoła, chrystologiczny i pneumatologiczny, ściśle złączone, ale 
nie identyczne. W konsekwencji można mówić o dwóch strukturach, które 
w Kościele niejako nakładają się na siebie: strukturze ministerialnej i struk-
turze charyzmatycznej.

Pierwsza z nich, struktura ministerialna Kościoła, związana jest z chry-
stofaniami, powołaniem uczniów i refleksją teologiczną nad apostolatem. 

11 Tamże, s. 120–121.
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Terminy dla niej kluczowe to: „wybranie”, „powołanie”, „misja”, „wła-
dza”, „świadectwo”, „służba”, „pójście za Jezusem”, „bycie uczniem”12. 
Już Nowy Testament daje świadectwo, że we wspólnocie chrześcijańskiej 
istnieją posługi (ministeria, urzędy, funkcje specjalne), czyli zadania po-
wierzone przez Zmartwychwstałego wybranym świadkom. Te „urzędy” 
polegają na reprezentowaniu w sposób autorytatywny zmartwychwstałe-
go Chrystusa, co staje się możliwe jedynie „w Duchu Chrystusa”. „Urzę-
dy” służą zarówno w relacjach wewnątrzkościelnych, jak i w relacjach Ko-
ścioła do świata. Ponieważ te szczególne funkcje opierają się na specjalnym 
powołaniu i wyborze, dlatego zostają one powierzone tylko niektórym. 
„Urzędy” są konieczne, ponieważ stoją na straży jedności, wierności i kon-
tynuacji Kościoła oraz jego przepowiadania. Innymi słowy, w sposób auto-
rytatywny reprezentują Chrystusa w publicznym wymiarze życia wspól-
noty i wobec wspólnoty.

Obok struktury ministerialnej, w chrześcijańskiej wspólnocie istnieją 
„charyzmaty”, to znaczy różnorakie dary udzielane przez Ducha Boże-
go (por. 1 Kor 12, 4–31a). Charyzmaty są dane dla służby Chrystusowi, 
z którym pozostaje w ścisłym związku Duch Święty, bo Duch pochodzi od 
Chrystusa, jest Duchem Zmartwychwstałego. Charyzmaty są jednocześnie 
dane dla służby całej wspólnocie, a nie tylko dla pojedynczych jej członków 
(por. Pawłową krytykę wobec Koryntian), stąd dobro i budowanie wspól-
noty stanowią podstawowe kryterium charyzmatów. Mogą być one ofia-
rowane każdemu. Ponieważ wspólnota obejmuje pojedynczych członków, 
a wiara odnosi się do wszystkich wymiarów życia, istnieją różnorakie cha-
ryzmaty. W tak pojętej strukturze charyzmatycznej istotną rolę odgrywają 
wszyscy członkowie (nawet ci „najsłabsi”) i wszystkie dary, ponieważ dla 
budowania wspólnoty i dla realizowania misji Kościół potrzebuje wszyst-
kich darów, posług i urzędów.

Struktura charyzmatyczna i struktura ministerialna tworzą razem jed-
ność, tak jak w ścisłej jedności pozostają zmartwychwstały Chrystus i Duch 
Święty; zarazem różnią się, tak jak różnią się Chrystus i Duch Święty. To 
rozróżnienie, jakie istnieje pomiędzy obydwoma strukturami, sprawia, że 
ministerium i charyzmat pozostają w pewnym napięciu, które nadaje jed-
ności Kościoła charakter twórczy. Ministerium stoi przede wszystkim na 
straży depozytu wiary, co gwarantuje wierność Kościoła jego apostolskim 

12 Por. na przykład Mt 28, 16–20; J 20, 19–23; 21, 15–18; Mk 1, 16–20; 3, 7–19; Mt 4, 18–22; 
Łk 6, 13; 24, 48; 2 Kor 3–6; 11–12; Łk 9, 57–62.
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korzeniom. Z kolei charyzmat nadaje przepowiadaniu Ewangelii świeżość, 
nową jakość, poprzez trafne odczytywanie znaków czasu13.

Fundamentalne formy Kościoła a komunia eklezjalna

Zwrócenie uwagi na lokalny wymiar Kościoła było bodaj jednym z naj-
większych „odkryć” Vaticanum II. Z odniesieniem do źródeł biblijnych 
i patrystycznych sobór przezwyciężył eklezjologiczną wizję societas perfec-
ta, w której poszczególne formy Kościoła były postrzegane jako części lub 
podporządkowane elementy Kościoła powszechnego. Według soborowe-
go nauczania, Kościół powszechny jest komunią Kościołów lokalnych, to 
znaczy konkretnych realizacji jednego Kościoła. Vaticanum II nie oferuje 
oczywiście systematycznego wykładu eklezjologii, lecz raczej wskazuje na 
niektóre istotne punkty odniesienia. Koncentruje się przy tym na urzędzie 
biskupa i na roli Kościoła diecezjalnego, nie mówi natomiast – w sposób 
analogiczny – o urzędzie prezbitera i Kościele parafialnym, czy też o rodzi-
nie (wspólnocie osób, wspólnocie bazowej) i Kościele domowym. Wydaje 
się jednak, że pryncypia przyjęte przez Sobór na określenie relacji: Kościół 
diecezjalny – Kościół uniwersalny, można również odnieść do innych rze-
czywistości eklezjalnych14. 

Analiza historyczno-dogmatyczna pokazuje, że wspólnota wiary nie-
wątpliwie wiąże się z konkretnymi formami społecznymi i wraz z nimi się 
rozwija lub wręcz determinuje ich rozwój: rodzina/grupa (Kościół domo-
wy), miejscowość/wieś (Kościół parafialny), miasto (Kościół diecezjalny), 
kraj (Kościół narodowy ze ścisłym odniesieniem do Kościołów diecezjal-
nych), świat (Kościół powszechny). Zatem na tę strukturę mają wpływ 
uwarunkowania historyczno–społeczne. Skoro te wszystkie rzeczywisto-
ści nazywane są Kościołem, znaczy że: (1) nie mogą być one pomijane lub 
wyłączane z eklezjologii i praktyki eklezjalnej; (2) pozostają we wzajemnej 

13 A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, 
Kraków 2010, s. 247–250.

14 Trzeba jednak pamiętać, że według soborowego nauczania, Kościołem w ścisłym tego 
słowa znaczeniu jest diecezja: „Diecezję stanowi część Ludu Bożego, powierzona pieczy pa-
sterskiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym pasterzu 
i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Ko-
ściół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apo-
stolski Kościół Chrystusowy” (DB 11). 
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relacji; (3) mają wspólne charakterystyki; (4) realizują (przynajmniej w ja-
kimś stopniu) fundamentalne akty Kościoła; (5) charakteryzują się (przy-
najmniej w jakimś stopniu) funamentalnymi znamionami Kościoła. Kościół 
istnieje jako całość i jako komunia Kościołów czy wspólnot kościelnych, 
które manifestują na swój specyficzny i autonomiczny sposób jeden Ko-
ściół, pozostając jednocześnie we wzajemnym odniesieniu, więcej nawza-
jem się warunkują. Dlatego każdy wierzący żyje jednocześnie, choć z różną 
intensywnością, wewnątrz różnych fundamentalnych form Kościoła15.

Kościół domowy. Pierwsze Kościoły chrześcijańskie formowały się 
w oparciu o strukturę domową. Dlatego ich doświadczenie Kościoła wią-
zało się w pierwszym rzędzie z doświadczeniem rodziny, w szerokim 
znaczeniu tego terminu. Fundamentalnymi charakterystykami takiej spo-
łeczności były: relacje afektywne, wspólne cele i normy zachowań, zróż-
nicowane zadania, współuczestnictwo, wewnętrzna solidarność. To, co 
różniło taki domus od wszystkich innych, wiązało się przede wszystkim 
z doświadczeniem Chrystusa poprzez chrzest, czego konsekwencją była 
nowa praktyka życia i nowa forma solidarności. Nowy Testament pokazuje 
ten ścisły związek pomiędzy Kościołem domowym a sakramentem chrztu 
(por. Ga 3, 28; 1 Kor 12, 13; Kol 3, 11). Chrzest stanowi zatem akt funda-
mentalny i centrum tych wspólnot domowych (por. 1 Kor 1, 16; Dz 11, 14; 
16, 15.31–32; 18, 8; J 4, 53). Powszechna solidarność i braterstwo, oparte 
na chrzcie i wierze, są jasnym pryncypium (i dlatego także skutecznym 
w aspekcie misji) tej nowej wspólnoty chrześcijańskiej. Ponieważ także 
przepowiadanie i Eucharystia należą do istotowych elementów życia tej 
wspólnoty, może być ona uznana za doskonałą formę Kościoła.

Jednostronny akcent położony na uniwersalność wiary i Kościoła do-
prowadził jednak na przestrzeni wieków, szczególnie w tradycji zachod-
niej, do teologicznej i praktycznej degradacji rodziny jako podstawowej 
wspólnoty chrześcijańskiej. Skutkiem tego procesu stały się między innymi 
tendencje unilateralne, podkreślające uniwersalny wymiar Kościoła, kon-
cepcje wspólnoty, wiążące ją z określonym terytorium, oddzielenie Kościo-
ła od społeczeństwa i państwa czy wreszcie klerykalizacja Kościoła jako 
przeciwwaga wobec systemu relacji rodzinnych16. 

15 S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, dz. cyt., s. 156–158.
16 Tamże, s. 158–160. Z drugiej strony, chrześcijaństwo w imię swej uniwersalności mu-

siało zerwać z kultami domowymi, rodzinnymi czy plemiennymi, charakterystycznymi dla 
wielu religii. Nowa wspólnota wierzących nie była już konstytutywnie złożona z rodzin, do-
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Konieczność inkulturacji chrześcijaństwa (wspólnoty rodzinne w Afry-
ce i Azji), a także świadomość owej jednostronności w postrzeganiu Kościo-
ła nakazują zastosowanie dziś nowej hermeneutyki. Wspólnota rodzinna 
jest postrzegana jako pierwsza forma realizacji Kościoła, co znajduje swój 
wyraz w nauczaniu. Sobór Watykański II nazywa rodzinę „domowym nie-
jako Kościołem” (KK 11), z kolei Jan Paweł II określi ją mianem „Kościoła 
w miniaturze” (Ecclesia domestica), czyli określoną aktualizacją Kościoła17. 
Rodzina jako taka ma do spełnienia szczególne zadanie eklezjalne: jest ona 
wewnętrzną wspólnotą życia i miłości18. Ponadto podejmuje także, zgod-
nie z własną specyfiką, fundamentalne akty Kościoła, jak przepowiadanie 
Ewangelii19, kult i modlitwa20 czy wreszcie diakonia21.

Rodzina (wspólnota osób, wspólnota bazowa22) jako przeżywanie ko-
munii staje się punktem wyjścia dla doświadczenia Kościoła. Tym samym 

mów czy grup pokrewieństwa. Jej elementami konstytutywnymi były i są wiara i chrzest, 
mające charakter uniwersalny.

17 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 49 (dalej: FC)
18 „Rodzina chrześcijańska jest powołana do brania żywego i odpowiedzialnego udziału 

w posłannictwie Kościoła w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając siebie samą na 
służbę Kościołowi i społeczeństwu w tym, czym jest i co czyni jako głęboka wspólnota życia 
i miłości” (FC 50).

19 „Uczestnicząc w życiu i posłannictwie Kościoła, który słucha nabożnie słowa Bożego 
i głosi je z pełną ufnością, rodzina chrześcijańska wypełnia swoje zadanie prorockie przyjmu-
jąc i głosząc słowo Boże: w ten sposób staje się z każdym dniem bardziej wspólnotą wierzącą 
i ewangelizującą” (tamże, 51; por. FC 52–54).

20 „Zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej ma swe pierwsze źródło w chrzcie świę-
tym, znajduje zaś swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo 
jest wewnętrznie związane” (tamże, FC 57). W dalszej części Jan Paweł II wskazuje na szcze-
gólne znaczenie sakramentu pojednania i modlitwy, w tym modlitwy rodzinnej, dla uświęce-
nia wspólnoty rodzinnej (FC 58–62).

21 Przewodnikiem i prawem dla chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny chrześcijań-
skiej „jest Duch Jezusa, rozlany w sercach przez sakrament małżeństwa. Jako kontynuacja 
chrztu z wody i z Ducha, małżeństwo stawia na nowo przed małżonkami chrześcijańskimi 
prawo ewangelicznej miłości, i wraz z darem Ducha wpisuje ją głęboko w ich serca: miłość 
ich oczyszczona i zbawiona, jest owocem Ducha, który działa w sercach wierzących, będąc 
dla nich jednocześnie podstawowym przykazaniem życia moralnego, domagającym się od-
powiedzialnej wolności” (FC 63; por. FC 64).

22 Przez „wspólnoty bazowe” rozumiemy różne, podstawowe formy wspólnoty ekle-
zjalnej: wspólnoty modlitwne, wspólnoty podejmujące określone działania pastoralne, 
wspólnoty formalne i nieformalne. Wszystkie je charakteryzuje poszukiwanie nowych form 
eklezjalności, bardziej komunikatywnych, mocniej zakorzenionych w określonej społeczno-
ści, zmierzających do przezwyciężenia anonimowości, jaka dotyka zwłaszcza wielkie parafie 
miejskie (S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, dz. cyt., s. 159–160).
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w Kościele domowym zostają ściśle powiązane ze sobą doświadczenie 
wiary z całym kontekstem naturalnym, materialnym i genealogicznym 
człowieka. To w ostateczności pozwala uniknąć swoistej schozofrenii po-
między życiem religijnym a życiem „świeckim”, która w dużej mierze cha-
rakteryzuje czasy współczesne. 

Nie można przy tym zapominać, że uspołecznianie człowieka dokonu-
je się przede wszystkim poprzez przykład, naśladowanie. Także przekaz 
wiary oparty jest w pierwszym rzędzie na wspólnej praktyce i wspólnym 
sposobie życia. Dlatego tak ważny dla przyszłej religijności dziecka jest 
osobisty przykład wiary rodziców (przez wiarę rozumiemy tu nie tylko to, 
co dotyczy praktyk religijnych, ale całą chrześcijańską praxis). Natomiast 
wpływ instytucji kościelnych jest na tym etapie raczej znikomy. Wiara 
chrześcijańska rodzi się w rodzinie lub w innych grupach podstawowych 
przede wszystkim jako doświadczenie wspólnoty kierowanej przez miłość. 
W takiej wspólnocie wszystkie akty eklezjalne podlegają kontekstowi wi-
talnemu i dlatego są one spontaniczne, bo powiązane wprost z konkretem 
życia (teologicznie rzecz ujmując, z sensus fidei). 

Spośród fundamentalnych aktów eklezjalnych w Kościele domowym 
na pierwszy plan wysuwa się diakonia (relacje miłości i wzajemnego 
wsparcia). Jednak bez odniesień do kultu i modlitwy członek takiej wspól-
noty bardzo łatwo może zatracić poczucie różnicy pomiędzy kultem Boga 
a idolatrią, natomiast bez odniesień do przepowiadania i znajomości wiary 
popada najczęściej w automatyzm i formalizm religijny. Właśnie w tych 
aspektach ta podstawowa forma Kościoła pozostaje w absolutnej relacji za-
leżności od pozostałych form eklezjalnych, jak parafia, diecezja czy Kościół 
powszechny. 

Jednak tam, gdzie Kościół „podstawowy” nie działa lub działa źle, także 
Kościół w szerszym sensie tego terminu nie spełnia swych podstawowych 
funkcji. Dlatego żadna z innych form Kościoła nie jest w stanie zastąpić tej 
fundamentalnej formy. Kryzys, jaki przeżywa Kościół, w dużej mierze jest 
uwarunkowany kryzysem tej pierwszej jego formy. Dlatego Kościół domo-
wy (wspólnota osób, wspólnota bazowa) nie może być zastąpiony w ob-
szarze misji i chrześcijańskiego dojrzewania23. 

Kościół parafialny. Ze względów historyczno-praktycznych chrześci-
janie musieli także zaistnieć jako wspólnota religijna zgrupowana na po-
ziomie lokalnym (miejscowość, wieś). Wpłynęło na to przede wszystkim 

23 Tamże, s. 161–164.
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doświadczenie wiary jako rzeczywistości przekraczającej krąg rodzinny, jej 
publiczny charakter. Dlatego właśnie „eklezjalność” uległa przesunięciu ze 
wspólnoty rodzinnej na większą wspólnotę, zdeterminowaną przez wspól-
ną przestrzeń życiową, relacje społeczne, życie publiczne. Należy przy tym 
pamiętać, że ta forma eklezjalności podlegała na przestrzeni wieków zna-
czącemu rozwojowi. 

Gdy chrześcijanie poszczególnych „domów” połączyli się w jeden 
„dom”, np. w mieście, także przewodniczący wspólnot domowych zaczęli 
tworzyć kolegium starszych (prezbiteroi), z którego wyłonił się następnie bi-
skup (episkopos) jako przewodniczący całej chrześcijańskiej rodziny danego 
miasta. Bezpośrednim motywem takiego procesu, obok wspomnianych już 
przyczyn, była konieczność uniknięcia niebezpieczeństwa fragmentaryza-
cji i podziałów wśród licznych wspólnot domowych. 

Sobór Watykański II przez Kościoły partykularne rozumie Kościoły die-
cezjalne, a wspólnoty lokalne (parafie) postrzega w ścisłej zależności od die-
cezji. Jednocześnie Vaticanum II podaje pewne punkty orientacyjne, które 
wnoszą niewątpliwie bardzo istotne elementy dotyczące pojęcia wspólnoty 
lokalnej. I tak parafia nie jest jedynie ostatnią komórką Kościoła ukonstytu-
owanego hierarchicznie od góry do dołu, lecz stanowi już pewną autono-
miczną formę realizacji Kościoła i jest rzeczywiście jako wspólnota lokalna 
„Kościołem Bożym” (KK 28). Pozostaje nim jednak tylko w stałej i ścisłej 
jedności z diecezją i biskupem (KK 26; 28). Przy czym tak jak wspólnota lo-
kalna nie jest niezależna od biskupa, tak również nie może być traktowana 
jako filia albo organ administracyjny podporządkowany biskupowi. 

Centrum życia tej wspólnoty stanowi wspólna celebracja Eucharystii, pod 
przewodnictwem kapłana, prezbitera (DK 5–6). W przeciwieństwie zatem do 
wspólnot podstawowych, we wspólnotach lokalnych podkreśla się przede 
wszystkim nie tyle praxis, co raczej wspólnotowy kult publiczny, zwłaszcza 
niedzielną celebrację eucharystyczną. Pierwszorzędnym miejscem doświad-
czenia wiary i jej przekazu jest tu liturgia. Wspólne dziękczynienie za wielkie 
dzieła Boże, wspólne słuchanie słowa Bożego, wspólne działanie sakramen-
talne, modlitwa i śpiew, wspólne wyznanie wiary – wszystkie te elementy 
sprawiają, że zgromadzenie składające się z wielu rodzin i grup, z przed-
stawicieli różnych zawodów, klas społecznych, przekonań politycznych 
itd. zostaje na nowo ustanowione w sferze publicznej ludem Bożym. Udział 
w liturgii, która rodzi Kościół, jest jednocześnie wezwaniem do świadcze-
nia o tym, czego się doświadczyło w celebracji: mocy Chrystusa zmartwych-
wstałego, który czyni z nas dzieci Boga oraz wspólnotę braci i sióstr. 
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Skoro ta wspólnota ujawnia się w sferze publicznej, zatem również jej 
przewodniczący (proboszcz) spełnia szczególną funkcję oficjalną: repre-
zentuje Chrystusa wobec i wewnątrz wspólnoty, a zarazem reprezentuje 
wspólnotę na zewnątrz. Dlatego z jego urzędem związana jest posługa kie-
rowania. W przeciwnym razie uległaby unicestwieniu struktura sakramen-
talna Kościoła. Takie funkcje proboszcz spełnia jednak, po pierwsze, jako 
członek kolegium prezbiterów, którego głową jest biskup i do którego na-
leży w oparciu o ministerium apostolskie władza kierowania; i po drugie, 
jako członek wspólnoty, w której obecne są różnorakie charyzmaty służące 
wspólnemu zbudowaniu.

Choć wspólnota lokalna jest ukonstytuowana przede wszystkim wokół 
kultu, musi ona podejmować także pozostałe fundamentalne akty eklezjal-
ne. Kultualne i sakramentalne pośrednictwo wiary musi być dopełnione 
tak przez pośrednictwo praktyczne (diakonia, caritas, aktywność „poli-
tyczna” [polis w szerokim znaczeniu tego terminu]), jak i przez pośrednic-
two teoretyczne wiary (katecheza, grupy dialogu, formacja). W ten sposób 
wspólnota lokalna staje się podmiotem i miejscem fundamentalnych aktów 
eklezjalnych, będącym ogniwem pośrednim i komunikacją pomiędzy ro-
dzinami i grupami a Kościołem diecezjalnym.

Gdzie brakuje tej formy eklezjalnej, świadectwo Kościoła staje się 
mniej autentyczne i mało istotne. Kryzys tej formy eklezjalnej wiąże 
się przede wszystkim z kryzysem kultu i jego wzajemnego powiąza-
nia z doktryną i praktyką wiary. Dlatego także i ta forma eklezjalna nie 
może być zastąpiona przez żadną inną, spełnia ona trwałą funkcję wobec 
całego Kościoła. Obejmuje wiarą życie konkretnej wspólnoty lokalnej, 
wszystkie relacje społeczne, a przede wszystkim jej charakter publiczne-
go zgromadzenia24.

Kościół diecezjalny. Wspólnota lokalna jest Kościołem tylko i wyłącz-
nie jako część większej wspólnoty, Kościoła diecezjalnego25. Kościół diece-

24 Tamże, s. 164–167.
25 Terminologia Vaticanum II na określenie Kościoła diecezjalnego nie jest precyzyj-

na: sobór 8 razy używa terminu Ecclesia localis, w tym 4 razy na określenie diecezji, 1 raz 
w odniesieniu do diecezji w aspekcie kultycznym, 2 razy na określenie związku diecezji, 
1 raz opisując wspólnotę parafialną. Natomiast 24 razy używa terminu Ecclesia partricula-
ris, w tym 12 razy na określenie diecezji i 12 razy w odniesieniu do Kościoła w środowi-
sku kulturowym (w tym 5 razy na określenie Kościołów katolickich innych rytów). Sobór 
najczęściej używa terminu „diecezja” (94 razy). Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego 
z 1983 roku opowiada się za określeniem Ecclesia particularis, w którym mieści się nie tyl-
ko diecezja, lecz także zrównane z nią kościelne jednostki administracyjne, jak prałatury 
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zjalny ma formę fundamentalną ambiwalentną: w perspektywie Kościoła 
uniwersalnego jest Kościołem w pełnym tego słowa znaczeniu w określo-
nym miejscu i czasie; z kolei w perspektywie wspólnot domowych i lokal-
nych jest organizacją nadrzędną, która ustanawia i reprezentuje ich zwią-
zek z całością. To samo dotyczy urzędu biskupiego: z jednej strony, stoi on 
na czele Kościoła diecezjalnego, z drugiej, spoczywa na nim odpowiedzial-
ność za Kościół powszechny. Tym samym specyficzna funkcja eklezjalna, 
która przynależy diecezji, jest zdeterminowana przez urząd biskupa, który 
jej przewodniczy i nią kieruje26. 

Kościół diecezjalny rodzi się tam, gdzie określonej społeczności ludu 
Bożego jako autonomicznej formy komunii eklezjalnej zostanie przypi-
sany urząd biskupa jako pryncypium i widzialny fundament jedności. Z 
jednej strony, biskup wraz z kolegium prezbiterów kieruje swoim Kościo-
łem jako zwyczajny i bezpośredni pasterz, reprezentuje Kościół i dzia-
ła w jego imieniu za pomocą władzy jurysdykcyjnej. Z drugiej strony, 
jako członek kolegium biskupów, biskup reprezentuje wobec swojej die-
cezjalnej wspólnoty Kościół powszechny, który – poprzez pośrednictwo 
biskupa – staje się obecny w swych fundamentalnych aktach w Kościele 
diecezjalnym. Biskup jest więc z punktu widzenia teologicznego i jurys-
dykcyjnego łącznikiem pomiędzy Kościołem diecezjalnym a Kościołem 
uniwersalnym.

Kościół diecezjalny składa się z wielu parafii, wspólnot i grup, i wszyst-
kie one tworzą razem jedność Kościoła diecezjalnego pod przewodnic-
twem biskupa. Dlatego specyfika Kościoła diecezjalnego wynika ze specy-
fiki urzędu biskupiego: biskup spełnia trzy fundamentalne akty Kościoła 
(martyria, liturgia, diakonia), jest obecny we wszystkich fundamentalnych 
formach Kościoła jako następca apostołów (por. KK 24), czyli reprezentu-
jący Chrystusa i Kościół. Dzięki Bożej misji i kościelnemu nadaniu biskup 
kontynuuje w swojej osobie, jako znak i świadectwo, posługę apostolską na 
rzecz świata (por. KK 18–21; 24–27). 

Specyfika Kościoła diecezjalnego wynika również ze struktury chary-
zmatycznej, która nie może być zastąpiona przez urząd biskupa. Dlate-
go rolą biskupa jest nie tylko kontrolowanie tego typu służby, inicjatyw, 
darów, ruchów kościelnych, lecz także wspieranie, koordynowanie, aby 

i opactwa terytorialne, administratury, wikariaty i prefektury apostolskie (S. Wiedenhofer, 
Ecclesiologia, dz. cyt., s. 167–168).

26 Por. DB 11; KPK, kan. 369.
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mogły one ofiarować swój wkład w budowanie komunii Kościoła diece-
zjalnego.

Urząd biskupa znajduje zatem swoją rację bytu i swój szczególny auto-
rytet jako kontynuacja urzędu apostolskiego, i w tym sensie reprezentuje 
we właściwym mu sposobie działania Chrystusa i Kościół. Dzięki misji 
i władzy udzielonej im w sakramencie święceń, biskupi są przewodni-
czącymi liturgii, obdarzonymi autorytetem i władzą samego Chrystusa, 
czyli pasterzami i nauczycielami, którzy mają świadczyć w sposób wią-
żący o autentycznej wierze Kościoła (por. KK 24–27). Do urzędu biskupa 
należy jednak także umiejętność ograniczania własnego pola działania, na 
rzecz działania Ducha Świętego w rozmaitych darach udzielanych wspól-
nocie kościelnej27. 

Kościół powszechny. Kościół powszechny jest specyficzną i niezastą-
pioną fundamentalną formą Kościoła, ponieważ powszechna eklezjalność 
(uniwersalność lub katolickość) i jedność przynależą do fundamentalnych 
znamion Kościoła. Ponadto uniwersalizm Ewangelii i pełnia Chrystusowe-
go Objawienia mogą być we właściwy sposób usłyszane i przyjęte tylko „w 
całości”. Każdy bowiem Kościół diecezjalny czy narodowy, jeśli nie pozo-
staje w komunii z innymi Kościołami, jest narażony na niebezpieczeństwo 
absolutyzowania i identyfikacji własnych doświadczeń religijnych z Ewan-
gelią. W tym sensie Kościół powszechny może być określony jako „wymia-
na” i komunia pomiędzy Kościołami diecezjalnymi, wymiana i komunia 
na wszystkich poziomach życia eklezjalnego. Uniwersalna eklezjalność, 
jedność i tożsamość Kościoła nie jest jednak rzeczywistością czysto ducho-
wą i dlatego potrzebuje widzialnych instytucji.

Na przestrzeni historii wyrosły dwie instytucje podejmujące takie za-
dania, które można sprowadzić do reprezentowania całego Kościoła „we-
wnątrz” i „na zewnątrz”: urząd papieski i kolegium biskupów w jedności 
z papieżem. Nie można jednak zapominać, że to właśnie problem instytucji 
Kościoła powszechnego stał się jedną z przyczyn podziałów Kościoła, tak 
w XI jak i w XVI w., a kwestia zapewnienia tożsamości i jedności Kościo-
ła powszechnego pozostaje do dzisiaj najtrudniejszym chyba z zagadnień 
dialogu ekumenicznego. 

Skierowane do Piotra polecenie umacniania braci w wierze uwiary-
godniło się w Kościele Rzymskim i zostało podjęte przez jego biskupów 
jako trwałe zadanie wobec całego Kościoła powszechnego. Już w pierw-

27 S. Wiedenhofer, Ecclesiologia, dz. cyt., s. 169–170.
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szych wiekach ten prymat kształtował się jako istotne spoiwo komunii 
Kościołów i kolegialności biskupów. W natępnych wiekach dokonał 
się proces stopniowej monarchizacji i jurydyzacji papiestwa i prymatu. 
W 1870 roku Sobór Watykański I w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Chrystusowym Pastor Aeternus ogłosił naukę o prymacie papieża: „na-
uczamy i oświadczamy, że Kościół rzymski z zarządzenia Pana posia-
da prymat zwyczajnej władzy nad wszystkimi innymi Kościołami i że 
ta władza jurysdykcyjna Rzymskiego Papieża jest prawdziwie biskupia 
i bezpośrednia. Wobec niej pasterze jakiegokolwiek obrządku lub god-
ności oraz wierni, zarówno każdy z osobna, jak i wszyscy razem, są zo-
bowiązani do hierarchicznego podporządkowania się i prawdziwego po-
słuszeństwa nie tylko w rzeczach dotyczących wiary i moralności, lecz 
także w tych, które odnoszą się do karności i rządzenia Kościołem rozsze-
rzonym po całym świecie”28.

Sobór Watykański II reinterpretuje to nauczanie, wpisując je w kolegial-
ność biskupów i akcentując duszpasterski charakter prymatu: „W (…) Ko-
ściele Chrystusowym Biskup Rzymski, jako następca Piotra, któremu 
Chrystus powierzył misję pasienia swych owiec i baranków, cieszy się 
z ustanowienia Bożego najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną wła-
dzą dla opieki nad duszami. On też z tego względu, że jako pasterz wszyst-
kich wiernych otrzymał posłannictwo, by dbać o dobro wspólne Kościoła 
i o dobro poszczególnych Kościołów, zajmuje naczelne stanowisko w zwy-
czajnej władzy nad wszystkimi Kościołami” (DB 2). 

Teologiczny opis prymatu przedstawia szerzej dokument Kongregacji 
Nauki Wiary z 1998 roku, zatytułowany Prymat następcy Piotra w tajemnicy 
Kościoła. Dokument podkreśla, że prymat „różni się swoją istotą i sposo-
bem sprawowania od form rządzenia istniejących w ludzkich społeczno-
ściach: nie jest to urząd koordynujący ani kierowniczy, nie można go spro-
wadzić do prymatu honorowego ani też traktować jako monarchii typu 
politycznego [...]. Tak jak wszyscy wierni Biskup Rzymu musi być gwaran-
tem posłuszeństwa Kościoła i – w tym znaczeniu – jest servus servorum. Nie 
podejmuje decyzji samowolnie, ale wyraża wolę Boga, który przemawia 
do człowieka w Pismie Świętym, przeżywanym i interpretowanym przez 
Tradycję. (...) Następca Piotra jest skałą, która, przeciwstawiając się samo-
woli i konformizmowi, gwarantuje bezwzględną wierność słowu Bożemu: 

28 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Pastor Aeter-
nus, 1870 r., BF II 52.
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wynika z tego również charakter męczeński jego Prymatu, który obejmuje 
także osobiste świadectwo posłuszeństwa krzyżowi”29.

Z racji prymatu Biskup Rzymski sprawuje „najwyższy i powszech-
ny urząd nauczycielski; funkcja ta zakłada (...) w pewnych przypadkach 
także przywilej nieomylności”30. Jan Paweł II łączy tę posługę z urzeczy-
wistnieniem znamion Kościoła: posłannictwo „Biskupa Rzymu w gronie 
wszystkich Pasterzy polega właśnie na tym, że ma on «czuwać» (episkopein) 
niczym strażnik, aby dzięki Pasterzom we wszystkich Kościołach party-
kularnych słyszano prawdziwy głos Chrystusa-Pasterza. W ten sposób 
w każdym z powierzonych Kościołów partykularnych urzeczywistnia się 
jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół”31. 

Misja Piotra obejmuje także posługę jurysdykcyjną, czyli „władzę spra-
wowania rządów kościelnych” poprzez akty, które są niezbędne lub wska-
zane dla umocnienia lub obrony jedności wiary i komunii. Należą do nich 
między innymi „zlecanie wyświęcania nowych biskupów [...], wydawanie 
praw dla całego Kościoła, ustanawianie struktur duszpasterskich służą-
cych różnym Kościołom partykularnym, nadawanie mocy wiążącej posta-
nowieniom synodów partykularnych, zatwierdzanie ponaddiecezjalnych 
synodów partykularnych itp.”32. To wszystko ma służyć komunii Kościo-
łów, dlatego – by funkcja ta nie stała się jedynie pozorna – wymaga „wła-
dzy i autorytetu” (US 94). 

„Ze względu na to, że Prymat ma status władzy najwyższej, nie ist-
nieje żadna instancja, przed którą Biskup Rzymu byłby prawnie zobowią-
zany zdawać sprawę z tego, jak wykorzystuje otrzymany dar: prima sedes 
a nemine iudicatur”. Nie oznacza to jednak, że papież ma władzę absolutną 
na wzór oświeceniowych monarchów. Służba na rzecz jedności implikuje 
„wsłuchiwanie się w głos Kościołów”, ze szczególnym uzwględnieniem 
zdania kolegium biskupów oraz sensus fidei Ludu Bożego33. 

Tak pojęty prymat Biskupa Rzymskiego wpisuje się w kolegialność ca-
łego episkopatu. Sobór Watykański II naucza: „Stan zaś biskupi, który jest 
następcą Kolegium Apostolskiego w nauczycielstwie i w rządzeniu paster-
skim, co więcej, w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi 

29 Kongregacja Nauki Wiary, Prymat Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, 31 października 
1998 r., „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 2 (1999), nr 7.

30 Tamże, nr 9.
31 Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 94.
32 Kongregacja Nauki Wiary, Prymat Następcy Piotra, dz. cyt., nr 10.
33 Kongregacja Nauki Wiary, Prymat Następcy Piotra, dz. cyt., nr 10.
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również z głową swoją, Biskupem Rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot 
najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem; władza ta jednak może 
być wykonywana tylko za zgodą Biskupa Rzymskiego” (KK 22). W sposób 
uroczysty władza ta jest sprawowana na soborze powszechnym (DB 4). 
Współodpowiedzialność episkopatu za cały Kościół wyraża się też w in-
stytucji Synodu Biskupów, którego zadaniem jest skuteczna pomoc Naj-
wyższemu Pasterzowi w kierowaniu Kościołem (DB 5).

Sobór wskazuje również na potrzebę komunii pomiędzy biskupami, 
a tym samym pomiędzy Kościołami diecezjalnymi, która zakłada przekra-
czanie granic partykularyzmu i troskę o inne wspólnoty, zwłaszcza Kościo-
ły misyjne i doświadczone prześladowaniami (por. DB 6–7). 

***

Szczytem kościelnej wspólnoty jest Eucharystia (por. KK 11). Sobór 
Watykański II przypomina, że „przy łamaniu chleba eucharystycznego, 
uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do 
wspólnoty (communio) z Nim i nawzajem ze sobą” (KK 7). Na ten istoto-
wy związek Kościoła i Eucharystii, mocno uwypuklony w myśli biblijnej 
i patrystycznej, a także w tradycji wschodniej, wskazuje kard. Joseph Rat-
zinger. Centrum każdej właściwie rozumianej eklezjologii, która tworzy 
syntezę Kościoła partykularnego i powszechnego, stanowi Eucharystia. 
„Eucharystię celebruje się wprawdzie w jednym konkretnym miejscu 
(…), ale jednocześnie we wszystkich miejscach i w każdej Eucharystii 
jest jeden i ten sam Pan. W konsekwencji niepodzielna obecność jednego 
i tego samego Pana (…) sprawia, że każdy poszczególny Kościół lokalny 
znajduje się w całym i jednym Ciele Chrystusa; tylko pod tym warun-
kiem może zresztą sprawować Eucharystię. Zawiera się w tym (…) także 
trwanie «w nauce Apostołów», której znakiem i rękojmią obecności jest 
instytucja «sukcesji apostolskiej». Na zewnątrz tej wielkiej sieci powiązań 
Kościół staje się pustym słowem, romantycznym gestem wyrażającym 
pragnienie bliskości, która istnieje w małej grupie, ale której brak rzeczy-
wistej treści”34.

34 J. Ratzinger, Communio. Eucharystia – wspólnota – posłanie, [w:] J. Ratzinger, Kościół. 
Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 78–79.
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Summary

Church as communion. Doctrinal and pastoral implications of Coun-
cilar ecclesiology

In the reflection on the essence of the Church, the Second Vatican Co-
uncil accepts the communion as a fundamental category. The Church de-
fined as a communion remains close to the Holy Trinity which is a model 
example of ecclesial community. Moreover, in such perspective the Church 
is primarily seen as the people of God, the body of Christ, and the temple 
of the Holy Spirit. The ecclesial communion should be fulfilled in basic acts 
of the Church such as preaching, liturgy and mutual help. The more the 
Church acts as a community, the more faithful to Christ and the Gospel it 
becomes. Ecclesial communion originates at different levels, starting from 
the family, through the parish, diocese, nation and finally reaching its uni-
versal dimension. At all the above mentioned levels we can find ecclesial 
forms without which the Church could not exist as a whole and fulfill its 
mission. Therefore there is a domestic, parish, diocesan, national and uni-
versal Church. For the community of believers, in order to become accor-
ding to the will of Christ a clear sign and instrument of salvation, each of 
these ecclesial forms should build communion within itself as such, as well 
as with other forms.

tłum. Celina Budzowska
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Iwona i Krzysztof Grabcowie

Budowanie jedności małżeństwa i rodziny

Współczesny świat, promując niejednokrotnie karykaturalne wizje 
związków między ludźmi, przynosi realne zagrożenia dla szczęśliwego 
małżeństwa i dla trwałości rodziny1. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy 
tegoroczny temat duszpasterskiej troski Kościoła: Powołani do komunii z Bo-
giem i człowiekiem, który objął rzeczywistość małżeństwa i rodziny. Temu 
tematowi właśnie został poświęcony znakomity list pasterski Episkopatu 
Polski na Niedzielę Świętej Rodziny z dn. 26.12.2010 r. zatytułowany Życie 
rodzinne w komunii z Bogiem. Chcielibyśmy przyjrzeć się naszemu chrześci-
jańskiemu powołaniu do budowania jedności małżeńskiej i rodzinnej, a jed-
nocześnie – w świetle wiary – dać wyraz temu „czym jest nadzieja naszego 
powołania” (por. Ef 1, 18; zob. Ef 4, 1–4). Spróbujemy zobaczyć, czym małżeń-
stwo i rodzina są z natury i łaski Pana oraz przyjrzymy się temu, co buduje 
tę rzeczywistość. W naszej refleksji oprzemy się głównie na słowie Bożym 
i nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza na dwóch dokumentach papieża Jana Paw-
ła II: adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio o zadaniach rodziny chrześci-
jańskiej w świecie współczesnym z dnia 22 listopada 1981 r. i Liście do Rodzin 
z dnia 2. lutego 1994 r., wydanym z okazji obchodów Roku Rodziny. 

Zanim rozwiniemy temat sposobów budowania jedności małżeńskiej 
i rodzinnej, przyjrzyjmy się pokrótce, czym w swej istocie jest owa jedność 
w zamyśle samego Boga.

Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga – Miłości

Już na pierwszych kartach Pisma Świętego autorzy natchnieni prze-
kazują nam obraz człowieka stanowiącego niejako pierwszą godną mani-

1 M. Dziewiecki (Ona, on i miłość, Kraków 2006, s. 113.) wymienia trzy główne zagroże-
nia: „zawieranie małżeństw przez osoby niedojrzałe, mit o „wolnych związkach” oraz pro-
mowanie homoseksualizmu w miejsce małżeństwa i rodziny”. 
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festację Boga. Pojęcie człowieka stworzonego na Jego „obraz i podobień-
stwo” (Rdz. 1, 26 nn.) obejmuje swym znaczeniem i głębią treści wspólnotę 
osób – mężczyzny i kobiety. Autor natchniony przekazuje nam w opisie 
stworzenia wizję człowieka, który – jak zauważa Benedykt XVI – „ze swej 
natury dąży do znalezienia w drugim dopełnienia swej całości, (...) tylko 
w zjednoczeniu mężczyzny i kobiety człowiek może stać się «kompletny» 
(…). Jedynie razem przedstawiają oni (czyt. mężczyzna i kobieta) cało-
kształt człowieczeństwa, stając się „jednym ciałem”2. Mówi również o tym, 
posługując się pięknym poetyckim językiem pierwsza pieśń miłosna: „Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała…” (Rdz 2, 23)3 – sły-
szymy z ust mężczyzny, odnajdującego w kobiecie niejako komplemen-
tarną cząstkę swej własnej natury. Objawienie biblijne u swego początku 
przekazuje nam zatem zasadniczą prawdę o człowieku: stworzony na ob-
raz Boga nie jest przede wszystkim tym, który panuje nad światem; nie 
jest przede wszystkim istotą duchową obdarowaną intelektem i wolnością. 
Człowiek na obraz Boga jest nade wszystko jako mężczyzna i kobieta. Czło-
wieczeństwo stworzone z Bożej miłości pozostaje w miłosnej relacji komu-
nii dla której „przedwiecznym prawzorem” jest komunia w Bogu, „Boskie 
– my”4 . „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam” – czytamy 
w Księdze Rodzaju (Rdz 1, 26), A ponieważ, jak przypomina Jan Paweł II, 
„Bóg jest Miłością” (1 J 4, 8) i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej 
komunii miłości, dlatego „miłość jest podstawowym i wrodzonym powo-
łaniem każdej istoty ludzkiej”5. Miłość w communio osób, wzorowana na 
relacji doskonałej miłości komunii Osób Boskich, stanowi nasze pierwsze 
i najważniejsze powołanie. W innym miejscu papież, nawiązując do owego 

2 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 11; zob. Rdz 1, 26–27; 2, 22–24. 
3 Termin „kość” bliski jest tutaj znaczeniowo pojęciu duszy i krwi, dlatego mężczyzna 

ogłasza, że kobieta jest niejako jego wnętrzem. Natomiast drugim terminem „ciało” mężczy-
zna podziwia kobietę w jej widzialnej manifestacji. Odnajduje w niej swą doskonałą replikę 
− swoista epifania, która czyni miłość możliwą (por. D. Lys, La chair dans l’Ancien Testament, 
Paris, 1967, s. 40).

4 Jan Paweł II, List do Rodzin, 6, (dalej: LR). Podobna myśl pojawia się w dalszej części 
listu: „Komunia ludzkich osób, a zwłaszcza «komunia» małżeńska została niejako wyprowa-
dzona z tajemnicy trynitarnego «My» i została też do tej tajemnicy trwale odniesiona” (LR 8).

5 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 11 (dalej: FC). W numerze 18. 
papież odnosi do rodziny swoje słowa dotyczące człowieka z encykliki Redemtor hominis, 10: 
„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego 
życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli Jej 
nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.
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podstawowego powołania człowieka, posługuje się niezwykle interesującą 
definicją powołania właśnie, określając je jako „zdolność i odpowiedzial-
ność za miłość i wspólnotę” (FC 11). 

U początku więc Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz, 
uzdolnił ich do miłości, do komunii i odpowiedzialności za miłość wzajem-
ną i wspólnotę osób. W tym miejscu warto przypomnieć, że „objawienie 
chrześcijańskie zna dwa właściwe sposoby urzeczywistniania powołania 
osoby ludzkiej do miłości: małżeństwo i dziewictwo” (FC 11). Są to dwa 
konieczne i komplementarne powołania dla ukazania całkowitego obrazu 
miłości, do której tylko Bóg jest zdolny. Same w sobie ani małżeństwo, ani 
bezżeństwo nie są doskonałością. Doskonałość to agape (zob. 1 Kor 13).

Komunia miłości między Bogiem a ludźmi

Przyglądając się historii zbawienia, zapisanej na kartach Pisma Świę-
tego, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest ona szczególną historią miło-
ści Boga do swojego ludu, wyrażoną wspaniałym, obrazowym niejedno-
krotnie i dotykającym naszej głębi językiem więzi miłosnych, jakie łączą 
mężczyznę i kobietę. „Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy 
miłości” usłyszymy w Księdze Ozeasza (Oz 11, 4). Bóg Izraela na różne 
sposoby usiłuje odbudowywać stale rujnowaną przez swój lud komunię. 
Niewierność Narodu Wybranego określana jest mianem cudzołóstwa, 
a bałwochwalstwo Izraela – prostytucją (FC 12). Jakże znamienne jest, iż 
określenia mówiące o Bożej miłości przyjmowanej lub odrzucanej przez 
Izrael, nawiązują bądź czerpią wprost z języka określającego relacje miłości 
między ludźmi. Ten sposób obrazowania znajdziemy prawie u wszystkich 
proroków6, a zwłaszcza u proroka Ozeasza, którego osobiste doświadcze-
nie stało się objawieniem przebaczającej miłości Pana (Oz 1, 2; 2, 5.11–12.16–
17; 3, 1–3). W końcu odnajdujemy Pieśń nad Pieśniami – klejnot literatury 
Starego Testamentu – opiewającą miłość ludzką modelowaną na miłości 
Boga. Ta księga niesie z sobą jasne przesłanie: namiętna, prawdziwa miłość 
ludzka ma swoje źródło tylko w Bogu. Przywołajmy choćby fragment: „Bo 
jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar 
jej to żar ognia, płomień Pana” (Pnp 8, 6). Historia Bożej miłości podsuwa 
nam oczywisty i jakże doniosły w swych konsekwencjach wniosek: z jednej 

6 Por. Jer 2, 2.20–25; 3, 1–13; 31, 2–4; Ez 16, 1–63; 23, 1–49; Iz 54, 1–10; 61, 10; 62, 4–5



Iwona i Krzysztof Grabcowie122

strony Bóg jest zakochany w nas miłością na kształt miłości małżeńskiej, 
a z drugiej strony miłość ludzka między mężczyzną a kobietą jest tak wiel-
ka, że może być obrazem miłości samego Boga. 

Małżeństwo urzeczywistnieniem zamysłu Bożego w Chrystusie

Miłość Boga, objawiająca się i urzeczywistniająca w dziele stworzenia 
oraz historii miłości do Narodu Wybranego, nie ukazała swej pełni w hi-
storii Starego Testamentu. Bóg – Stwórca, staje się Odkupicielem; Ojciec 
daje nam swojego Syna, jako ostateczny dowód miłości i doskonały wzór 
do naśladowania: Ten, który „wielokrotnie i na różne sposoby” przekony-
wał Naród Wybrany o swej wiernej miłości, ostatecznie objawił ją w swoim 
Synu (por. Hbr 1, 1–2; J 3, 16). W Tradycji Kościoła to właśnie tajemnica 
wcielenia przedstawiona jest jako prawdziwe, duchowe małżeństwo mię-
dzy Synem Bożym i naturą ludzką7. Dlatego właśnie w Jezusie Chrystusie 
oblubieńcza komunia między Bogiem a ludźmi znalazła swoje potwierdze-
nie i wypełnienie (FC 13). Nieprzypadkowo z przyjściem Jezusa – Mesja-
sza zaczyna się czas godów weselnych – symbolu zbawienia mesjańskie-
go (por. Mt 22, 1–14; 25, 1–13). Rozpoznany jako prawdziwy Oblubieniec 
przez Jana Chrzciciela (J 3, 29) Jezus bierze udział w weselu w Kanie Gali-
lejskiej (por. J 2, 1–11).

Miłość Jezusa Oblubieńca do Kościoła – Oblubienicy wyraża się w wy-
darzeniu wcielenia, Jego nieodwołalnym zaangażowaniu dla naszego do-
bra, a nade wszystko w całkowitym darze z samego siebie aż po śmierć.

Istotne elementy budowania jedności małżeńskiej i rodzinnej

Modelem miłości małżeńskiej jest Chrystus, który „umiłował Kościół 
i wydał za niego samego siebie” (Ef 5, 25). To właśnie w ten, a nie inny spo-
sób Chrystus ukazał ogrom swojej miłości i pozostawił nam, małżonkom, 
wzór do naśladowania. Jak sam wyznał, „nie przyszedł aby mu służono, 
lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10, 45). Na-
śladując Chrystusa w jego służbie, zatroskani o komunię małżeńską i ro-

7 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Teologiae, IIIa q. 3a. 1. Interesujące refleksje na ten temat 
znajdziemy: J. -P.,Torrell, Le Christ en ses mystères, t. 1, Paris, 1999, s. 75–77.
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dzinną, powołani jesteśmy do: niesienia krzyża, wzajemnego obumierania, 
służenia sobie nawzajem, dawania świadectwa, życia sakramentalnego, 
modlitwy, słuchania słowa Bożego, do zjednoczenia cielesnego i jedności 
małżeńskiej, do trwania we wzajemnej miłości. 

a) Niesienie krzyża, wzajemne obumieranie i służenie sobie nawzajem

W słowach św. Pawła do Efezjan (Ef 5, 25) zawarte jest najistotniejsze 
pouczenie – aby zaistniała komunia osób w małżeństwie i rodzinie, ko-
nieczne jest codzienne oddawanie życia za drugiego, umieranie dla siebie, 
aby żyć dla współmałżonka i dzieci. Czyż nie w tym objawia się paschalny 
wymiar łaski małżeństwa? Takie dążenie winno ożywiać każde małżeń-
stwo, bo ono też było w Chrystusie: „On to, istniejąc w postaci Bożej nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił same-
go siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w ze-
wnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się 
posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 5–8). Tę postawę 
kenozy Chrystusa św. Paweł uczynił wzorem do naśladowania dla mał-
żonków: „Dopełnijcie mojej radości, (…) niczego nie pragnąc dla niewłaści-
wego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając 
jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie 
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 3–4). Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że te słowa Apostoła odnoszą się wprost do życia w komunii 
małżeńskiej i rodzinnej, a ostatecznie do każdej wspólnoty osób modelują-
cych swe życie na Chrystusie Panu8.

Parafrazując słowa Jezusa z Ewangelii św. Marka (10, 43): „nie tak bę-
dzie między wami” (małżonkami), że jeden drugiego uciska i daje mu od-
czuć swoją władzę, tylko wzajemna służba, bycie niewolnikiem drugiego 
na wzór Chrystusa może przyczynić się do budowania jedności małżeń-
skiej i trwania w niej. Paradoksalnie tylko taka postawa według św. Pawła 
jest wyrazem prawdziwej wolności: „Wy zatem bracia, powołani zostali-
ście do wolności (…) Przez miłość służcie sobie wzajemnie (stańcie się nie-
wolnikami jedni drugich)” (Ga 5, 13). Tak rozumiana miłość pozwala wyjść 

8 Dla mężów przejętych swą rolą Chrystusa w małżeństwie może być wielce przydatna 
ta prawda, że nie zawsze muszą korzystać z okazji, aby na równi być z Bogiem, mogą nawet 
na równi być z żoną, a najlepiej jeśli przyjmą postawę sługi w swoim domu. 
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z egoistycznego zamknięcia w sobie oraz z wyniszczającej relacji panowa-
nia i pożądliwości (KKK 1607). 

Konsekwentnie budowana zażyłość z Bogiem sprawia, że wierzący na-
biera właściwego dystansu do rzeczywistości tego świata, którego postać 
przemija (nawet małżeństwo stanowi instytucję Kościoła pielgrzymujące-
go (por. 1 Kor 7, 29.31). To, co przetrwa, to jedność w prawdzie i miłości 
(LR 8). Człowiek żyjący w świecie naznaczonym grzechem może w swym 
dążeniu do komunii z Bogiem ulec pokusie pozostania na poziomie ciele-
snym i egoistycznym. W małżeństwie konfrontowanym codziennie z ego-
istycznymi dążeniami ciała i grzechem tego świata, objawia się swoista 
pascha miłości, która mimo różnych „udręk” (por. 1 Kor 7, 28) i ran od-
najduje w Chrystusie źródło miłości wciąż nowej (Lm 3, 23) i większej. To 
codzienne napięcie między ciałem a duchem na polu budowania jedności 
małżeńskiej wyraża się też w konieczności ustawicznego wyrzekania się 
siebie i brania na siebie swego krzyża (por. Mk 8, 34). Niezmiernie ważnym 
aspektem zmagania się o miłość i jedność małżeńską jest również wzajemne 
noszenie swoich brzemion i „odrzucanie pokusy patrzenia (...) przez pry-
zmat własnych racji i egoistycznych pragnień”9. Tylko trwanie w miłości 
Chrystusa ofiarującego się na krzyżu pozwala trwać mężczyźnie i kobiecie 
„w tym przymierzu, gdzie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”10. 

b) Dawanie świadectwa

Powołani do wiary, obdarzeni miłością Chrystusa i sobą nawzajem, chrze-
ścijanie budują komunię rodzinną poprzez wzajemne dawanie świadectwa. 
Jeden z przykładów świętego postępowania ukazuje Piotr Apostoł w swo-
im liście, przekonując, że postępowanie chrześcijan wśród pogan może stać 
się przepowiadaniem, świadectwem życia (por. 1 P 2, 12). Podobnie rzecz 
się ma w przypadku żon mających niewierzących mężów. Św. Piotr zachęca 
je, aby w przypadku, gdy mężowie nie słuchają słowa Bożego, pozyskać ich 
bez słowa, przez samo święte postępowanie (1 P 3, 1–2). Następnie Apostoł 
dodaje znamienne słowa: „wasze piękno niech nie będzie zewnętrzne: ucze-
sanie włosów, złote pierścienie i strojne suknie, ale piękno ukryte w sercu 
człowieka” (1 P 3, 4). To „ja” duchowe i ukryte odpowiada „człowiekowi we-

9 List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 4, 26.12.2010
10 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, 48. 
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wnętrznemu” u św. Pawła (por. Rz 7, 22; 2 Kor 4, 16; Ef 3, 16; Kol 3, 3)11. Słowa 
z Pierwszego Listu św. Piotra można również odnieść do mężów, którzy zbyt 
wielką wagę przywiązują do wszelkiej formy powierzchowności, zaniedbu-
jąc piękno duchowe człowieka wewnętrznego. Wiemy z doświadczenia, że 
troska o „wzmocnienie siły” wewnętrznego człowieka jest szczególnie waż-
na w momentach krytycznych i kryzysowych w życiu małżeńskim i rodzin-
nym. Mówi o tym papież Jan Paweł II, przywołując słowa Apostoła: „dlatego 
zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na 
niebie i na ziemi, aby (…) sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie 
wzmocnił się wewnętrzny człowiek” (Ef 3, 16) (LR 7). O tę „siłę wewnętrzne-
go człowieka” chodzi w całym życiu rodziny, zwłaszcza we wszystkich mo-
mentach krytycznych, kiedy wypada zdawać trudny egzamin z miłości – z tej 
miłości, jaką małżeńskie ślubowanie wyraża w słowach: „że cię nie opusz-
czę aż do śmierci”12. To potężne wzmocnienie wewnętrzne, gwarantujące 
dawanie świadectwa, dojrzewanie w miłości wzajemnej i komunii osób jest 
możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Nie może być inaczej, skoro to właśnie 
Duch Święty obdarza nas jednością (por. 2 Kor 13, 13) i „rozlewa w naszych 
sercach miłość” (por. Rz 5, 5) – tę jedyną miłość, która może ugruntować na-
szą miłość małżeńską. Dlatego nieodzowne jest wzywanie Ducha Świętego 
nie tylko nad narzeczonymi w dniu zaślubin, ale w czasie całego wspólne-
go życia, zwłaszcza we wszystkich momentach krytycznych: „Prośmy Du-
cha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. 
Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystu-
sa i Kościoła”13. Wołając w ten sposób, każdorazowo możemy prosić – jak to 
trafnie ujął papież – o „nowe nawiedzenie serc” (LR 7). W tym miejscu warto 
przywołać refleksję W. Hryniewicza na temat małżeńskiej pięćdziesiątnicy: 
„sakrament małżeństwa, dając początek Kościołowi domowemu, domaga 
się niejako własnej pięćdziesiątnicy. Ryt nałożenia koron w prawosławnym 
obrzędzie małżeństwa wyraża ściśle więź tego sakramentu z tajemnicą Pięć-
dziesiątnicy. Kapłan zwraca się do Boga o zesłanie Ducha Świętego: Panie, 
nasz Boże, wieńcz ich chwałą i czcią (por. Ps 8, 6; Hbr 2, 7)”14. 

11 Por. C. Spicq, Les épitres de saint Pierre, Paris 1966, s. 118–125.
12 Jan Paweł II, jw.
13 Modlitwa kapłana przed Hymnem do Ducha Świętego w czasie sakramentu małżeństwa. 

Por. Obrzędy sakramentu małżeństwa, Katowice 2002.
14 W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1978, s. 350–351. Wydaje się, że tak 

rozumiana małżeńska pięćdziesiątnica rzuca nowe światło na słowa autora Listu do Hebrajczy-
ków: „We czci niech będzie małżeństwo u wszystkich i łoże (małżeńskie) nieskalane” (Hbr 13, 4). 
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c) Życie sakramentalne

Niewątpliwie w dziele budowania jedności małżeńskiej i rodzinnej za-
sadniczą rolę pełni życie sakramentami wiary, modlitwą i słuchaniem sło-
wa Bożego, co prowadzi do trwania w Miłości Chrystusa.

Wśród sakramentów funkcję komuniotwórczą urzeczywistniają przede 
wszystkim dwa sakramenty: Eucharystia i sakrament pokuty i pojednania. 
„Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Ofiara 
Eucharystyczna uobecnia bowiem przymierze miłości Chrystusa z Ko-
ściołem, przypieczętowane Jego Krwią na krzyżu (por. J 19, 34)”15. Tymi 
słowami Jan Paweł II wskazał na wewnętrzny związek Eucharystii i sakra-
mentu małżeństwa. Z tej „Wielkiej Tajemnicy wiary”16 Boga kochającego 
człowieka nad życie i składającego w Chrystusie ostateczny dar z same-
go siebie, wypływa „wielka tajemnica” (por. Ef 5, 32) miłości oblubieńczej 
mężczyzny i kobiety jako znaku miłosnego zjednoczenia Chrystusa i Ko-
ścioła. Dlatego z Eucharystii wyrasta, stale się odnawia i nieustannie oży-
wia przymierze małżeńskie (FC 57). 

Tylko uczestnictwo w Ciele „wydanym” i Krwi „przelanej” Chrystu-
sa pozwala małżonkom przyjmować coraz doskonalej bycie „jednym cia-
łem” zgodnie z zamysłem Boga. Zatem analogicznie jak udział wierzących 
w Ciele i Krwi Pana buduje Kościół – Ciało Chrystusa, tak udział małżon-
ków w Ciele i Krwi Pana buduje ich komunię małżeńską i wspólnotę ich 
kościoła domowego (por. 1 Kor 10, 16–17). Modlitwę prezbitera z IV Mo-
dlitwy Eucharystycznej można też odnieść do małżeństwa i Kościoła do-
mowego: „wejrzyj, Boże na Ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi 
i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam Chleb i pili z jednego 
Kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno Ciało i stali się 
w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale”17.

Udział w Eucharystii jest wyjściem małżonków na spotkanie z Oblu-
bieńcem, który zaprasza na swoją ucztę weselną (por. Ap 19, 9). Ponadto 
Jan Paweł II zwraca uwagę na aspekt rodzinny Ostatniej Wieczerzy: „tak jak 
wy spotykacie się przy posiłkach i jesteście sobie bliscy, tak i Chrystus jest 

15 FC 57.
16 Por. I aklamacja po Przeistoczeniu.
17 Benedykt XVI w ujmujący sposób ukazał to misterium zjednoczenia w perspektywie 

historii zbawienia: „Obraz Boga z Izraelem staje się rzeczywistością w sposób wcześniej niepo-
jęty: to, co było przebywaniem przed Bogiem, teraz, poprzez udział w Ofierze Jezusa, uczest-
nictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje się zjednoczeniem” (Encyklika Deus caritas est, 13).
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wam bliski” (LR 18), a wszystko po to, abyśmy mieli życie i to w obfitości 
(por. J 10, 10; 6, 53–54). W tym samym liście nasz wielki rodak wskazał też 
na wychowawczą moc Eucharystii: „Nie ma innej mocy i innej mądrości 
(Ofiara Krzyża) przez którą moglibyśmy być zbawieni i przez którą mogli-
byśmy przyczynić się do zbawienia innych. Nie ma innej mocy, przez którą 
moglibyście również i wy, drodzy rodzice, wychowywać wasze dzieci albo 
w odpowiednim momencie zacząć wychowywać samych siebie” (LR 18).

Kolejnym sakramentem budującym komunię małżeńską i rodzinną jest 
sakrament pokuty i pojednania. Cóż może zburzyć zapoczątkowaną w sa-
kramencie małżeństwa komunię osób i wspólnotę rodzinną? Cierpienie? 
Brak środków do życia? Brak pracy? Mieszkania? Różne formy prześlado-
wania? Co może nas, małżonków, rodziców, odłączyć od miłości Chrystuso-
wej? (por. Rz 8, 35). Za świętym Pawłem odpowiadamy, że nic (Rz 8, 38–39) 
oprócz grzechu (por. Rz 5, 12), który zasadniczo polega na świadomym i do-
browolnym zerwaniu komunii z „Tym, który nas umiłował”. Jednak w Nim 
możemy odnieść pełne zwycięstwo nad grzechem (por. Rz 8, 37). Dlatego 
okaleczona, zawiedziona miłość małżeńska i rodzinna, jak powiada Jan Pa-
weł II „musi spotkać Chrystusa w Kościele poprzez ów przedziwny sakra-
ment, jakim jest sakrament pokuty i pojednania” (LR, 14). W tym sakramen-
cie Bóg „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4) przyjmuje nas „nie z powodu 
naszych zasług, lecz dzięki swojemu przebaczeniu”18. Jan Paweł II wspaniale 
ukazuje rolę doświadczenia pojednania i przebaczenia w zachowaniu ko-
munii małżeńskiej i rodzinnej. „Komunia ta może być zachowana i dosko-
nalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej go-
towości każdego i wszystkich do zrozumienia, przebaczenia i pojednania. 
Każda rodzina zdaje sobie sprawę, jak napięcia i konflikty, egoizm, niezgoda 
gwałtownie uderzają w tę komunię, a niekiedy jak śmiertelnie ranią. Stąd 
pochodzą wielorakie i liczne formy rozbicia życia rodzinnego. 

Każda rodzina jest równocześnie zawsze powołana przez Boga poko-
ju do radosnego i odnawiającego doświadczenia pojednania, tj. do odbu-
dowanej komunii i odnalezionej jedności. W szczególności uczestnictwo 
w sakramencie pojednania i w uczcie jednego Ciała Chrystusa obdarza ro-
dzinę chrześcijańską łaską i odpowiedzialnym zadaniem przezwyciężenia 
wszelkich podziałów i dążenia do pełnej prawdy komunii, zamierzonej 
przez Boga, odpowiadając w ten sposób pragnieniu Pana „aby wszyscy 
stanowili jedno” (J 17, 21)” (FC 21). 

18 Por. I Modlitwa Eucharystyczna.
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W tym miejscu należy podkreślić, że to doświadczenie odnowionej ko-
munii z Bogiem w sakramencie pokuty każdego z osobna jest źródłem rado-
snego doświadczenia „odbudowanej komunii i odnalezionej jedności” mię-
dzy mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi oraz dziećmi między sobą.

Życie w jedności z drugą osobą zakłada ciągłe przekraczanie siebie, ciągłą 
przemianę sposobu myślenia (metanoia), aby móc spoglądać na współmał-
żonka oczami Boga; aby Pan mógł powierzyć każdemu z małżonków swoją 
własną miłość do drugiego, przebaczenie z głębi serca (por. Mt 18, 21–22.35) 
i kochanie drugiego dla niego samego, (a nie ze względu na jego zasługi i za-
lety) miłością, „która wszystko przetrzyma” (por. 1 Kor 13, 7) (GS 24).

d) Modlitwa

Nie możemy zapomnieć, że trwanie „sakramentalnej jedności dwojga”, 
także w dzieciach, wymaga, aby ta jedność „często stawała się jednością 
modlitwy” (LR 10). Modlitwa jest miejscem, gdzie odradza się nasza na-
dzieja, gdzie odradza się i wzmacnia nasza zażyłość z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Z wielką siłą przekonania mówi o tym Benedykt XVI w swo-
jej encyklice: „Jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. 
Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mó-
wić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc – tam, gdzie 
chodzi o potrzebę albo oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości 
trwania w nadziei – On może mi pomóc”19.

Czyż tych słów nie można odnieść do rzeczywistości życia małżeńskie-
go i rodzinnego, gdzie mąż – ojciec i żona – matka czują się czasem przy-
tłoczeni wymaganiami życia i jakby przygnieceni wielkością ich własnego 
powołania?

To właśnie na modlitwie możemy odsłonić i poddać Bożemu leczeniu 
to, co normalnie skrywamy, a co niszczy wszelką komunię duchową: ob-
łudę, ukryte kłamstwa, którymi człowiek zwodzi samego siebie, egoizm 
i pychę przykrytą pokorą.

„Kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skry-
te przede mną. Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade 
mną” (Ps 19, 13–14a) – modli się psalmista (Ss 33).

19 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 32 (odtąd: Ss). 
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Modlitwa jest miejscem, w którym objawia się pamięć Boga o człowieku 
(por. Ps 8, 5). Jak zauważa Jan Paweł II, „dzięki temu (…) modlitwa wspól-
noty rodzinnej może się stawać miejscem wspólnej i wzajemnej pamięci”. 
W ten sposób w modlitwie wszyscy są obecni „ i ci którzy żyją, i ci, którzy 
już odeszli, i ci także, którzy mają przyjść na świat. Trzeba, aby każdy czło-
wiek był w rodzinie «omadlany» na miarę dobra, jakie stanowi” (LR 10). 
Modlitwa małżeńska i rodzinna jest wyrazem jej powołania kapłańskie-
go, do którego sakrament małżeństwa ich „umacnia i jakby konsekruje” 
(GS 48). Stąd wypływa łaska przemiany całego ich życia w „duchową ofia-
rę przyjemną Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5) „co dokonuje się (…) 
również przez życie modlitwy, poprzez modlitewny dialog z Ojcem przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym” (LR 59). 

Wołanie małżonków i dzieci do Boga jest pokornym uznaniem praw-
dy, że miłość, która nas jednoczy (tak jak wiara), nie może „opierać się na 
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2, 5). Zgodnie ze słowami 
psalmisty. „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy 
go wznoszą” (Ps 127, 1). Przypomnijmy, że u podstaw sakramentu mał-
żeństwa leży inicjatywa samego Boga, zgodnie z interpretacją Jezusa, „Co 
więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6) i bynajmniej nie 
ogranicza się ona do dnia zaślubin!

Według Jana Pawła II „komunia w modlitwie męża i żony, rodziców 
i dzieci (…) jest jednocześnie owocem i wymogiem owej Komunii, otrzy-
manej w sakramentach chrztu i małżeństwa” (LR 59). W końcu modlitwa 
małżeńska i rodzinna wypływa z samego życia, które w swej istocie winno 
być realizacją charyzmatu małżeństwa i jego podstawowego powołania: 
budowania i zachowania wspólnoty kochających się osób na wzór jedno-
ści Chrystusa z Kościołem. Dlatego, jak zauważa Jan Paweł II, „radości 
i bóle, nadzieje i smutki, narodziny i rocznice urodzin, rocznice ślubu 
rodziców, wyjazdy, rozłąka i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych 
wyborów, śmierć drogich osób itd. oznaczają wkroczenie miłości Bożej 
w dzieje rodziny, tak jak winny oznaczać moment stosowny do dzięk-
czynienia, błagania i do ufnego powierzenia rodziny wspólnemu Ojcu, 
który jest w niebie” (FC 59). Warto odnotować, że papież, przedstawiając 
różne formy modlitwy, w odniesieniu do Różańca maryjnego zaznaczył: 
„(…) prawdziwa pobożność maryjna, która przejawia się w szczerej więzi 
z Najświętszą Maryją Panną i w naśladowaniu Jej, jest uprzywilejowa-
nym środkiem zasilania Komunii miłości w rodzinie i rozwijania ducho-
wości małżeńskiej i rodzinnej. Ona, Matka Chrystusa i Kościoła, jest na-
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prawdę w szczególny sposób Matką chrześcijańskiej rodziny – «Kościoła 
domowego»” (FC 61).

e) Słuchanie słowa Bożego

Zachęcanie przez Kościół małżeństwa i rodziny do częstszej lektury 
i rozważania słowa Bożego20 ma swoje głębokie uzasadnienie:

„Głosząc słowo Boże, Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej praw-
dziwą tożsamość, to, czym ona jest i czym powinna być wedle zamysłu 
Pana” (FC 49, podkr. I. K. G.)21. Nie sposób poznawać zamysłu Pana wobec 
komunii małżeńskiej i rodzinnej bez wejścia w konsekwentną zażyłość ze 
słowem Bożym. Nie tylko jest ono „u początków małżeństwa” (VD 75), ale 
stanowi też o jego trwaniu i odradzaniu. Wspólna lektura Pisma Świętego 
jest budowaniem komunii małżeńskiej i rodzinnej na Skale – Oblubieńcu. 
(por. Mt 7, 24–27). Codzienny trud budowania jedności rodzinnej jest szcze-
gólnie narażony na okresy zniechęcenia, a nawet braku nadziei na wyjście 
z impasu małżeńskiego czy rodzinnego. Wówczas z pomocą przychodzi do 
nas Bóg w swoim słowie: „To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zo-
stało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, 
jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję” (Rz 15, 4, podkr. I. K. G).

Dodajmy jeszcze za Benedyktem XVI, że „przez wierność i jedność 
życia rodzinnego małżonkowie są dla swoich dzieci pierwszymi zwia-
stunami słowa Bożego”. Dlatego papież zaprasza wspólnotę Kościoła do 
wspierania i pomagania małżonkom „we wdrażaniu modlitwy w rodzinie, 
słuchania słowa i znajomości Biblii” (VD 75). 

f) Zjednoczenie cielesne a jedność małżeńska

W świetle Objawienia w obraz Boży wpisana jest jedność małżeńska we 
wszystkich swych wymiarach: cielesnym, psychicznym i duchowym22. Z tej 
podstawowej prawdy wyrasta nasze rozumienie łaski sakramentu małżeń-

20 Tamże.
21 Zob. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 85.
22 Pismo Święte wyraża to słowami: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało” (Mt 19, 6; 

Rdz 2, 24), gdzie ciało w języku biblijnym określa całą osobę. Dlatego, jak to ujął Jan Paweł II, 
„miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej” (FC 11).
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stwa23. Łaska małżeńska w odróżnieniu od innych sakramentów wiary 
skierowana jest do dwojga osób tworzących jedno. Małżonkowie otrzymu-
ją ten dar razem i nie mogą go otrzymać jedno bez drugiego, a to z tej racji, 
że ich zjednoczenie miłosne ma uobecniać jedność Chrystusa i Kościoła, co 
mogą realizować tylko wspólnie! Niezwykle trafnie ujmuje te treści Jan Pa-
weł II: „Zaślubieni, jako małżonkowie, uczestniczą w nim we dwoje, jako 
para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa 
(res et sacramentum) nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijań-
ska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ 
przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza. 
Szczególna jest także treść uczestnictwa w życiu Chrystusa; miłość małżeń-
ska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby 
– impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. 
Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno 
ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza” (FC 
13). Dlatego celem jedności w ciele „nie jest tylko zrodzenie dzieci, lecz 
również wzajemna komunia miłości i życia” (LR 12). Zatem zjednoczenie 
cielesne nie tylko jest wyrazem komunii duchowej małżonków, ale może 
jednocześnie przyczyniać się do jej wzrostu w miłości24.

g) Trwanie w miłości wzajemnej

Budowanie jedności to przede wszystkim trwanie w miłości wzajemnej. 
Chodzi więc o nowe przykazanie, bo dotyczy nowej rzeczywistości, jaką 
mamy w Chrystusie. Nowe ponieważ, i to jest niewiarygodne, jesteśmy 
zaproszeni do miłowania drugiej osoby tą miłością, jaką Bóg nas kocha! 
Czytamy w słowie Bożym wezwanie Chrystusa: „abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was miłowałem” (J 15, 12; podkr. I. K. G).

Dlatego, aby stać się wiarygodnym znakiem jedności i miłości, jaka łą-
czy Chrystusa z Kościołem, małżeństwo mężczyzny i kobiety w sakramen-

23 Chodzi o łaskę, która jednoczy, buduje komunię małżeńską jako taką. Stąd jej bliskość 
do łaski eucharystycznej budującej Kościół jako wspólnotę świętych.

24 Rozwinięcie tej „teologii ciała” znajdziemy u Jana Pawła II zwłaszcza w katechezach 
środowych wygłoszonych w dniach od 5 listopada 1979 r. do 21 maja 1980 r. i zebranych: 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, t. 1–4, red. T. Styczeń, Lublin 1998. „W przymierzu małżeń-
skim mężczyzny i kobiety właśnie poprzez «mowę ciała» wyraża się i urzeczywistnia tajem-
nica, która ma swoje źródło w Bogu samym”; tamże, s. 105.
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cie zaślubin przyjmuje zaproszenie i Boże uzdolnienie, aby trwać w miłości 
Pana (por. J 15, 9–10). A trwać w Jego miłości to trwać w miłości Ojca (por. 
J 15, 10; zob. J 14, 10.11.21).

W tym miejscu, dzięki świadectwu Jana, dotykamy mistyki komunii 
wierzącego z Bogiem, a w konsekwencji, można powiedzieć, mistyki mał-
żeństwa. Otóż na opisanie trwania w miłości Pana, Jan używa czasow-
nika me.nw, który możemy przetłumaczyć jako „mieszkać”, „przebywać”, 
„trwać”, „pozostawać”, „istnieć”, „kontynuować swe życie”, „oczeki-
wać”25. Odnosząc to pojęcie do doświadczenia przyjaźni i miłości wzajem-
nej (w tym małżeńskiej), można powiedzieć, że miejscem przebywania, 
trwania każdego z kochających jest „my” połączone więzią miłości. Takie 
wzajemne zjednoczenie w miłości jest możliwe na tyle, na ile małżonkowie 
z osobna i razem znajdą mieszkanie w Panu, będą trwać w Nim. A to zakła-
da przede wszystkim życie sakramentalne małżonków, karmienie się Jego 
Ciałem i Krwią (por. J 6, 56). Do poszukiwania tak rozumianej Komunii 
małżeńskiej zachęca nas Jan Ewangelista w sposób Jemu właściwy. 

Umiłowany uczeń zwraca naszą uwagę na słowa Jezusa skierowane do 
uczniów Jana Chrzciciela: „Czego szukacie?” i odpowiedź: „Rabbi – gdzie 
mieszkasz?” (J 1, 38). I jak wiemy, Chrystus w odpowiedzi nie prowadzi 
uczniów do swojej willi w Nazarecie, tylko zaprasza: „Chodźcie, a zo-
baczycie” (J 1, 39). Uczniowie poszli za Jezusem, odkrywając stopniowo 
„miejsce” (podkr. I. K. G) Jego przebywania – „łono Ojca”, by posłużyć się 
Prologiem Jana (por. J 1, 18). Komunia miłości w Trójjedynym Bogu uka-
zana jest też jako wieczna „uczta Godów Baranka” (por. Ap 19, 7.9). Dzięki 
wstawiennictwu Chrystusa – Oblubieńca Kościoła − mamy nadzieję, że bę-
dziemy z Nim, tam gdzie On jest (por. J 17, 24) i dopiero wówczas domknie 
się ta niezwykła inkluzja Ewangelii Jana: „Chodźcie, a zobaczycie” (por. 
J 1, 39) – w słowach – „Widzieliśmy Pana” (por. J 20, 25)26. 

***

Prawda o budowaniu jedności małżeńskiej i rodzinnej, którą chcieliśmy 
przybliżyć, może wywołać dwie skrajne reakcje: pierwszą można określić 
jako „trudną i wymagającą mowę” o małżeństwie. Reakcja ta była udzia-
łem Apostołów: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto 

25 Por. F. Hauck, Meno, TWNT IV, 578-581.
26 Tzn. uwierzyliśmy Mu, trwamy w Nim, znaleźliśmy „miejsce” Jego przebywania.



Budowanie jedności małżeństwa i rodziny 133

się żenić” (por. Mt 19, 10). Drugą można przedstawić jako zachwyt nad 
Bożą Miłością, w której Bóg powołuje mężczyznę i kobietę do uczestnic-
twa w communio, która jest w Nim samym. Niewątpliwie to dobro, o któ-
rym mówimy jest po ludzku „trudne” (bonum arduum), ale tym bardziej 
fascynujące” (LR 11). Z jednej strony obserwujemy głęboki kryzys jedności 
małżeńskiej i rodzinnej, a z drugiej, szczere poszukiwania przez człowieka 
współczesnego tej prawdziwej, wyłącznej i trwałej miłości, „która wszyst-
ko przetrzyma” (por. 1 Kor 13, 7).

Te kilka słów refleksji miały ukazać, że Bóg już na samym początku 
podzielił się z człowiekiem życiem i miłością, stwarzając go jako komunię 
osób, na swoje podobieństwo, zdolnego do obdarzania wzajemną miłością. 
Bóg, który jest miłością, zechciał, aby ta więź między mężczyzną a kobietą 
stała się w historii zbawienia obrazem i znakiem Przymierza łączącego Boga 
z Jego ludem. Jednak miłość małżeńska zraniona przez grzech wyglądała 
swego „odnowienia w Panu” (por. 1 Kor 7, 39) i nawiązania do „począt-
ku” (por. Mt 19, 4). Z chwilą przyjścia Chrystusa komunia małżeńska staje 
się sakramentem komunii Chrystusa z Jego Kościołem. Małżeństwo jako 
wspólnota osób zjednoczonych w miłości (communio personarum) z woli 
Stwórcy przez zjednoczenie cielesno-duchowe daje początek wspólnocie, 
jaką jest rodzina. Ponadto „komunia osób”, która stoi na początku rodziny 
jako miłość małżeńska, dopełnia się poprzez wychowanie i rozprzestrzenia 
się na dzieci” (LR 16). Następnie staraliśmy się ukazać warunki, w jakich 
może trwać i odnawiać się ta wyjątkowa wspólnota życia i miłości.

To „przypatrywanie się powołaniu naszemu” (por. 1 Kor 1, 26) uzmy-
sławia nam, że miłość tworząca komunię małżeńską i rodzinną jest miło-
ścią ukrzyżowaną27 i zmartwychwstałą zarazem. 

Summary

Building the unity of marriage and family 

Modern “caricatures” of marriage and authentic threats to its unity and per-
manence make us, believers, undertake concrete efforts and a sound reflection.

The present paper (an attempt to “see our calling” (1 Co 1.26)) starts 
at God’s intention “in the beginning” of the Creation with respect to the 

27 Naznaczona słabością i wymagająca miłość małżeńska może być postrzegana jako 
„głupstwo w oczach świata” (por. 1 Kor 1, 27).
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human being, in order to recall that the corporal-spiritual unity between 
a man and a woman is the image and the likeness of the Communion of 
Divine Persons.

The salvation history presents itself as a specific history of the love of 
God towards its people, which is shown as a nuptial love, faithful, fertile 
and irrevocable. God has expressed His love towards us in a final and per-
fect way in Jesus Christ – the real Bridegroom. The One who “loved the 
church and gave Himself for her” (Eph 5.25) has become the model of mat-
rimonial love – of the “great mystery” (5.32).

In the last part (d) essential elements of building marriage and family 
unity are briefly presented: carrying the cross, dying for each other, mutual 
serving; giving testimony; sacramental life (Eucharist and reconciliation 
sacrament); prayer, listening to the Word of God; corporal unity and all 
this leads to the reality of persisting in the communion with the Lord and 
in mutual love.

It is only in the living communion with Christ in His Church that is 
born and persists the sacramental communio personarum between a man and 
a women, which gives rise to the family community – to the domestic church.
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Jedność osoby ludzkiej w aspekcie psychologicznym

Nie niewola ni wolność są w stanie
Uszczęśliwić cię nie! – tyś osobą:

Udziałem twym – więcej! – p a n o w a n i e
N a d w s z y s t k i m n a  ś w i e c i e, i  n a d s o b ą.1

Cyprian Kamil Norwid, Królestwo

Człowiek pragnie wewnętrznej jedności i pokoju. Kiedy doświadcza 
rozbicia, niepokoju, cierpi, skarży się przed innymi lub samym sobą i szu-
ka różnych sposobów odzyskania wewnętrznej jedności. 

Kiedy jesteśmy spokojni, łatwiej nam się żyje. Jesteśmy mniej zmęczeni, 
bo nie zużywamy energii na wewnętrzne walki. Łatwiej jest nam się kon-
taktować z innymi ludźmi, bo byle co nie wytrąca nas z już i tak zachwianej 
równowagi. Nasze działania są o wiele bardziej skuteczne. Nie jesteśmy 
„porywani” przez niechciane myśli i emocje, ale możemy się skupić na 
tym, na czym chcemy2.

Dobrze jest także przebywać w otoczeniu kogoś, kto promieniuje we-
wnętrznym pokojem. Ktoś taki nie prowokuje zbędnych napięć, zachowuje 
się w sposób przewidywalny i samą swoją obecnością przynosi ukojenie. 
Taki człowiek ma rozluźnione ciało, melodyjny, ciepły głos, spokojne, har-
monijne ruchy. Daje poczucie oparcia, ale nie jest sztywny. Potrafi uważnie 
słuchać i rozumieć, ale stać go także na ryzyko wypowiedzenia swojego 
zdania.

Wewnętrzna jedność jest więc stanem bardzo pożądanym u siebie sa-
mego oraz u innych ludzi. Z codziennego doświadczenia wiemy jednak, że 
nie jest stanem częstym, a tym bardziej oczywistym. Ludzie różnią się pod 
względem stopnia wewnętrznej integracji. Jedni mają poczucie zasadnicze-

1 C. K. Norwid, Pisma wierszem i prozą, Warszawa 1970, s. 67.
2 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 2007, s. 38 −40.
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go pojednania z samym sobą, inni bardzo cierpią z powodu wewnętrznego 
rozbicia. Wszyscy jednak mniej lub bardziej, rzadziej lub częściej, doświad-
czamy braku wewnętrznej jedności.

W niniejszym opracowaniu pojęcie „jedność z sobą” używane będzie 
zamiennie z pojęciami „wewnętrzna jedność”, „integracja”, „pokój we-
wnętrzny”. Stan „braku jedności z sobą” opisywany będzie przy użyciu 
takich terminów jak: „rozbicie wewnętrzne”, „dezintegracja”, „niepokój”, 
„wewnętrzne napięcie”. 

Wnikliwa analiza treści tych wszystkich pojęć pozwala na wydobycie 
pewnych różnic i ich specyficznych odcieni znaczeniowych. Wydaje się 
jednak, że na użytek rozważań dotyczących psychologicznego opisu stanu 
jedności osoby ludzkiej oraz praktycznych wskazówek, jak do tego stanu 
dążyć, zamienne używanie tych pojęć, choć jest niewątpliwym uproszcze-
niem, może jednak pomóc w opisie ważnych przeżyć psychicznych zwią-
zanych z psychologicznym aspektem jedności osoby ludzkiej.

Potencjalne obszary braku jedności psychicznej

O pokoju można mówić wtedy, kiedy wszystkie elementy współwystępu-
jące w danym systemie są ze sobą w zgodzie, czyli są ze sobą pojednane. Ich 
funkcjonowanie oparte jest na współpracy, a nie na rywalizacji i wzajemnym 
zwalczaniu się. W zdrowym systemie każdy element działa na korzyść całości 
i z współpracującej całości czerpie korzyści dla siebie. Żaden z elementów nie 
może się prawidłowo rozwijać bez współdziałania, a na braku lub dysfunkcji 
jednego z elementów cierpi cały system3. Przekonującym przykładem tych 
zasad jest funkcjonowanie ludzkiego ciała, w którym każdy organ ma swoją 
specyficzną funkcję. Całe ciało potrzebuje każdego elementu, który z kolei nie 
może się normalnie rozwijać w izolacji od całego organizmu. 

Osoba ludzka jest systemem bardzo skomplikowanym. Teologia 
oraz antropologia filozoficzna wskazują na fakt cielesno-duchowej natu-
ry człowieka, co ukazuje bardzo fundamentalny obszar zagrożenia bra-
kiem wewnętrznej integracji4. Ciążenie do tego, co przyziemne, a zarazem 

3 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolo-
nych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin 1992, s. 12–19. Por. także: L. von Bertalanffy, Ogól-
na teoria systemów, Warszawa 1984.

4 M. A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s. 364−368.
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przemożna tęsknota za nieskończonością jest bardzo podstawowym do-
świadczeniem człowieka i zarazem źródłem wewnętrznego napięcia. Jed-
nakże wyznaczony tytułem niniejszego opracowania zakres problematyki 
skłania do skupienia się na psychologicznych aspektach funkcjonowania 
człowieka, sprzyjających bądź szkodzących jego wewnętrznej jedności. 

Skoncentrowanie się wyłącznie na sferze psychicznej pozwala dostrzec 
jej niezmierne bogactwo, a zarazem wielorakie obszary, w których, jeśli 
nie w sposób oczywisty, to na pewno bardzo łatwy, mogą ujawnić się nie 
w pełni zgodne, a nawet całkowicie sprzeczne dynamizmy. Analiza psy-
chologicznego aspektu jedności osoby ludzkiej, choć z założenia jest pew-
nym redukcjonizmem, wydaje się jednak bardzo ważna. 

Człowiek doświadcza i poznaje samego siebie właśnie poprzez swoją 
świadomość i poprzez własną świadomość sam na siebie może wywierać 
wpływ, kierując swój rozwój ku większemu rozbiciu lub ku większej we-
wnętrznej integracji. Poniżej przedstawione zostaną przynajmniej niektóre 
ważniejsze obszary potencjalnych napięć, a nawet braku jedności na pozio-
mie psychicznym.

Życie psychiczne obejmuje różne sfery i składa się z wielorakich pro-
cesów o różnym znaczeniu dla całości funkcjonowania psychicznego czło-
wieka. I tak na przykład sfera poznawcza obejmuje zarówno bardzo proste 
wrażenia, mniej lub bardziej złożone wyobrażenia, jak i bardzo skompli-
kowane procesy myślowe. Do sfery uczuciowej należą płytkie i ulotne 
wzruszenia, proste emocje, ale także głębokie, trwałe i bogate w swoich 
odcieniach uczucia. Sfera decyzyjna dynamizowana jest przez bardzo róż-
ne potrzeby oraz wartości.

Konflikt wewnętrzny może dotyczyć całych sfer. Nierzadko sprzecz-
ność pojawia się pomiędzy sferą poznawczą i uczuciową, czyli pomiędzy 
„rozumem” i „sercem”. Czasami konflikt rozgrywa się w obrębie jednej 
sfery psychicznej. I tak na przykład w sferze poznawczej sprzeczność może 
wynikać z faktu, że co innego mówi doświadczenie zmysłowe, a co innego 
utrwalona, głęboka wiedza na określony temat („własnym oczom nie wie-
rzę”, „słucham i nie wiem, czy mnie uszy nie mylą”). Może też przejawiać 
się w sprzecznych argumentach racjonalnych („czasem zdaje mi się, że to, 
co robię jest słuszne, a czasem wręcz przeciwnie”).

Analogicznie jest ze sferą emocjonalną. Czasem chwilowe przeżycie 
emocjonalne kłóci się z głębokimi i trwałymi uczuciami (w konkretnym 
momencie można na przykład odczuwać silną niechęć do kogoś, kogo się 
bardzo kocha i z kim się jest w szczęśliwym i trwałym związku). 
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Szczególnie częste są napięcia wynikające z doświadczenia konkurencyj-
nych potrzeb i wartości („i chciałabym, i boję się”, „w obu miejscach chciał-
bym być naraz”, lub „chcę odpocząć i chcę pomóc komuś w potrzebie”).

Obszarem potencjalnego braku jedności wewnętrznej człowieka jest 
także fakt, że jest on jedyną istotą, która swoją świadomością potrafi ogar-
nąć perspektywę czasową wykraczającą poza chwilę obecną. Jako ludzie 
jesteśmy zdolni nie tylko do pamięci przeszłości i prób przewidywania 
przyszłości, ale także do koncentrowania swojej energii psychicznej wo-
kół zdarzeń, które już miały miejsce lub których się dopiero spodziewamy. 
Może się zdarzyć, że czujemy się przynaglani do zaangażowania w chwi-
lę obecną, ale jednocześnie nasza energia psychiczna jest bardzo mocno 
związana z jakimś wydarzeniem z przeszłości, na przykład krzywdą, która 
nie została jeszcze wybaczona. Może też być tak, że więcej sił wkładamy 
w zmaganie się z lękiem przed czymś, czego zaistnienie mniej lub bardziej 
trafnie przewidujemy, niż w wymagania, jakie stawia chwila obecna5.

Obszarem, który może być źródłem dezintegracji, jest poczucie własnej 
tożsamości. Z jednej strony człowiek ma przekonanie, że od urodzenia aż do 
chwili obecnej jest tą samą osobą, a z drugiej doświadcza swojej zmienności. 
Zarówno poczucie, że stało się coś takiego, co sprawiło, że przestaliśmy być 
sobą, jak i przekonanie, że w swoim rozwoju stoimy w miejscu, sprawia ból. 
Człowiek wciąż musi balansować pomiędzy potrzebą stabilności a potrzebą 
zmiany6. To naturalne, a zarazem zagrażające brakiem wewnętrznej jedności, 
wynikającej z niedostatecznego uzgodnienia tych konkurujących potrzeb.

Ważne źródło dezintegracji tkwi w dynamizmach pochodzących z nie-
świadomości. Treści nieświadome nierzadko są przyczyną niepokoju i po-
czucia wewnętrznego rozbicia. Właśnie dlatego, że całkowicie lub przynaj-
mniej częściowo nie można ich ogarnąć świadomością, są niezrozumiałe 
i jako takie budzą lęk. Przeżywane są jako coś obcego, niejako pochodzące-
go z zewnątrz, nad czym nie ma się kontroli7.

Zarysowane wyżej elementy życia psychicznego nie stanowią, rzecz ja-
sna, pełnej listy źródeł możliwych napięć i konfliktów, które w rezultacie 
doprowadzić mogą do zachwiania poczucia wewnętrznej jedności. Poka-

5 Por. J. Boyd, P. Zimbardo, Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu, Warszawa 2009.
6 Por. R. J. Larsen, D. M. Buss, Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human 

Nature, New York 2005.
7 Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, Warsza-

wa 1994, s. 196; por. także: J. Strojnowski, Psychoterapia. Poradnik dla osób, które chcą się odnaleźć 
oraz dla ich terapeutów, Warszawa 1985.
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zują jedynie, że to, co jest niekwestionowanym bogactwem osoby ludzkiej, 
jest także przejawem jej kruchości i podatności na cierpienie, jakie niesie ze 
sobą każdy, nie tylko psychiczny, stan braku pokoju.

Stan dezintegracji wewnętrznej odczuwany jest różnie u różnych osób. 
Jego rodzaj i nasilenie zmienia się także u tej samej osoby, zależnie od 
etapu jej rozwoju oraz zewnętrznych okoliczności. Faktem jest jednak, że 
wewnętrzny pokój i poczucie pełnej jedności z samym sobą jest doświad-
czeniem raczej rzadkim. Dla każdego, bez wyjątku, jest wymagającym 
i trudnym zadaniem, do którego trzeba umiejętnie podejść.

Sposoby osiągania stanu pokoju bywają bardzo różne. Jedne rzeczywiście 
do niego prowadzą. Inne, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pogarszają wyj-
ściową sytuację. Można więc wyróżnić prawidłowe i nieprawidłowe sposoby 
radzenia sobie ze stanem wewnętrznego braku jedności, czyli niepokoju8.

Nieprawidłowe sposoby radzenia sobie z niepokojem

Nieprawidłowe sposoby radzenia sobie z niepokojem nierzadko mają 
źródło w fakcie niedostrzegania lub bardzo słabej świadomości, że takiego 
właśnie stanu się doświadcza. Osoba utożsamia siebie z przeżywanym nie-
pokojem, traktując go jako stan naturalny. Odczuwa dyskomfort. Czasem 
skarży się, że „coś go nosi”, że „coś jest z nim nie tak”, ale swojego stanu 
nie potrafi nazwać i dlatego nawet nie próbuje nad nim w jakikolwiek spo-
sób zapanować.

Niekiedy niepokój bywa przez osobę identyfikowany właśnie jako 
niepokój. Brakuje jej natomiast umiejętności, a czasem po prostu odwagi 
lub wewnętrznej siły do powiązania go z rzeczywistą przyczyną, która go 
powoduje. Na tym poziomie próbuje więc poradzić sobie z wewnętrznym 
niepokojem, nie sięgając do jego prawdziwej przyczyny. Środki, jakich 
w tym celu używa, na ogół nie w pełni świadomie, przeważnie przynoszą 
jej ulgę, ale jest to ulga doraźna, która na dalszą metę sytuacji nie poprawia, 
ale wręcz ją pogarsza. Jest jak przeciwbólowy plasterek przyłożony do nie-
oczyszczonej, ropiejącej rany.

Jednym z takich środków są substancje psychoatywne, na przykład 
alkohol, narkotyki, a czasami leki. Te ostanie w niektórych przypadkach 

8 Więcej na ten temat: C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 1990; P. Oleś, 
Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003.
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mogą być pomocne w dążeniu do wewnętrznej jedności, bowiem zmniej-
szając poziom niepokoju, pozwalają nabrać większego dystansu do siebie 
i przeżywanych problemów, co sprzyja spokojniejszemu poszukiwaniu za-
sadniczych przyczyn wewnętrznego rozbicia.

Alkohol i narkotyki doraźnie obniżają napięcie i często poprawiają 
nastrój, ale są groźne nie tylko dlatego, że po wielokroć używane mogą 
prowadzić do uzależnienia, ale także dlatego, że niwelując przykry stan 
napięcia, obniżają motywację do poszukiwania i radzenia sobie z jego rze-
czywistym źródłem.

Funkcję „zagłuszania” doświadczanego niepokoju mogą spełniać tak-
że pewne czynności. Może to być korzystanie z telewizji, gier komputero-
wych, Internetu, ale może to być także praca, kontakty towarzyskie, robie-
nie zakupów i wiele, wiele innych.

Wspólnym mianownikiem tych wszystkich sposobów jest to, że rzeczy-
wiście zmniejszają poczucie niepokoju, ale ich wpływ jest doraźny. Praw-
dziwa przyczyna zaistniałego rozbicia dalej trwa i oddziałuje. Ponadto 
stopniowo zaczynają się ujawniać negatywne uboczne skutki stosowania 
środków, które miały przynieść ulgę. Spada aktywność fizyczna, cierpią głę-
bokie relacje międzyludzkie, pogarsza się obraz siebie itp. Do wyjściowego 
stanu niepokoju dołączają się inne, niszczące poczucie szczęścia, trudności.

Istnieje także inny, nieprawidłowy sposób radzenia sobie ze stanem 
wewnętrznego rozbicia. Polega on na stosowaniu psychicznych mechani-
zmów obronnych, zaliczanych do niedojrzałych. W psychologii wyróżnia 
się bardzo wiele odmian takich mechanizmów. Do najbardziej popular-
nych należy racjonalizacja oraz projekcja. 

Racjonalizacja polega na używaniu rozumu (ratio) do tworzenia nie-
prawdziwego uzasadnienia pewnych zdarzeń lub przeżyć, na przykład 
właśnie wyjaśnienia własnego stanu braku wewnętrznej jedności. Można 
na przykład swój niepokój uzasadniać ponadprzeciętną wrażliwością lub 
twierdzić, że w tak trudnych warunkach zewnętrznych nie sposób pozo-
stać w zgodzie z samym sobą. 

Szczególnie niebezpieczna jest jedna z odmian racjonalizacji, zwana spi-
rytualizacją. Jest to próba wyjaśniania pewnych doświadczeń sferą nadprzy-
rodzoną przy pomijaniu naturalnych przyczyn określonych faktów. Przy-
kładem używania racjonalizacji może być zachowanie studentki, która nie 
przygotowała się do egzaminu, ale swoją porażkę wyjaśniała wolą Bożą.

Mechanizm obronny projekcji (z łacińskiego projectio oznacza „rzutowa-
nie”) polega właśnie na rzutowaniu, przypisywaniu własnych niepożąda-
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nych stanów psychicznych innym osobom lub zewnętrznym okolicznościom. 
I tak na przykład osoba z wysokim poziomem niepokoju może twierdzić, że 
sama jest bardzo spokojna, ale że ci ludzie obok są niezwykle napięci.

Niedojrzałe mechanizmy obronne przeważnie stosowanie są nieświa-
domie lub przynajmniej nie całkiem świadomie. Nie umniejsza to jednak 
ich negatywnego skutku. Podobnie jak „znieczulające” przykry stan napię-
cia aktywności, tak też niedojrzałe mechanizmy obronne blokują dostęp do 
odkrycia prawdy o rzeczywistych przyczynach niepokoju, a tym samym 
do skutecznego poradzenia sobie z nim. Dodatkowo sprzyjają narastaniu 
ubocznych skutków ich stosowania, na przykład pogorszeniu stosunków 
z innymi ludźmi, wewnętrznemu zgorzknieniu, stanom depresji i ogólne-
go niezadowolenia z życia, objawom psychosomatycznym itp.

Pozytywne sposoby radzenia sobie z brakiem wewnętrznego pokoju

Istnieją także pozytywne sposoby radzenia sobie z wewnętrznym nie-
pokojem. Ich nieodzowną podstawą jest uświadomienie sobie faktu prze-
żywania braku integracji, którego skutkiem jest niepokój i napięcie. 

W języku polskim wyraz dojrzałość zawiera w sobie taki sam element 
jak wyraz dojrzeć. Dojrzeć oznacza zarówno osiągnąć stan dojrzałości, jak 
i coś spostrzec, zobaczyć. W psychologii proces dostrzegania, widzenia jest 
blisko spokrewniony z procesem dojrzewania i stanem dojrzałości. Nie ma 
bowiem możliwości osiągnięcia dojrzałości bez woli i umiejętności dostrze-
gania pewnych faktów, w szczególności własnych przeżyć. Zdolność ta, 
zwana samoświadomością lub świadomością siebie, jest nieodzowną pod-
stawą dalszych kroków w kierunku rozwoju.

Proces jednania się z samym sobą, czyli nabywania coraz większego 
stopnia wewnętrznej integracji, rozpoczyna się właśnie od dostrzeżenia, 
„dojrzenia” w sobie samym braku tejże integracji. Nierzadko zajęci wieloma 
sprawami, mniej lub bardziej świadomie, nie dopuszczamy do siebie faktu, 
że brak nam wewnętrznej jedności. Tak jak w relacjach międzyludzkich trze-
ba choćby krótkiego czasu, aby się ze sobą spotkać, spojrzeć sobie w oczy, 
dostrzec na twarzy drugiej osoby zmęczenie, opowiedzieć o tym, co ważne, 
tak też potrzebujemy pewnego czasu na spotkanie z sobą samym. Paradok-
salnie mogą w tym pomóc złe samopoczucie, niepokój, poczucie rozbicia, 
które niejako zmuszają do zostawienia na boku innych spraw i nawiązania 
kontaktu z tym wszystkim, co jest obecne w naszej świadomości. 
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Uświadomienie sobie przeżywanego niepokoju stanowi pierwszy krok 
na drodze do radzenia sobie z nim. Jednak sama świadomość nie wystar-
czy. Trzeba się jeszcze na konkretnym etapie na to przeżycie zgodzić, czyli 
je zaakceptować. Stan niepokoju jest przykry. Człowiek w sposób natural-
ny broni się przed cierpieniem i pragnie go uniknąć. Jest to zdrowa i pra-
widłowa reakcja. Nie chodzi o to, żeby cierpienia nie zwalczać, ale aby je 
zwalczać skutecznie. Tak jak ból fizyczny jest sygnałem, że organizm nie 
funkcjonuje normalnie i wymaga pomocy, tak doświadczenie niepokoju, 
napięcia jest dzwonkiem alarmowym, że w naszych przeżyciach coś jest 
w stanie niezgody, skłócenia, a nawet walki.

Poczucie niepokoju można więc przyjmować nie jako wroga, którego 
trzeba się lękać i przed którym trzeba uciekać, ale jako przyjazny sygnał, 
dzięki któremu możemy się dowiedzieć czegoś ważnego o sobie.

Drugim ważnym krokiem jest przyjęcie założenia, że nabywanie we-
wnętrznej integracji nie jest jednorazowym aktem, ale długotrwałym pro-
cesem. Lepiej jest się koncentrować na pozytywnym wysiłku stopniowego 
rozpoznawania przyczyn niepokoju niż na negatywnym zatrwożeniu się 
własnym stanem napięcia i związanym z nim mniej lub bardziej obecnym 
poczuciem bezradności wobec tajemnicy, którą sami dla siebie jesteśmy. 

Uznanie procesualnego charakteru wzrostu wewnętrznej jedności ma 
jeszcze jedną zaletę. Jest nią ochrona przed blokującym wysiłek zniechęce-
niem w sytuacji kolejnego kryzysu, objawiającego się nasileniem poczucia 
rozbicia i wewnętrznego napięcia. Realistyczna świadomość, że osiągnięcie 
wewnętrznej jedności jest zaledwie częścią procesu jednania się z sobą sa-
mym, pozwala każde następne wzmożenie się napięcia psychicznego trak-
tować nie jako porażkę i dowód, że pojednania z samym sobą po prostu 
osiągnąć się nie da, ale jako naturalny element życiowej wędrówki i nowe 
zadanie do podjęcia. 

Kolejny krok dotyczy spokojnego rozpoznania różnych aspektów na-
szych przeżyć. Etap ten wymaga wysiłku skonfrontowania ze swoimi rze-
czywistymi przeżyciami, które na ogół są splotem różnych kategorii psycho-
logicznych. Świadomość własnych przeżyć może mieć różną głębokość. Na 
powierzchownym poziomie samoświadomości na ogół potrafimy jedynie 
stwierdzić, że czujemy się spokojni lub że dokucza nam jakiś niepokój, po-
czucie rozbicia. Poświęcenie czasu i wysiłku na autorefleksję pozwala w sobie 
zidentyfikować i nazwać dziejące się jednocześnie przeżycia dotyczące róż-
nych kategorii psychologicznych. Można być zachwyconym czytanym tek-
stem i jednocześnie odczuwać głód. Można kogoś bardzo kochać i jednocze-
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śnie w konkretnym momencie z jakiegoś powodu odczuwać do tego kogoś 
złość. Można czegoś bardzo pragnąć i jednocześnie odczuwać przed tym lęk. 

Wydawać by się mogło, że taki stan jest dość wyjątkowy. Chciałoby się 
o nim powiedzieć, że przeżywający go człowiek sam nie wie, czego chce. 
W rzeczywistości jednak jest to stan raczej naturalny niż wyjątkowy. Pra-
wie w każdym momencie życia człowiek doświadcza wielu różnorodnych, 
często ze sobą sprzecznych podniet. 

„Otom, ja sam, jak drzewo zważone od kiści,
Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści”9. 

Ważne, żeby uznać, że taki stan nie jest nadzwyczajny i że wciąż, 
a w każdym razie nierzadko, będziemy go doświadczać, ale ważne tak-
że, aby tego stanu miotania przez wewnętrzne sprzeczności nie uznać za 
ostateczny i niezmienny. Przeciwnie, jest to stan, który stanowi ważne za-
danie rozwojowe. Jest jak skomplikowana układanka, która domaga się 
uporządkowania. Nie trzeba się przerażać, że klocki są tak porozrzucane, 
a tym bardziej nie trzeba się z tego powodu oskarżać. Najlepszym stanem 
wyjściowym do dalszego porządkowania jest po prostu akceptacja, czyli 
przyjęcie do wiadomości, że jest jak jest oraz pewien spokojny zapał do 
porządkowania własnego wnętrza. Stan Kordiana jest etapem do odkrycia 
i umacniania norwidowskiego Królestwa. 

Porządkowanie nie powinno jednak przebiegać w sposób chaotyczny. 
Tak jak nie sprzątamy, nie pieczemy, nie budujemy, nie rozwiązujemy za-
dania matematycznego bez znajomości określonych, skutecznych strategii, 
tak też w zaprowadzaniu wewnętrznego pokoju powinniśmy przyjąć ja-
kieś porządkujące zasady działania.

Wprowadzanie pokoju wewnętrznego pod wieloma względami po-
dobne jest do procesu szukania pojednania między poszczególnymi oso-
bami lub grupami ludzi. Po pierwsze, każda uczestnicząca w sporze strona 
powinna być w pełni dopuszczona do głosu i wysłuchana. Dostrzeżone 
i „wysłuchane” muszą być wszystkie nasze wewnętrzne przeżycia i po-
budki. I znowu bardzo ważna jest na tym etapie akceptacja, czyli umie-
jętność przyjmowania do wiadomości istnienia czegoś bez przypisywania 
temu czemuś jakiejkolwiek, złej lub dobrej, oceny. Zdarza się, i to nierzad-
ko, że doświadczamy czegoś, co nam samym się nie podoba, bo jest nie-

9 J. Słowacki, Utwory wybrane, t. 1, Warszawa 1965, s. 447.
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zgodne z naszym wyobrażeniem o nas samych. Bardzo łatwo wtedy po 
prostu udać, że to „brzydkie” i niepożądane nie istnieje, albo że ma zni-
kome znaczenie. Nie jest łatwo, zwłaszcza komuś, kto pragnie być dobry, 
uznać, że istnieje w nim zazdrość, chęć wyeliminowania niewygodnego ry-
wala, agresja, nieuporządkowany erotyzm, niechęć czynienia dobra i wiele 
innych, podobnych nieprawidłowości.

Jeśli jednak nie przyjmiemy, że te przeróżne kategorie psychiczne po 
prostu w nas są, prawdopodobnie, za sprawą skomplikowanych mechani-
zmów obronnych, skażemy je na wyparcie do nieświadomości. Kiedy już 
tam się znajdą, będą działać jak nieparlamentarna opozycja, która w naj-
mniej oczekiwanym momencie robi coś, co możliwie najdotkliwiej może 
zaszkodzić państwu. Takie „nie wysłuchane”, nie przyjęte do wiadomości 
pobudki dają o sobie znać na przeróżne sposoby: poprzez choroby ciała, 
zgorzknienie, krytykanctwo, agresję w tzw. „słusznej sprawie”, depresje itp. 

O ile na podstawowym etapie pracy nad wprowadzaniem jedności 
z sobą samym główna trudność dotyczyła uznania lub nie samego faktu 
wewnętrznej dezintegracji, o tyle na tym etapie zasadnicza rozgrywka po-
lega na rzetelnym rozpoznaniu i uznaniu znaczenia wszystkich obecnych 
w bieżącym strumieniu świadomości elementów. Wszystkie one „wysłu-
chane” i zaakceptowane mogą stać się bardzo pożytecznym tworzywem 
dalszych zmagań o wewnętrzną jedność. 

Kolejnym etapem jednania się z samym sobą jest bardzo skompliko-
wany i wymagający niemałego wysiłku proces świadomej decyzji, który 
różnym obecnym w świadomości elementom, przypisuje określoną rangę 
i tym samym nadaje kierunek dalszego rozwoju.

Aby jednak wybory nie były przypadkowe, muszą dokonywać się we-
dług jakiegoś klucza. Takich kluczy jest wiele. Zależą one od koncepcji 
rzeczywistości, które różnie definiują i opisują rzeczywistość. Ponieważ 
zagadnienia rozważane w niniejszym opracowaniu skupiają się wokół 
aspektu psychologicznego, proponowany do hierarchizowania różnych 
elementów świadomości klucz ma charakter konstruktu psychicznego, a są 
nim określone ludzkie potrzeby.

Pośród nieprzebranej liczby potrzeb10 na szczególną uwagę zasługują 
takie, które zakorzenione są w naszej naturze i dlatego, poza nielicznymi 
wyjątkami, mają charakter powszechny. Ponadto poziom zaspokojenia 

10 Por. C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, dz. cyt., s. 204−210; Por. K. Obuchowski, 
Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Poznań 1995.
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tych potrzeb w znacznej mierze związany jest z poczuciem szczęścia kon-
kretnej osoby.

Do takich potrzeb należy potrzeba nieustannego wzrostu (przekracza-
nia siebie), potrzeba uszczęśliwiających relacji z innymi ludźmi oraz po-
trzeba nieprzemijalności. Oczywiście drogi zaspokojenia tych potrzeb są 
bardzo różnie przez różnych ludzi pojmowane. Smak tego, co te potrzeby 
zaspokaja, nie jest dla wszystkich jednakowy, ale jednakowe, a w każdym 
razie bardzo podobne, jest to, że właśnie ich zaspokojenia pragnie prawie 
każdy człowiek.

Potrzeba wzrostu (przekraczania siebie) uwidacznia się na wiele sposo-
bów. Dzieci bardzo lubią mierzyć się przy futrynie drzwi lub porównywać 
ze wzrostem innych osób, aby móc stwierdzić, że urosły. Jest to tylko jeden 
i to bardzo zewnętrzny przejaw potrzeby wzrostu. Człowiek mniej lub bar-
dziej świadomie wyczuwa, że rozwój jest nie do pogodzenia z bezruchem. 
Brak zmiany oznacza martwotę. Życie w sposób konieczny związane jest 
ze zmianą w jakimś kierunku. Na każdym etapie życia istnieją obszary, 
które wciąż się mogą rozwijać, choć inne w sposób niezaprzeczalny pod-
legają procesom starzenia się. Człowiek może rozwijać swoje możliwości 
fizyczne, może się doskonalić intelektualnie lub artystycznie. Zawsze, do-
póki zachowuje świadomość samego siebie, niezależnie od zakreślonego 
przez czynniki wrodzone pułapu możliwości oraz okoliczności życiowych, 
może wzrastać w cnotach moralnych oraz zażyłości z Bogiem. Bywa, że ma 
spaczone pojęcie własnego rozwoju, ale chce wzrastać w kierunku, który 
w jego mniemaniu jest wartościowy. Nawet tak ekstremalna decyzja, jak 
targnięcie się na własne życie, w gruncie rzeczy jest próbą dokonania zmia-
ny na lepsze, czyli w tym przypadku uniknięcia cierpienia.

Wzrost, przekraczanie siebie nieodłącznie związane są z zanikaniem cze-
goś, co do tej pory było dominujące. Czasami zanik oznacza fakt radykalnej 
utraty czegoś, czasem polega tylko na wyzbyciu się dominującego znaczenia 
jakiegoś sposobu doświadczania siebie. Kiedy na przykład wybieramy się 
w podróż, tym samym całkowicie rezygnujemy z pozostania w domu. Jeśli 
się żenimy lub wychodzimy za mąż, na ogół nie wyzbywamy się kontaktów 
z rodziną pochodzenia, ale stają się one mniej znaczące niż relacje w nowo 
założonej rodzinie. I w jednym, i w drugim przypadku rozwój, progresywna 
zmiana, oznacza konieczność jednoczesnej częściowej lub całkowitej utraty 
czegoś innego. Ciekawe, że mimo nieodłącznego od procesu wzrostu cier-
pienia, ludzie na ogół wolą przeżywać ból z powodu straty związanej z roz-
wojem, niż z powodu poczucia, że przestali się rozwijać. 
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Mimo wyjątków i oczywistych różnic indywidualnych, potrzebę wzro-
stu można więc uznać za powszechnie doświadczaną przez ludzi, a jej za-
spokojenie jako jeden z ważniejszych czynników poczucia szczęścia.

Człowiek, zgodnie ze swoją naturą, ma także potrzebę relacji z innymi 
ludźmi i to relacji wzajemnie uszczęśliwiających. Narzucająca się niemal 
codziennie obserwacja faktu nieprawidłowych, a czasem wręcz patologicz-
nych, relacji międzyludzkich nie podważa tego twierdzenia. 

Są kobiety, które miały bardzo raniące relacje z własnymi matkami 
i same roli macierzyńskiej nie potrafią prawidłowo pełnić, ale mają głębo-
kie przeświadczenie o tym, co to znaczy być dobrą matką. To samo dotyczy 
pojęcia ojca, rodziny, prawdziwego domu, przyjaciela, jedynego towarzy-
sza życia itp. 

Te tęsknoty za prawdziwie bliską i głęboką relacją z drugim człowie-
kiem są tak intensywne, że niekiedy skłaniają do niecierpliwych, pospiesz-
nych i przez to czasem całkowicie chybionych sposobów bycia z drugim 
człowiekiem. Najczęściej porażki w międzyludzkich relacjach nie wynikają 
z tego, że ludzie chcą, żeby ich relacje nie były dobre, ale że po pewnym 
czasie stwierdzają, że nie są one tak dobre, jakby tego pragnęli lub że oba-
wiają się, że w przyszłości mogą zostać zepsute i utracone.

Kolejną potrzebą wynikającą z ludzkiej natury jest potrzeba nieprzemi-
jalności. Nie potrafimy pomyśleć o sobie, że nas po prostu nie ma. Możemy 
wyobrazić sobie, że nas nie ma w określonym miejscu czy sytuacji. Może-
my nawet zgodzić się, że nas nie ma na tym świecie. Nie możemy jednak 
wyobrazić sobie, że nas w ogóle nie ma, bo zawsze i tak zaczniemy widzieć 
siebie w jakiejś postaci i w jakimś miejscu. Jesteśmy niezdolni do zgody na 
własne nieistnienie. 

Ponieważ te trzy potrzeby są z jednej strony przez ludzi powszechnie 
doświadczane, a z drugiej poziom ich zaspokojenia przekłada się na po-
czucie szczęścia, mogą posłużyć jako użyteczne narzędzie, klucz do pra-
widłowego rozstrzygania wewnętrznych sporów i wprowadzania jedności 
we własnym wnętrzu.

Pierwszy krok procesu jednania się z samym sobą polegał na uznaniu 
stanu wewnętrznej dezintegracji. Drugi dotyczył wyodrębnienia z całego 
strumienia świadomości poszczególnych kategorii przeżyć.

Pomyślne wykonanie zadań z tych etapów wymaga przede wszystkim 
postawy akceptacji, czyli przyjęcia do wiadomości, że w konkretnym mo-
mencie czasowym nasza psychiczna rzeczywistość jest właśnie taka. Nieza-
leżnie od tego, czy jest przez nas pożądana, czy nie, czy pasuje do naszych 
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wyobrażeń o nas samych, czy też nie, po prostu jest i dlatego właśnie, że 
jest, powinna być dopuszczona do świadomości. Na pierwszym i drugim 
etapie jednania się z sobą trzeba unikać oceniania tego, co się przeżywa. 
Ocena może uruchomić niedojrzałe mechanizmy obronne i w związku 
z tym przynieść więcej szkody, niż pożytku. 

Trzeba być świadomym, jak wiele uczuć i żądz z jaką siłą nami miota, 
aby przejść do kolejnego etapu wprowadzania pokoju w wewnętrznym 
królestwie. 

O ile dwa pierwsze etapy pozwalają na różnym stopniu ogólności 
stwierdzić, że jakieś doświadczenie wewnętrzne jest w nas obecne, o tyle 
etap trzeci jest etapem odpowiedzialnego decydowania, co z tym doświad-
czeniem zrobimy, jak je dalej zagospodarujemy.

Ten krok polega na przypisywaniu poszczególnym elementom obec-
nym w strumieniu przeżyć odpowiedniej rangi, a tym samym na przyzna-
waniu im wpływu na kolejne podejmowane decyzje, czyli na dalszy kieru-
nek rozwoju. I właśnie tutaj bardzo przydatny może się okazać wcześniej 
zaproponowany klucz dokonywania wyborów. 

Najogólniej można powiedzieć, że w naszych decyzjach zmierzających 
do zaprowadzenia wewnętrznego pokoju większą wagę należy przypisy-
wać tym treściom, które prowadzą do pozytywnej zmiany, niż tym, które 
powodują zastój. Bardziej trzeba brać pod uwagę te elementy, które pro-
wadzą do uszczęśliwiających relacji z innymi niż tym, które te relacje po-
garszają lub niszczą. Wyższy status należy nadawać tym, które dotyczą 
czegoś, co jest bardziej trwałe niż zjawiskom ulotnym.

Ta ogólna zasada przekłada się na niezliczone sytuacje ludzkich wybo-
rów. I tak na przykład jeśli mamy zdecydować, czy iść na wycieczkę, czy 
bezczynnie siedzieć w domu, wybieramy wycieczkę, ponieważ w więk-
szym stopniu niż pozostanie w domu rokuje pozytywną zmianę. Jeśli mamy 
wątpliwość, czy lepiej podjąć trud rozwiązywania konfliktu, czy lepiej po-
zostać w chłodnych i niechętnych relacjach z innymi, bardziej właściwe jest 
rozwiązywanie konfliktu, ponieważ zapowiada polepszenie stosunków. 

Wybór pomiędzy podążaniem za intensywnym, ale ulotnym zauro-
czeniem drugą osobą, a wiernym towarzyszeniem komuś, komu się tę 
wierność ślubowało, powinien być rozstrzygnięty na korzyść wierności, 
ponieważ związany jest z większą trwałością związku. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że nierzadko przeżycia, które ostatecznie nie prowadzą do 
szczęścia, bywają bardziej intensywne niż te długofalowo szczęściodajne 
i dlatego subiektywnie przeżywane są jako ważniejsze. Nie należy mylić 
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intensywności przeżyć z ich dojrzałością. Intensywność nie jest wymiarem, 
który nadaje się do prawidłowej hierarchizacji psychicznych doświadczeń. 

Poza tym nie zawsze jest tak, że to, co ulotne stoi w sprzeczności z tym, 
co trwałe. To, co prowadzi do zmiany rozwojowej, nie zawsze konkuruje 
z chwilową stagnacją, a czasowy kryzys w międzyludzkich relacjach nie-
koniecznie je osłabia i niszczy. Rezygnacja z jednego kosztem drugiego 
potrzebna jest tylko wtedy, kiedy doświadczany jest wewnętrzny konflikt 
i uświadamiane potrzeby są nie do pogodzenia.

Dodatkowa trudność w podejmowaniu wyborów wprowadzających 
pokój wewnętrzny polega na tym, że czasami konflikt rozgrywa się na po-
ziomie fundamentalnych kryteriów: pozytywnej zmiany, trwałości oraz 
dobrych relacji międzyludzkich. Zdarza się przecież, że to, co gwarantuje 
trwały rozwój, wymaga ryzyka dotyczącego jakości kontaktów z innymi 
osobami. Możliwe są także inne konfiguracje wzajemnego konkurowania 
tych jakże istotnych potrzeb psychicznych.

Już samo zarysowanie procesu zmierzającego do wewnętrznej jedności 
pokazuje, jak jest on trudny i skomplikowany. Wymaga uważnego wsłucha-
nia się w samego siebie oraz mądrego podejmowania decyzji o tym, jaką ran-
gę przypisać każdej z wewnętrznych pobudek. Bardzo istotne jest przy tym, 
aby psychiczne przeżycia, którym w procesie skomplikowanych wyborów 
została przypisana mniej znacząca pozycja, nie zostały zlekceważone, uzna-
ne za nieważne, złe, „brzydkie” i niegodne istnienia. Mądre wprowadzanie 
pokoju wewnętrznego żadnych przeżyć nie skazuje na śmierć lub banicję, po 
prostu dlatego, że jest to niemożliwe. Jedyna możliwość polega na wyparciu 
ich do nieświadomości, czyli sprowadzenia ich do pozycji omawianej wcze-
śniej psychicznej „opozycji nieparlamentarnej”, nad którą ośrodek decyzyj-
ny naszego JA nie ma już kontroli i możliwości porozumienia.

Prawdziwa jedność wewnętrzna może być osiągnięta nie drogą pozor-
nego eliminowania elementów niepożądanych i kłopotliwych, ale na ich 
stopniowym podporządkowywaniu i pozytywnym wykorzystywaniu do 
współpracy z przeżyciami, którym przyznana została rola priorytetowa. 
Niekiedy w psychologii proces ten nazywany jest przepracowywaniem 
określonych przeżyć.

W trudzie wewnętrznego jednania, integrowania własnej psychiki bar-
dzo ważne jest używanie tak zwanego „Ja dialogowego”. Człowiek potra-
fi rozmawiać sam ze sobą, przyjmując różne perspektywy. Jednocześnie, 
a w każdym razie w bardzo szybkim czasie, może przyjmować perspek-
tywę tego, który czegoś się domaga i tego, który na spełnienie tych żądań 
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pozwala lub nie. Może niemal jednocześnie skarżyć się na swój los i sam 
siebie pocieszać, wyrażać lęk i dodawać sobie odwagi11.

Znakomitym przykładem używania „Ja dialogowego” są niektóre 
psalmy, które pokazują, że człowiek doświadcza siebie na różnych pozio-
mach. Jedna część duszy cierpi, a inna ma nadzieję, że wszystko dobrze się 
skończy. Jedna czuje się pogrążona w skrajnej niedoli, a druga zapewnia 
ją o obecności czuwającego Boga, który z każdego doświadczenia potrafi 
wyprowadzić dobro.

Świadomość, że człowiek jest istotą, która potrafi dialogować nie tylko 
z innymi ludźmi, ale także z sobą samym, jest ważna dla wychowania i sa-
mowychowania, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części opracowa-
nia. Rozpoznawanie, „ważenie” w dialogu z samym sobą i dokonywanie 
świadomych wyborów jest jedną z koniecznych dróg do wewnętrznej inte-
gracji, czyli jedności z samym sobą. Trzeba jednak mieć jasną świadomość, 
że choć jest to droga niezmiernie ważna i dla pomyślnego rozwoju osoby 
ludzkiej nieodzowna, to jednak nie jest jedyna.

Podejmowanie decyzji według kryterium „pozytywnej zmiany”, 
„szczęściodajnych relacji międzyludzkich” oraz „trwałości” w wielu przy-
padkach się sprawdza, ale w innych sprawdza się nie do końca lub nawet 
całkowicie zawodzi. Przyczyna tego jest dość oczywista i sprowadza się do 
tego, że psychiczne potrzeby po prostu nie mogą być w pełni zaspokojone. 

Może najwyraźniej widać to na przykładzie potrzeby nieprzemijalno-
ści. Choćbyśmy nie wiem jak roztropnie chcieli to, co dla nas wartościowe 
zabezpieczyć, rzeczywistość przemijania i tak okazuje się silniejsza. Przede 
wszystkim przemijalne jest życie ludzkie, własne oraz tych, którzy są dla 
nas ważni. Przemijalne są etapy życia. Nawet jeśli w jakimś konkretnym 
momencie życia człowiek odczuwa, że ma wszystko lub prawie wszystko, 
co jest mu potrzebne do szczęścia, równocześnie, mniej lub bardziej dotkli-
wie, doświadcza świadomości przemijania tego wszystkiego.

Podobnie jest z potrzebą uszczęśliwiających relacji z innymi ludźmi. 
Pomijając fakt, że one także naznaczone są brzemieniem przemijalności, 
uczciwie trzeba przyznać, że żadna ludzka relacja nie jest w stanie w pełni 
i na zawsze zaspokoić nawet najzdrowszych i najbardziej realistycznych 
oczekiwań. Zawsze w człowieku pozostaje pewna przestrzeń, której mimo 

11 Zob. P. K. Oleś, Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa, 2011, s. 130–135; por. także: 
Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne, red. E. Dryll, A Cierpka, Warszawa 2004; P. Hogan, 
The Mind and Its Stories. Narrative Universals and Human Emotion, New York 2003.
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szczerych chęci i bardzo dobrych umiejętności komunikowania się nie je-
steśmy w stanie przekazać drugiej osobie i od niej jej przyjąć. Komunikacja 
międzyludzka nigdy nie jest w stu procentach przeźroczysta.

Najtrudniej określić, czy jakaś decyzja rzeczywiście zmierza do pozy-
tywnej zmiany rozwojowej. Nie dysponujemy pełnią możliwości prze-
widywania konsekwencji własnych wyborów oraz biegu zewnętrznych 
okoliczności i dlatego nie zawsze mamy pewność, co z punktu widzenia 
kierunku naszego rozwoju jest lepsze. Poza tym pewne decyzje doraźnie 
nie przynoszą poczucia zmiany w pozytywnym kierunku, ale przeciwnie, 
w psychicznym doświadczeniu bliższe są pomniejszaniu się, kurczeniu, za-
mieraniu, unicestwianiu itp. Te negatywne przeżycia psychiczne po pew-
nym czasie bywają oceniane przez przeżywającą je osobę jako trudne, ale 
ostatecznie wartościowe dla jej rozwoju. Gdyby miała na to wpływ, w trak-
cie ich przeżywania chciałaby je odrzucić, ale po pewnym czasie uznaje je 
za zasadniczo pozytywne w historii swojego życia.

Gdyby dążenie do jedności osoby ludzkiej miało się rozgrywać wyłącz-
nie w sferze psychicznej, byłoby z góry skazane na porażkę. Na płaszczyź-
nie psychicznej można jedynie wypowiedzieć pragnienia: och, gdyby tak 
istniał ktoś, z kim zjednoczenie mogłoby być bezwarunkowe i całkowite! 
Gdyby istniała jakaś trwała rzeczywistość, w której mogłoby być odzyska-
ne to, co przemija! Gdyby istniała jakaś miara, która niezależnie od bieżą-
cych przeżyć pomagałaby wybierać to, co bardziej służy rozwojowi!

Na płaszczyźnie psychicznej możliwe jest tylko dążenie do jedności we-
wnętrznej oraz świadomość otwarcia się na rzeczywistość inną niż własna 
psychika, w obrębie której pełna integracja nie jest możliwa. Zarówno dą-
żenie, jak i otwarcie nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem, na który 
składa się wiele kolejnych decyzji i ich realizacji. Proces ten podlega świa-
domemu kierowaniu i kontroli, która jest przedmiotem samowychowania 
i może być skutecznie wspomagana przez wychowanie.

Wnioski wychowawcze

Elementem strukturalizującym proces wychowawczy jest cel. Cel wy-
znacza kierunek rozwoju. Ponadto od wyboru celu w dużej mierze zależy 
pozycja wychowanka i wychowawcy, jakość ich wzajemnej relacji, meto-
dy wychowawcze oraz kategorie wpływu wychowawczego, które są uru-
chamiane. Innymi słowy, wszystko, co dzieje się w ramach wychowania, 
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jest w jakimś stopniu funkcją przyjętych (bądź zaniechanych) celów. Cele 
mogą mieć mniejszy lub większy stopień ogólności oraz różną wagę dla 
powodzenia ogólnego rozwoju i poczucia zadowolenia z życia. Podstawo-
wa jest refleksja nad tym, co chcemy w wychowaniu osiągnąć. Od określe-
nia przedmiotu dążeń zależą sposoby, czyli zbiór odpowiedzi na pytanie 
„jak to zrobić?”12.

Niewątpliwie jednym z istotnych celów wychowawczych jest właśnie 
poszukiwanie wewnętrznej jedności osoby ludzkiej. Trudno wyobrazić so-
bie człowieka nękanego wewnętrznym rozbiciem i niepokojem, który bez 
zakłamania mógłby o sobie powiedzieć, że jest człowiekiem szczęśliwym. 
Szczęście i pokój wewnętrzny są ze sobą nieodłącznie związane.

Wielu ludzi jest jednak przekonanych, że osiągnięcie wewnętrznej in-
tegracji jest przede wszystkim efektem zaistnienia określonych warunków 
zewnętrznych. Samo w sobie dążenie do pożądanych sytuacji zewnętrz-
nych nie jest złe, ale kiedy w wychowaniu akcentowane jest wyłącznie, 
a w każdym razie przede wszystkim, osiąganie celów zewnętrznych, w re-
zultacie prowadzi to do koncentracji wychowanka na czymś, na co się nie 
ma i mieć nie może pełnego wpływu. 

Odwołując się do wiersza Norwida, zawsze jest tak, że żyjemy się w sy-
tuacji niewoli lub wolności. Oczywiście wolność i niewolę trzeba rozumieć 
szeroko. Można być wolnym od choroby lub być nią zniewolonym. Można 
mieć dobre relacje międzyludzkie lub doświadczać zniewalających trudności 
w kontakcie z inną osobą. Można czuć się wolnym w sferze materialnej lub 
być bardzo skrępowanym brakiem pieniędzy. Ważne, żeby umieć przeko-
nująco ukazać wychowankowi, że nie zewnętrzna sytuacja, ale właśnie stan 
Królestwa wewnętrznego jest tym, o co przede wszystkim trzeba zabiegać. 

Najważniejsze jest obudzenie w młodych (i nie tylko) ludziach fascy-
nacji faktem, że nasze wnętrze nie jest nam wyłącznie dane, ale przede 
wszystkim zadane. 

Przygoda panowania nad Królestwem własnego JA jest bardzo złożona. 
Trzeba mieć naprawdę dobrze rozwiniętą i coraz bardziej rozwijającą się 
samoświadomość, aby wiedzieć, co się w tym Królestwie dzieje, jakie siły 
są w nim obecne, jakie strategie porozumiewania się z samym sobą trze-
ba stosować, aby dobrze tymi siłami zarządzać. Trzeba umieć radzić sobie 
z wewnętrzną dezintegracją według określonych, prawidłowych i skutecz-

12 Por. A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa 1979, s. 144−187; 
M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1994. 
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nych reguł. Trzeba rozwijać tolerancję na fakt niezaspokojenia pewnych 
doraźnych potrzeb. Trzeba dobrze znosić fakt własnej niewystarczalności 
i konieczności otwierania się na rzeczywistość inną niż tylko doświadcze-
nie własnego, ograniczonego JA. 

Nie ma większej i bardziej ekscytującej przygody niż opanowywanie 
sztuki coraz bardziej umiejętnego panowania nad Królestwem własnego 
wnętrza i wprowadzania w nim pokoju tak, aby nie było Królestwem we-
wnętrznie rozdartym i przez to nieszczęśliwym. Przygoda ta nie jest zare-
zerwowana dla niektórych tylko szczęściarzy. Przeciwnie, dostępna jest każ-
demu niezależnie od jego zewnętrznej sytuacji życiowej. W pewnym sensie 
umiejętność wprowadzania jedności w sobie samym musi być tym bardziej 
doskonała, im trudniejsze są warunki zewnętrzne (na przykład nieprawidło-
we wzorce wyniesione z rodziny) lub wewnętrzne (na przykład porywczy 
temperament). Jest to ponadto przygoda, która nigdy się nie kończy. 

Jakże często zadanie wprowadzania wewnętrznej jedności w wycho-
waniu i samowychowaniu jest pomijane, nie zauważane, rozgrywające się 
w tle, bezrefleksyjnie, jakby od niechcenia. A przecież dobre relacje z inny-
mi ludźmi i prawidłowe korzystanie z wszelkiego rodzaju dóbr material-
nych i duchowych zawartych w świecie zewnętrznym wymaga umiejętne-
go kierowania własnym wnętrzem.

Jeśli wychowawca zdoła pomóc wychowankowi odkryć istnienie Kró-
lestwa wewnętrznego jako ciągłej przygody zmieniania jego jakości od 
Kordianowego bycia miotanym uczuciami i żądzami do Norwidowskiego 
królowania nad sobą w każdych warunkach, to może mieć uzasadnioną 
nadzieję, że rozwojowi wychowanka został nadany prawidłowy kierunek.

Sposoby wspomagania wychowanka w jego odkrywaniu wartości za-
prowadzania jedności w sobie samym mogą być bardzo różne. Czasem po 
prostu warto mu o tym aspekcie rzeczywistości powiedzieć, zachęcić do 
refleksji, rozbudzić motywację do przyjrzenia się swojej dezintegracji i po-
traktowania jej jako zadania stopniowego jednania się z samym sobą.

Nie do przecenienia jest osobisty przykład wychowawcy, który ani nie 
przedstawia siebie jako antywzór wewnętrznej jedności, ani też nie próbuje 
prezentować siebie jako pomnik ze spiżu, w którym wszystko jest już tak 
doskonałe, że nie wymaga żadnego wysiłku w kierunku dalszego wzrostu. 
Wychowawca nie musi być uosobieniem integracji, ale powinien być wzo-
rem dążenia do wewnętrznej jedności, która nie pojawia się automatycznie 
wraz z wiekiem i nowymi rolami społecznymi, ale jest zdobywana z tru-
dem, za cenę niemałego wysiłku i wyrzeczeń.
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Pozytywny wzór osobowy, z którym ma się bezpośredni kontakt, ma 
wartość bezcenną, ale przykłady pracy nad jednością wewnętrzną mogą 
być czerpane także z opowieści o ludziach, z którymi wychowanek nie 
może mieć bezpośredniego kontaktu − z literatury, sztuk teatralnych lub 
filmu. Ważne, żeby pośród tych przeróżnych docierających do wychowan-
ka treści wymiar panowania nad sobą nie zagubił się i przynajmniej czasa-
mi bywał przez wychowawcę wyodrębniany z tła jako ważny, interesujący 
i godny podjęcia. 

Jednakże to, co najskuteczniej oddziałuje na rozwój wychowanka to 
doświadczenie wyniesione z przeżytych osobiście sytuacji życiowych. 
Wychowawca nie może i nie powinien ściśle planować tego, co wychowa-
nek ma przeżyć. Może jednak wykorzystywać naturalne bądź specjalnie 
wykreowane sytuacje, które z dużym prawdopodobieństwem pewnym 
doświadczeniom wychowanka sprzyjają. Wnioski wyprowadzone z oso-
bistego doświadczenia mają wielką wartość, ponieważ traktowane są jako 
całkowicie własne, przez nikogo nie narzucone, a nawet nie zasugerowane. 
Ponadto wiedza płynąca z własnego doświadczenia ma jeszcze tę zaletę, że 
przeważnie połączona jest z emocjami i dzięki temu jest lepiej zapamięty-
wana i wykorzystywana w przyszłości.

W wychowaniu warto stwarzać takie sytuacje, w których wychowanek 
ma szansę doświadczyć zaspokojenia różnych kategorii potrzeb. Osiągnię-
cie czegoś, czego się pragnęło, jest dowodem empirycznym na to, że wysiłek 
się opłaca. Stanowi więc swoistą nagrodę i zachętę, żeby zdobywać kolejne 
dobra. Ważne, żeby wychowawca potrafił skierować uwagę wychowanka 
na fakt, że także potrzeba wewnętrznej jedności jest jedną z ważniejszych 
ludzkich potrzeb i że nawet mały krok w kierunku panowania nad sobą ma 
duże znaczenie dla wzrostu poczucia szczęścia.

Innym ważnym zadaniem procesu wychowawczego jest zaszczepianie 
w wychowanku świadomości, że przykre stany poczucia „nienasycenia” 
i „braku” są nieodłącznym elementem rozwoju ku wewnętrznej integracji. 
Wiąże się to z faktem, że żadne dostępne w sferze psychofizycznej dobro 
nie jest w stanie zaspokoić człowieka w sposób pełny i trwały. Istnieją lu-
dzie, którzy albo w ogóle nie są tego świadomi, albo mają trudności z przy-
jęciem tego aspektu rzeczywistości. Jedni i drudzy mają skłonność do życia 
iluzją, że zdobycie czegoś konkretnego, na przykład majątku lub związku 
z wybraną osobą, radykalnie zmieni ich życie, przynosząc pełne i trwałe 
szczęście. Zagraża im pułapka rozczarowania i frustracji, nierozłącznie 
związanej z poczuciem wewnętrznego rozbicia.
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Pomoc w odkrywaniu ludzkich, a więc także własnych, potrzeb może 
w sposób zasadniczy pokazać, że człowiek jest otwarty na inną niż tylko 
psychologiczna rzeczywistość i że żadne z ziemskich dóbr nie jest w stanie 
zaspokoić go w pełni.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny element domagający się wsparcia ze 
strony wychowawcy. Wcześniej zostało powiedziane, że w określonym 
momencie czasowym nie mamy wpływu na to, co w naszej psychice ist-
nieje. Tak jest rzeczywiście i nie można tego zmienić. Nie oznacza to jed-
nak, że nie powinniśmy dokonywać refleksji nad przyczynami pojawie-
nia się określonych treści w naszej świadomości. Nie mamy wpływu na 
wszystkie bodźce, które docierają do naszej sfery psychicznej. Pewna jed-
nak ich część wprowadzana jest w naszą świadomość z własnego wybo-
ru. Nie jest bez znaczenia, czy poszukujemy i karmimy się tym, co piękne, 
czy też oglądamy brzydotę; czy chętniej i częściej identyfikujemy się z do-
brem, czy też bardziej fascynuje nas zło; czy nasze relacje przesycone są 
wysiłkiem poszukiwania porozumienia, czy też opierają się na niechęci 
lub nawet wrogości. Według najnowszych badań nad funkcjonowaniem 
mózgu, nie tylko to, co oglądamy, ale także to, co sobie wyobrażamy ma 
znaczenie dla pracy mózgu, a więc także dla treści, które w naszej świa-
domości się pojawiają13.

Podobne znaczenie ma każda podjęta decyzja, która zwiększa praw-
dopodobieństwo, że kolejna decyzja z tej samej kategorii będzie napotyka-
ła na mniejszy opór wewnętrzny. Bez przesady można powiedzieć, że do 
pewnego stopnia sami tkamy własną psychikę. Wychowawca może pomóc 
wychowankowi w refleksji nad związkami przyczynowo-skutkowymi, za-
chęcając go do poszukiwania przyczyn przeżywanych stanów. Może też 
prowokować wysiłek przewidywania konsekwencji karmienia się określo-
nymi bodźcami. 

Tak jak różnorodne są kategorie wpływu wychowawczego na wzrost 
wewnętrznej jedności, tak też wielorakie są jego formy. Jedną z nich może 
być indywidualny kontakt wychowawcy z wychowankiem. Czasem nawet 
jedna rozmowa może pomóc odkryć wartość pracy nad wewnętrzną inte-
gracją i już samo to ma bardzo duże znaczenie dla ukierunkowania dalsze-
go rozwoju. Szczególnie cenny jest jednak kontakt długotrwały, bo tylko na 
przestrzeni dłuższego czasu można uchwycić strategie podążania do we-
wnętrznej jedności. Wychowawca może w tym zakresie pełnić rolę lustra, 

13 Por. D. Goleman, Inteligencja społeczna, Poznań 2007, s. 18–19; 58.
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które ukazuje wychowankowi jego własne zachowania oraz kierunek ich 
zmian. Może być dla niego realnym wsparciem w trudnych doświadcze-
niach i decyzjach. Może też inspirować i ukierunkowywać funkcjonowanie 
grup rówieśniczych, które byłyby przestrzenią uwrażliwienia na wartość 
pracy nad wewnętrzną jednością oraz środowiskiem skutecznego wspar-
cia w jej realizacji.

Nie trzeba też zapominać, że w nawiązywaniu kontaktu z własnymi 
przeżyciami oraz podejmowaniu wyborów sprzyjających pogłębianiu we-
wnętrznej jedności nieodzowne są miejsca odosobnienia i ciszy. Wycho-
wawcy mogą pomagać w ich tworzeniu i zachęcać wychowanków do mil-
czenia, które może być miejscem dialogu z samym sobą oraz Bogiem. 

Sposobów na wspomaganie umiejętności i siły do panowania nad sa-
mym sobą jest wiele. Wiele jest też źródeł, z których wychowawcy mogą 
czerpać inspiracje do ich tworzenia. Najważniejsze jednak, aby sami mieli 
doświadczenie i byli przekonani o wartości i pięknie wędrowania od Kor-
dianowego poczucia bycia miotanym przez sprzeczne uczucia i żądze do 
Norwidowskiego panowania nad wewnętrznym Królestwem.

Summary

Unity of human person in the psychological aspect

Internal unity is an essential dimension of the sense of human happiness. 
It tends to be commonly desired but its achievement on a satisfactory level 
is rather seldom. 

In psyche there are many potential areas of lack of internal integration. 
Internal disunity may result from incompatibility between various mental 
spheres (e.g. intellectual and emotional ones) or even from contradiction 
within the same sphere.

It can also have the source in the fact that a man is capable of investing 
his life energy not only in current events but also in the past and predicted 
future. Moreover it can be the result of dichotomy: constancy – variability 
of human person.

Internal unity is not a given state but a task which can be solved in 
a correct or incorrect way. 

The incorrect way of coping with lack of internal unity consists in 
using immature defensive mechanisms. Their essence comes down to the 
situation that they bring short-time relief but they do not reach real reasons 
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for internal disunity or improve a difficult situation and what is more they 
are in favour of occurrence of additional negative side effects.

The correct ways of dealing with lack of internal unity assume 
confrontation with its existence, diagnosis and acceptance of all mental 
elements it consists of and their skillful hierarchisation. An ability to stand 
unpleasant states of dissatisfaction of some mental needs is also necessary 
there. Awareness that their fulfillment on the mental plane is not possible 
becomes at the same time an opportunity to open to a reality which exceeds 
the mental sphere. 

The process of achieving internal unity is one of significant tasks in 
upbringing and self-upbringing.
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Pedagogiczno-psychologiczne determinanty  
dialogu edukacyjnego

Dziennikarz amerykański Alen James w jednym ze swoich wywiadów 
m.in. powiedział: „Ponieważ tak niewielu ludzi potrafi prowadzić trudną 
sztukę dialogu, każdy, kto tego się nauczy, posiądzie wszelkie przyjaźnie”. 
Inny polski znawca dialogu, Jan Wal1 pisze, że dialog jest dramatem i zma-
ganiem, jest trudem, który mimo wszytko należy podjąć. 

Jak wynika z przytoczonych wyżej opinii, dialog nie należy do łatwych 
przedsięwzięć konwersacyjnych. Jego złożony proces2 powoduje to, iż po-
trafią go skutecznie uprawiać jedynie nieliczne osoby, ale równocześnie 
należy pamiętać, że sztukę tę można sobie przyswoić i wyćwiczyć tak, by 
potem móc ją skutecznie w życiu społecznym stosować. Sztuki dialogu 
należy uczyć i właśnie w tym zakresie na szkole spoczywa wielkie i od-
powiedzialne zadanie, które na wszystkich szczeblach edukacji, nie wyłą-
czając studiów wyższych, winno się mieć na uwadze. Sztuka dialogu daje 
się urzeczywistnić, może zaistnieć w toku nauczania wszystkich przedmio-
tów, realizowana konsekwentnie i solidarnie przez wszystkich nauczycieli, 
może wykształcić wśród wychowanków taką umiejętność prowadzenia 
rozmowy, która stanowić będzie przykład dla wielu dorosłych.

Czasy, w których przyszło nam żyć, wymagają od nas szczególnej umie-
jętności prowadzenia dialogu. Dialog jest immanentnie związany z demo-
kracją. Tam gdzie kończy się dialog, zaczyna się totalitaryzm. 

Przyczyny trudności w prowadzeniu dialogu

Aktualna polska rzeczywistość szkolna niestety jest nadal rzeczywisto-
ścią monologu, co wykazują ostatnie badania przeprowadzone zarówno 

1 Por. J. Wal, Vademecum dialogu, Kraków 1998, s. 20. 
2 M. Śnieżyński, Sztuka dialogu, Kraków 2008.
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w szkołach ponadpodstawowych, jak i na szczeblu studiów wyższych3. 
Także w badaniach amerykańskich stwierdza się tendencje do dominacji 
monologu nad dialogiem w obrębie dyskursu edukacyjnego4. W niniej-
szym opracowaniu pragniemy zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, co 
sprawia, że z takim trudem toruje sobie drogę dialog? Jakie są źródła zagro-
żenia dla tego rodzaju dyskursu? Postaramy się również zarysować drogę 
wyjścia z tego impasu edukacyjnego. W naszym przekonaniu istnieją trzy 
podstawowe przyczyny trudności w prowadzeniu dialogu. Należą do nich 
uwarunkowania historyczne, cywilizacyjne i osobowościowe. 

a) Uwarunkowania historyczne

Całe nasze szkolnictwo epoki PRL-u było podporządkowane „jedynie 
słusznej ideologii”. W szkole nie było miejsca na jakąkolwiek odmienność, 
nie mówiąc już o autonomii (te same programy, plany nauczania, podręcz-
niki, cele kształcenia i wychowania). Przyjmując marksistowską ideologię, 
człowiek został sprowadzony tylko do materii, w związku z tym stał się 
wygodnym przedmiotem manipulacji i indoktrynacji. To za ucznia myśla-
no, za niego oceniano i wartościowano. Uczeń traktowany był jako cząstka 
kolektywna, a nie jako osoba jedyna i niepowtarzalna, mająca prawo do 
godności i szacunku, prawo do podmiotowego traktowania, do wyciąga-
nia własnych wniosków, głoszenia własnych opinii i poglądów.

Zanim jednak uprzedmiotowiono ucznia, trzeba było ubezwłasnowol-
nić nauczyciela. Informacja miała płynąć zawsze z góry, od decydentów, 
a pedagodzy, będąc ich bezwolnymi narzędziami, mieli posłusznie wy-
konywać wszelkie polecenia i instrukcje władzy. Ten sam styl dydaktycz-
no-nakazowy mieli pełnić nauczyciele wobec uczniów. By nie odejść od 
narzuconej przez program linii interpretowania zdarzeń, faktów, zjawisk, 
skutecznie przez niemal 50 lat odzwyczajano uczniów od myślenia, od za-
dawania pytań, od dyskusji, od wspólnego dochodzenia do prawdy. 

Na szczęście w naszej nieodległej przeszłości było wielu wspaniałych 
i odważnych nauczycieli, którzy wielokroć na przekór odgórnym zarzą-
dzeniom potrafili być sobą, potrafili odważnie przemycać zabronione tre-

3 Por. badania M. Śnieżyńskiego, Sztuka dialogu, dz. cyt., s. 149–170.
4 V. Baum, M. Mroz, Investigating pupils’ questions in the primary classroom, „Educational 

Research” 44 (2002) 2, s. 129–140.
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ści, byli otwarci na pytania uczniów. Jednak totalitaryzm, nie tolerujący 
dialogu, nie akceptujący różnicy poglądów utrwalał, i to dosyć skutecznie, 
zasadę, że uczniowie mieli jedynie słuchać, zapamiętać i powtórzyć wy-
uczone regułki – stąd wiodący stał się jednokierunkowy przekaz wiado-
mości realizowany tokiem podającym.

Ten garb totalitarnych przyzwyczajeń dźwigamy i dźwigać będziemy 
na sobie jeszcze przez wiele lat. Stąd też wejście na otwartą drogę dialogu 
edukacyjnego przysparza nam sporo kłopotów i tych zewnętrznych, i tych 
wewnętrznych. Jak tu pogodzić się z tezą, że nauczyciel nie zawsze może 
mieć rację, czy z tezą, że uczeń może czasem wiedzieć na dany temat więcej 
niż nauczyciel?

b) Uwarunkowania cywilizacyjne

Jednak nie wszystko można wyjaśnić uwarunkowaniami historyczny-
mi, bo jak wytłumaczyć fakt, że także w demokratycznej amerykańskiej 
szkole dyskurs edukacyjny charakteryzowany jest przez badaczy jako IRF 
(initition, response, feedbeck), rozumiany jako zamknięte pytanie nauczycie-
la, krótka odpowiedź ucznia i jej ocena przez uczącego5. Nie pozostawia 
to miejsca dla aktywność ucznia, wspólnego dochodzenia do prawdy, dla 
dialogu. Tak skondensowany i uproszczony schemat komunikacyjny wy-
daje się być konsekwencją przemian cywilizacyjnych.

Nikt nie zatrzyma zawrotnego tempa rozwoju cywilizacji naukowo-
-technicznej, której szczególne nasilenie przypada na przełom XX i XXI 
wieku. Nikt nie powstrzyma lawiny samochodów, których nie są już w sta-
nie pomieścić nasze drogi. Trudno wyeliminować huk decybeli dochodzą-
cych z licznych dyskotek, powstrzymać potok ludzkich istnień pędzących 
w szalonym tempie do bliżej nieokreślonego celu. Niewielu jest w stanie 
oprzeć się krzykliwym i nachalnym reklamom, agresywnym grom kom-
puterowym czy pełnym przemocy filmom. Niekontrolowane rozmowy in-
ternetowe wciskają się w nasze życie, a telefony komórkowe, niczym pętle 
zawieszone na naszej szyi, stanowią nieodłączny atrybut codzienności.

W dzisiejszej globalnej wiosce główną rolę w komunikacji międzyludz-
kiej odgrywa elektronika, odległości fizyczne mają w codziennym życiu 

5 Por. V. Baum, M. Mroz, Investigating pupils’ questions in the primary classroom, art. cyt., 
s. 129–140.
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coraz mniejszą rolę. Wszystko dzieje się tu i teraz. Ale równocześnie, jak 
pisze M. Ledzińska6, dochodzi do trudności w rozumieniu innych, bowiem 
poznanie i rozumienie bliźnich wymaga wiedzy o nich oraz poznania i ro-
zumienia siebie samego. 

Wrogami dialogu są zawsze pośpiech i hałas, zamknięcie się przed 
drugim człowiekiem, niemożność spotkania się z nim twarzą w twarz! 
Dialogu nie zastąpi „dialog” z maszyną. J. Czapiński w jednym z wywia-
dów na ten temat wyraża następującą opinię: „Rozmawiając z kimś twarzą 
w twarz, może pan zapytać: «Dlaczego masz takie smutne oczy»? Nie zada 
pan tego pytania przez telefon ani w mailu. Nowoczesne technologie ogra-
niczają gamę sygnałów, które do siebie wysyłamy. Spłyca to relacje mię-
dzyludzkie, bo język niewerbalny jest bogatszy i bardziej soczysty. Szyb-
kość mówienia, barwa głosu, wygląd, mimika, gestykulacja – to wszystko 
sprawia, że mamy poczucie, że kontaktujemy się z żywą istotą”. Tym, co 
wyraża człowieka, jest jego twarz, wyraz jego oczu, układ ust, mimika. 
Tego wszystkiego, co wiąże się z naszymi stanami uczuciowymi, nie odda 
najbardziej wyrafinowana wirtualna rozmowa. 

Niekwestionowane osiągnięcia cywilizacyjne ostatnich lat, nieumiejęt-
nie wykorzystane, mogą prowadzić do blokowania i redukowania dialogu, 
sprowadzając go do zdawkowych, często jednowyrazowych wypowiedzi, 
przytakiwań czy zaprzeczeń. 

c) Wybrane cechy charakteru wspierające i utrudniające dialog

Do zaistnienia autentycznego i pełnego dialogu niezbędnymi stają się 
m.in. takie właściwości charakteru jak:

• skromność i pokora,
• takt i kultura,
• cierpliwość,
• odpowiedzialność za wypowiadane sądy i opinie,
• tolerancja i pluralizm.
U podstaw wyżej wymienionych cech nastawienia do partnera interak-

cji leżą takie cechy osobowości jak: otwartość na doświadczenie, ugodo-
wość i sumienność (por. Wielka Piątka autorstwa Costy i McCrae). 

6 M. Ledzińska, W poszukiwaniu priorytetów edukacyjnych: znaczenie poznawania i rozumie-
nia innych, „Edukacja Otwarta”, 1–2 (2004), s. 54.
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Prowadząc z drugą osobą dialog, musimy na wstępie założyć, że nasz 
adwersarz ma przynajmniej odrobinę racji w tym, o czym dyskutujemy. 
Któż może zagwarantować przed rozmową, że nasz pogląd, nasza opinia 
w danej sprawie nie zostanie podważona przez przytoczone argumenty 
i uzasadnienia strony przeciwnej. Każdy z nas jest przywiązany do swo-
jego punktu widzenia, ma własne zdanie na dany temat i to jest oczywiste 
i normalne. Gorzej się jednak dzieje (a niestety ma to często miejsce), gdy 
jesteśmy przyrośnięci do swojego poglądu i jedynym argumentem staje się 
powiedzenie: „nie, bo nie”. W każdym z nas tkwią większe lub mniejsze 
pokłady pychy i zarozumiałości, a nawet próżności i egoizmu. Człowiek 
pyszny nie jest w stanie dostrzec własnych błędów i braków, często są-
dzi, że jest ideałem i dlatego nie dostrzega potrzeby doskonalenia własnej 
osobowości. Człowiek pyszny nie lubi służyć, ale pragnie, a nawet wyma-
ga, by mu służono, by jemu zawsze przyznawano rację. Nie potrafi także 
słuchać, uważając, że to jego powinno się słuchać. Człowiek owładnięty 
pychą nie zważa na reakcje swojego otoczenia i osądza wszystko według 
własnych kryteriów, które jego zdaniem są jedyne i niepowtarzalne. 

Brak taktu i kultury to kolejna cecha utrudniająca, a czasem nawet unie-
możliwiająca dialog. Cecha ta jest aż nadto widoczna w tzw. dysputach 
telewizyjnych naszych polityków. J. Wal7 pisze na ten temat bardzo dosad-
nie: „Ludzie nie myślą i nie mówią o innych źle, tylko zawsze najgorzej. 
Nie na tym jednak koniec. Ich złośliwość dokonuje dzieła zniszczenia. Jeśli 
niszczy człowiek prosty, każdy środek, który mu się nawinie pod rękę, jest 
dobry. Jeśli natomiast walkę z drugim człowiekiem podejmuje osoba inte-
ligentna, wyszukuje środki i wybiera te, które są najbardziej dokuczliwe 
(...) Skłócenie ludzi, torowanie sobie drogi do kariery łokciami, stosowa-
nie zasady oko za oko, ząb za ząb, wystawiają nie najlepsze świadectwo 
współczesnemu człowiekowi”.

Brak odpowiedzialności za słowo daje znać o sobie niemal w każdej pu-
blicznej dyskusji przed kamerami telewizji. Jakżeż dalecy jesteśmy od pod-
stawowej zasady, która mówi, że być odpowiedzialnym to znaczy brać na 
siebie skutki swojego postępowania, do czego, jako osoba moralna, czuję 
się wewnętrznie (w swoim sumieniu) przymuszony. Nieodpowiedzialnie 
wypowiedzianym słowem można nieraz zranić bardzo głęboko drugiego 
człowieka. Panowanie nad słowem, bycie powściągliwym w wypowiada-
nych sądach to trudne zadanie, jakie spoczywa na osobach podejmujących 

7 J. Wal, By nie żyć nadaremnie, Kraków 1995, s. 88.
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dialog. Jeżeli przyjmiemy i zrozumiemy elementarny fakt, że każdy z nas 
jest inny, że nie ma dwóch takich samych osobowości, tak jak nie ma dwóch 
takich samych liści, że świat stanowi wielobarwną mozaikę ludzkich ist-
nień, wówczas być może łatwiej nam przyjdzie świadomie kontrolować 
wypowiadane przez nas myśli. 

Brak cierpliwości w dialogu daje znać o sobie wtedy, kiedy nie potrafi-
my słuchać uważnie drugiej osoby, kiedy ma miejsce tzw. słuchanie mimo 
ucha, słuchanie na niby. Cierpliwość w relacjach interpersonalnych jest 
o wiele trudniejsza niż ta, która wiąże się z realizacją naszych własnych ce-
lów i dążeń. Własne cele jest łatwiej kontrolować i przewidywać, natomiast 
zachować cierpliwość w dialogu, nie dać się ponieść emocjom i nerwom, 
„nie wyjść z siebie” w sytuacjach wielu niewiadomych, to zadanie wyma-
gające od nas dużego wysiłku woli. 

Wymienione przez nas czynniki utrudniające dialog zapewne nie wy-
czerpują jeszcze wielu innych zjawisk, procesów i zdarzeń towarzyszących 
globalizacji naszego świata, rewolucji cywilizacyjno-technicznej, podważe-
niu, a nawet negowaniu uniwersalnych wartości, które mogą równie sku-
tecznie blokować dyskurs edukacyjny. Ale nawet pozostając przy tych już 
wymienionych czynnikach, możemy stwierdzić, iż czeka nas wszystkich 
wielka i odpowiedzialna praca nad badaniem i rozwijaniem dialogu edu-
kacyjnego. 

Błogosławiony Jan Paweł II mistrzem i wzorem dialogu

Dialog Jana Pawła II wyrastał z bezwarunkowej akceptacji drugiej oso-
by i szacunku dla rozmówcy, dla jego inności, jedyności i niepowtarzal-
ności, a równocześnie z dojrzałej świadomości samego siebie i świadomo-
ści propozycji, jaką niósł Ojciec Święty. Postawa dialogowa Jana Pawła II 
nieraz wyrażała się jakimś żartem, ale sedno jego mistrzostwa dialogowe-
go tkwiło w jego autentyczności bycia sobą, tzn. bycia tylko i aż człowie-
kiem, bratem i sługą ludzi, Karolem Wojtyłą. Człowiekiem, który uważnie 
i cierpliwie umiał wysłuchać każdego, a przez to pozwalał drugiemu być 
i ujawnić się w swojej niepowtarzalności i wewnętrznej prawdzie.

Bł. Jan Paweł II dnia 22 września 2002 r. w swojej letniej rezydencji Ca-
stel Gandolfo8, mówiąc o szkole, zwrócił szczególną uwagę na rolę i zna-

8 Anioł Pański z Janem Pawłem II, red. S. Dziwisz, Watykan 2006, s. 301.
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czenie dialogu i relacji interpersonalnych pomiędzy uczniami a nauczycie-
lami. Ojciec Święty zaapelował do wszystkich pedagogów, by owe relacje 
uczynili przedmiotem szczególnej troski, gdyż jest to jeden z najpoważniej-
szych problemów, jaki dotyka szkołę XXI wieku.

Poszerzające się pole egoizmu, tzw. wyścig szczurów, brak więzi po-
między uczniami, jak również pomiędzy nauczycielami a uczniami, grozi 
zapaścią wychowawczą szkoły. Można postawić tezę, że od jakości wza-
jemnych relacji interpersonalnych, od dialogu, zależeć będzie efektywność 
pracy szkoły tak w zakresie dydaktycznym, jak i wychowawczym.

Potrzeba przygotowania uczniów do dialogu jest zatem niezbywal-
ną koniecznością, związaną także nierozerwalnie z procesem kształcenia 
dzieci i młodzieży. Nauka negocjowania, stawiania pytań, kultury dysku-
sji, obrony swoich racji, szanowania poglądów drugiej osoby, może z po-
wodzeniem procentować w życiu dorosłym.

Dialog edukacyjny w procesie kształcenia ma do spełnienia wiele bar-
dzo istotnych zadań, między innymi:

• uczy kultury rozmowy, 
• wyzwala wiarę w znalezienie odpowiedzi na nurtujące problemy, 
• mobilizuje do zadawania pytań, 
• uczy współpartnerstwa i współdziałania w grupie, 
• uczy odpowiedzialności za słowo, 
• wyzwala niepokój intelektualny, 
• pozwala urzeczywistnić sprzężenie zwrotne pomiędzy nauczycie-

lem a uczniem, 
• pozwala pełniej poznać osobowość drugiego człowieka, 
• wytwarza więzi społeczne w zespole.
Bł. Jan Paweł II w spotkaniach, szczególnie z młodymi ludźmi, zwracał 

się do wszystkich razem, ale i do każdego z osobna, a czynił to tak, jakby 
chciał uczyć się i poznawać punkt widzenia tego, którego spotyka. 

W spotkaniach tych, jak pisze A. Rynio9, mamy do czynienia z rela-
cją osobową, w której odkrywa się konkretne „MY” bez zanikania relacji 
„JA”–„TY”. Spotkania te dokonują się nie tylko w sferze fizycznej, ale także 
psychicznej i duchowej. 

Ten relacyjny charakter spotkań charakteryzował szacunek, dobroć, zro-
zumienie i miłość drugiego człowieka. Jakże wymownym przykładem dia-
logicznej postawy Jana Pawła II było spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym 

9 A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 200.
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w dniu 1 czerwca 1980 roku na stadionie Parc des Princes w Paryżu10. Pod-
czas czuwania modlitewnego Papież odpowiadał na 21 pytań przesłanych 
wcześniej przez młodych do Watykanu. Jan Paweł II nadał temu spotka-
niu zaskakujący tytuł: „Cała Ewangelia jest dialogiem z człowiekiem”. Na 
zakończenie tego modlitewnego zgromadzenia Jan Paweł  II powiedział: 
„Dziękuję, że spotkanie to potraktowaliście jako dialog, że chcieliście roz-
mawiać z papieżem. Dialog odpowiada mojemu osobistemu przekonaniu, 
że być sługą słowa to tak przepowiadać, by odpowiadać” (podkr. M. Ś.). 

Wypowiedź ta stanowi dla mnie oficjalną deklarację Ojca Świętego, 
przyjmującego dialog jako styl swojej posługi pasterskiej, swojego naucza-
nia. Potwierdzeniem dla tej deklaracji są późniejsze wszystkie spotkania 
z młodzieżą, a najwyraźniej zostało to uwidocznione w „Liście do mło-
dych całego świata” (1985) i przemówieniach wygłoszonych z okazji Świa-
towych Dni Młodzieży. 

Siła, moc, a zarazem nowatorska inspiracja pedagogiczna Jana Pawła II 
w moim przeświadczeniu polegała na harmonijnym scalaniu trzech wio-
dących strumieni dialogu tj. komunikacji, relacji i wspólnego odkrywania 
prawdy. Ojciec Święty, nie tworząc teorii dialogu, swoim praktycznym 
działaniem, swoim nauczaniem, potwierdzał nieustannie istotę i znaczenie 
ścisłego związku komunikacji z relacjami, które czynią dopiero możliwym 
dialog prowadzący do poszukiwania prawdy. 

Jan Paweł II11 przywiązywał szczególną rolę do pytań, które zadają za-
równo filozofowie, jak i zwykli ludzie, zarówno dorosłe osoby, jak i małe 
dzieci. Papież pisze: „Prawda jawi się człowiekowi najpierw pod postacią 
pytań”. Problem polega jednak na tym, by nauczyciele na poszczególnych 
szczeblach edukacji tej naturalnej skłonności uczniów do zadawania pytań 
nie tłumili i nie hamowali. 

Droga do dialogu edukacyjnego

Kierując się papieskim nauczaniem, dialogiczną postawą Jana Paw-
ła II12, opracowałem koncepcję dialogu edukacyjnego, która, jak mniemam, 

10 Kalendarium wielkiego pontyfikatu, red. J. Sosnowska, Kraków 2005, t. 1, s. 80.
11 Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, 26.
12 Dialog [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 

2003, s. 105.
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może pomóc nauczycielom poznać jego istotę, wyeksponować podstawo-
we elementy, warunki i zasady tej trudnej sztuki porozumiewania się mię-
dzy ludźmi.

[Rysunek 1. Droga do dialogu]
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Jak widać z zamieszczonego rysunku, budowanie dialogu nie należy 
do zajęć łatwych. Ujęcie istoty tego budowania przybierało różne koncep-
cje teoretyczne i wersje graficzne, by ostatecznie zdecydować się na tę za-
mieszczoną w niniejszym opracowaniu. Mam nadzieję, że opis tej teorii 
pomoże szybko czytelnikowi zorientować się w schemacie i zrozumieć 
istotę rzeczy. 

Nasze budowanie dialogu, naszą drogę do dialogu, rozpoczynamy od 
nawiązania kontaktu z uczniem. By ów kontakt zaistniał, należy doprowa-
dzić do komunikacji, która stanowi pierwszy krok prowadzący do tworze-
nia więzi klasowych. Podstawą komunikacji jest mówienie i słuchanie oraz 
wieloraka paleta znaków i symboli niewerbalnych.

Słuchanie może mieć charakter pasywny (bierne słuchanie) lub aktyw-
ny. To, jak będą słuchać nas uczniowie, zależy w dużym stopniu od tego, 
jak będziemy do nich mówić. Jeżeli przekaz komunikatów będzie miał cha-
rakter nieuporządkowany, jeżeli nie zatroszczymy się o jasność wywodu, 
jego logiczną strukturę, mówienie językiem przystępnym i zrozumiałym 
z dużą dozą naszego zaangażowania emocjonalnego, wówczas aktywność 
receptywna pozostawi wiele do życzenia. Uwaga dowolna uczniów będzie 
często przeplatana uwagą mimowolną.

Natomiast prowadzony wykład, opowiadanie czy opis z zachowaniem 
wszelkich reguł metodycznych może wyzwolić aktywne słuchanie uczniów, 
polegające na wnikliwym śledzeniu toku wywodu nauczycielskiego, na 
prowadzeniu myślowego dialogu z wykładowcą, na stawianiu w toku jego 
trwania pytań do nauczyciela, uwag czy nawet wątpliwości.

Tego typu kontakt ma najczęściej w szkole charakter jednokierunko-
wego przekazu informacji (nauczyciel mówi – uczeń słucha). W związku 
z tym oddziaływanie nauczycielskie ma charakter zawężony i ograniczony 
głównie do sfery receptywnej.

Podstawą do nawiązania relacji będzie respektowanie przez pedago-
gów zasady miłości i zasady podmiotowości. Są to dwie najtrudniejsze do 
realizacji zasady dialogu, ale bez ich zaistnienia, nie może być mowy o re-
lacjach interpersonalnych. Zasada miłości winna się ujawniać, winna się 
realizować poprzez m.in. naszą dobroć, życzliwość, cierpliwość, sprawie-
dliwość, współpartnerstwo i optymizm pedagogiczny, ale i konsekwencję, 
stanowczość, nagradzanie i karanie.

Natomiast zasada podmiotowości winna mieć na uwadze takie podsta-
wowe fakty jak to, że każda osoba jest jednostką jedyną i niepowtarzalną, 
że każdy uczeń ma prawo do godności i szacunku, że jest jednostką myślą-



Pedagogiczno-psychologiczne determinanty dialogu edukacyjnego 167

cą i czującą, że ma prawo do błędu, że jest osobą wolną, ale i odpowiedzial-
ną, i że w każdym z nas tkwi przynajmniej odrobina dobra. 

Jeżeli nauczyciel, znając i akceptując te dwie podstawowe zasady, ze-
chce realizować proces kształcenia poprzez jednokierunkowy przekaz 
informacji, oczywiście, że może czynić to nadal, ale przekaz ten nabierze 
w tym przypadku ludzkiego wymiaru, stanie się bardziej ciepły i bezpo-
średni. W takim układzie o wiele łatwiej będzie nawiązać nić edukacyj-
nego porozumienia, wymiany zdań, udzielania odpowiedzi na pytania 
uczniowskie. Efektem tego typu oddziaływań będzie pełniejsze rozwinię-
cie sfery receptywnej, ale także włączenie w ten obszar sfery uczuciowej 
i wolitywnej. I znów można przyjąć, że część nauczycieli na tym etapie 
zatrzyma swój proces kształcenia edukacyjnego. 

Jeszcze bardziej pogłębiony i wielostronnie oddziałujący na zespół kla-
sowy jest dialog edukacyjny. Na tym etapie kształcenia nauczyciel przesta-
je pełnić rolę jednego i jedynego przekaziciela wiedzy, a staje się doradcą, 
inspiratorem i koordynatorem wspólnego odkrywania prawdy. To właśnie 
istotą dialogu staje się owo wspólne odkrywanie prawdy, gdzie nauczycie-
le pełnią niejako rolę sokratejskiego akuszera, pomagając uczniom w uro-
dzeniu się prawdy. 

Jak pisze M. Gogacz13, niemożliwe jest wychowanie do prawdy bez 
relacji interpersonalnych. Chodzi tu zwłaszcza o poszanowanie cudzych 
poglądów i uznawanego systemu wartości, prawa do odpowiedzi i obro-
ny własnych poglądów. Rozpoznanie prawdy, przyjęcie jej, kierowanie 
nią – to ogromny trud moralny. Jest to ciągłe korygowanie wiedzy ucznia, 
jego rozumienia i działania. Ucząc rozpoznawania prawdy w zaufaniu, 
życzliwości, uczy się wierności prawdzie. Przez to uczeń kształtuje i do-
skonali swoje życie duchowe, rozwija je w nieustannej zmianie myślenia, 
czyli metanoi, otwierającej na całą rzeczywistość, na całą prawdę, na wszyst-
kie relacje. M. Szpiter14 uważa, iż zadaniem nauczyciela jest usprawnienie 
uczniowskiego poznania i rozumienia. Dlatego miarę szkołom nadaje bez-
względna wierność prawdzie, a przez nią realnej rzeczywistości.

Zatem prawda, która jest celem edukacji i samo edukowanie jako oso-
bowa relacja wiążąca nauczyciela i ucznia, wyzwalająca rozumienie i zmia-
nę decyzji w kierunku prawdy – w międzyosobowym zaufaniu i przyjaźni, 
stanowi naturę humanizmu. 

13 M. Gogacz, Człowiek i jego reakcje, Lublin 1985, s. 17.
14 M. Szpiter, Nauczyciel wobec wychowania do prawdy, „Edukacja” 1(2004), s. 64–70. 



prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Magdalena Nowakowska168

Prawda jest jedną z trwalszych i uniwersalnych wartości, które uczeń 
poznaje dzięki nauczycielowi. Ale równocześnie, prawda jako wartość 
w dzisiejszych czasach ulega coraz większej dewaluacji, staje się bardziej 
wartością deklaratywną niż stosowaną w praktyce. Dlatego rola nauczy-
ciela w wychowaniu do prawdy jest obecnie tak istotna i tak znacząca.

W odkrywaniu prawdy szczególną rolę pełnią następujące zasady:
• wstępne uznanie, wstępne zaakceptowanie, że moi adwersarze 

mogą mieć choć odrobinę racji, 
• inspirowanie uczniów do zadawania pytań związanych z omawia-

nym zagadnieniem, 
• poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania, poprzez formu-

łowanie hipotez roboczych, 
• analiza hipotez z równoprawną ich obroną i krytyką, 
• wnikliwe uzasadnianie racji, 
• wiarygodność w ich uzasadnianiu.
Zaletą wspólnego odkrywania prawdy jest budowanie wielokierun-

kowych więzi klasowych, a także wielostronny rozwój sfer osobowości 
uczniów takich jak: sfera intelektualna, uczuciowa, receptywna, sensomo-
toryczna i wolitywna.

Kontynuacja poznania prawdy rodzi potrzebę, a w wielu sytuacjach 
nawet konieczność poszukiwania kompromisu. Sposoby dochodzenia do 
kompromisu będą przydatne wszystkim uczniom w ich późniejszym, do-
rosłym życiu. A tego trzeba się też nauczyć. Oczywiście kompromis ma za-
wsze jakieś granice, mimo wolności wyboru, mimo tolerancji i pluralizmu, 
są ograniczenia wyznaczone przez przesłanki racjonalistyczne, a także 
przez przyjęty system wartości. Kiedy już doszliśmy razem do kompromi-
su, podejmujemy decyzję, formułujemy nasze stanowisko zwane konsen-
susem, który obliguje nas do realizacji danego zadania.

Zatem z zamieszczonego rysunku wynika, że aby osiągnąć pełnię dialo-
gu, najpierw należy nawiązać kontakt z uczniem poprzez komunikację, na-
stępnie ubogacić ją relacjami interpersonalnymi, w których szczególną rolę 
pełnią zasady miłości i podmiotowości. I dopiero na tym fundamencie moż-
na przejść do budowania i realizowania dialogu edukacyjnego. Niestety, jak 
się później okaże, nasza szkoła średnia zatrzymała się na etapie komunikacji.

Tak przeto z przedstawionej analizy zamieszczonego rysunku wynika 
następująca konkluzja. Aby dialog edukacyjny stał się sztuką15, należy tak 

15 Por. B. Dymara, Sztuka bycia nauczycielem, Cieszyn 1993.
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przetwarzać informacje, by stały się one swoistą mądrością, która będzie 
motywować uczniów do życia według wartości i prowadzić ich będzie do 
rozumienia samych siebie i innych osób. Zatem wiedzę należy przekształ-
cać w mądrość. W odkrywaniu tej wiedzy i budowaniu mądrości należy 
zadbać o wysoki poziom kontaktów osobowych zarówno w aspekcie wer-
balnym, jak i pozawerbalnym. 

Sztuka dialogu winna być oparta na poznawczej dociekliwości uczniów, 
krytycyzmie, tolerancji i pluralizmie, odwadze i otwartości na drugiego 
człowieka, optymizmie i miłości ale i na pokorze oraz wiarygodności. Je-
żeli sprostamy temu wezwaniu, mamy szansę zbliżyć się do osiągnięcia 
mistrzostwa pedagogicznego, które prowadzić może do uznania nas przez 
uczniów za osoby godne uznania i szacunku. 

Perspektywy dialogu edukacyjnego

Trud budowania i rozwijania dialogu winniśmy rozpocząć od pracy 
nad poznawaniem, rozumieniem i słuchaniem siebie. Kiedy to zadanie zre-
alizujemy, przyjdzie pora na rozumienie drugiego człowieka.

a) Poznanie i rozumienie siebie

Psycholodzy humanistyczni i rozwojowi (por. A. Brzezińska, M. Le-
dzińśka, L. Wygotski, C. Buhler, E. Erikson, W. Frankl) uważają, że po-
znawanie siebie jest procesem złożonym i rozłożonym w czasie. Owo po-
znanie może przynieść efekty po spełnieniu następujących warunków, na 
które zwraca uwagę M. Ledzińska:

• motywacja połączona ze stałym wysiłkiem i wytrwałością, dotyczą-
ca nieustannej konfrontacji czynów z samym sobą, przyglądania się 
sobie, rozpoznawania motywów postępowania, rewizji przekona-
nia na swój temat;

• panowanie nad swoim językiem, zdolność do koncentrowania uwagi;
• wyprowadzanie wniosków ze społecznych kontaktów, które pełnią 

rolę „lustra” dającego nam szansę obiektywizowania naszej samo-
oceny.

Stopniowe poznawanie siebie daje jednostce możliwość kierowania za-
chowaniem, dokonywania korekt w zakresie myśli, przeżyć, dążeń, warto-
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ści, ocen, sposobów reagowania, a głównie modyfikacji emocji. Zadaniem 
nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji jest pomóc uczniowi w po-
znawaniu siebie w odnajdywaniu harmonii i równowagi wewnętrznej. Jeżeli 
ten cel będzie realizowany, wówczas spełni się postulat R. Ingardena16, który 
podkreśla, że człowiek w osobowym znaczeniu jest siłą, która siebie twórczo 
rozwija, jeśli świadomie zdobywa się na realizowanie dobra, prawdy i pięk-
na. W działaniu więc urzeczywistniającym wartości człowiek buduje siebie 
jako jednostka wolna, a zatem w pełni odpowiedzialna za swoje czyny. 

Poznając siebie i próbując zrozumieć siebie, łatwiej nam będzie zrzucić 
z siebie „garb” posttotalitarnych przyzwyczajeń, będziemy mogli bardziej 
racjonalnie korzystać z elektronicznych namiastek komunikacji między-
ludzkiej, będziemy mogli zapanować nad tymi cechami naszej osobowości, 
które nie sprzyjają dialogowi.

b) Rozumienie innych

Cytowana już M. Ledzińska słusznie podkreśla, że rozumienie sie-
bie stanowi warunek konieczny do zrozumienia innych. Poznanie siebie 
umożliwia podjęcie krytycznej refleksji, formułowanie wyważonych ocen, 
dystansowanie się do otoczenia. Akceptowanie siebie otwiera drogę do 
akceptowania drugiej osoby, co pozwala budować międzyludzkie poro-
zumienie, gasząc w porę potencjalne spory i waśnie. M. Buber17 powiada, 
że z antropologicznego punktu widzenia człowiek nie pozostaje w izolacji, 
lecz istnieje w całokształcie relacji między jednym a drugim człowiekiem. 

Dopiero wzajemne oddziaływanie umożliwia dostateczne uchwycenie 
istoty człowieczeństwa. W relacjach międzyosobowych, w dialogu eduka-
cyjnym jest także bardzo istotne, by żaden z partnerów nie narzucał się 
drugiemu. 

Realizacja tego zadania winna mieć na uwadze:
• rozwijanie w uczniach umiejętności zdobywania wszechstronnej 

wiedzy we wzajemnym współdziałaniu (podejmowanie wspólnych 
projektów); 

• kształtowanie postawy koleżeństwa, przyjaźni i życzliwości;
• rozwijanie postawy prospołecznej i altruistycznej;

16 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
17 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992.
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• umiejętność przyjmowania krytyki i wyciągania z niej konstruktyw-
nych wniosków;

• szanowanie godności każdego człowieka. 
Osoba ludzka jest bytem w sobie i dla siebie tylko wtedy, gdy jednocze-

śnie jest bytem dla drugich, biorącym od innych i dającym innym, jest więc 
bytem społecznym.

Reasumując, należy stwierdzić, że nawet najlepiej opracowane plany 
dydaktyczno-wychowawcze, programy, instrukcje władz zwierzchnich, 
zalecenia dyrekcji w zakresie podejmowania dialogu edukacyjnego, nie 
zostaną spełnione bez przekonania nauczycieli, bez swoistej determinacji 
całego grona pedagogicznego na rzecz budowania zrębów, budowania 
fundamentów niezbędnych dla zaistnienia dyskursu edukacyjnego na 
wszystkich szczeblach kształcenia. 

J. Wal18, kończąc swoje rozważania nad dialogiem, tak pisze: „Zdrowy 
rozsądek, instynkt samozachowawczy ludzkości opowiadają się za dialo-
giem. Głupota i lenistwo są mu przeciwne. Co zwycięży, któż to wie?” Oby 
rozsądek zwyciężył.

Summary
Pedagogical and psychological factors of the educational dialogue

The art of dialogue should be taught in schools. Dialogue is not only 
a very challenging and responsible task – ability to carry on a dialogue 
is an essential skill required from us in the XXI century. Unfortunately 
the modern school still suffers from the hegemony of monologue. In 
this article we discuss reasons why dialogue is still so rare in the Polish 
school, we point out main threats to the educational dialogue and we 
propose solutions which might improve the status quo. Here we classify 
causes of dialogue’s impediments into three groups: historical conditions, 
civilizational conditions and personal conditions. 

We conclude that first steps to build and develop the educational dialogue 
should be aimed at developing self-concept and self-understanding as well 
as taking actions that lead to understanding others.

18 J. Wal, Vademecum…, dz. cyt., s. 122.
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Katecheza miejscem formowania do wspólnoty

Kościół, aby skutecznie wypełniać zadanie powierzone mu przez Chry-
stusa, nieustanie się odnawia, nie tylko w swojej duszpasterskiej działal-
ności, ale przede wszystkim w refleksji nad własną istotą i misją. Żywe 
u początków wewnętrzne poczucie braterstwa i rozumienie wspólnoty 
jako koinonia, Kościół zatracał w miarę rozwoju ilościowego, terytorialnego 
i instytucjonalnego, co sprzyjało rozwojowi pewnego rodzaju religijności 
indywidualnej, która przez wieki kształtowała duchowe i apostolskie obli-
cze Kościoła. Dopiero Sobór Watykański II na nowo zaakcentował funda-
mentalne rozumienie Kościoła jako wspólnoty, czyniąc właśnie wspólno-
tę zasadą życia i posługi zbawczej Kościoła1. Rzeczywistość Kościoła jako 
communio, biorąc pod uwagę kontekst nauczania biblijnego i tradycji patry-
stycznej, zakłada zawsze podwójne odniesienie: wertykalne, tj. zapocząt-
kowane przez wiarę i chrzest zjednoczenie człowieka z Bogiem w Trójcy 
Świętej Jedynym i horyzontalne – komunię miłości między ludźmi. Pojęcie 
communio, najgłębiej wyrażające istotę Kościoła, stało się wyznacznikiem 
jego działalności duszpasterskiej, w tym katechezy. Dyrektorium ogólne 
o katechizacji przypomina, że katecheza winna „bardziej zdecydowanie po-
szukiwać solidnej spójności eklezjalnej. W tym celu należy pilnie popierać 
i pogłębiać autentyczną eklezjologię komunii, aby przyczynić się do zro-
dzenia w chrześcijanach głębokiej duchowości eklezjalnej” (DOK 28). Do-
wartościowanie wspólnoty we współczesnej wizji katechezy jest owocem 
odnowionej eklezjologii, ale też odkrycia na nowo istoty chrześcijaństwa, 
mianowicie wiary w obecność Boga pośród swego ludu, która to obecność 
najpełniej została potwierdzona poprzez Wcielenie Bożego Syna i dar Du-
cha Świętego2.

1 Por. A. Kalbarczyk, Wspólnota jako pastoralna zasada posługi Kościoła, [w:] Kościół – com-
munio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, red. A. Draguła, Szczecin 2009, s. 21−27.

2 G. W. Dryl, Duchowość komunii w chrześcijańskiej codzienności, „Życie Konsekrowane” 
89 (2011) 3, s. 77−82.
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Katecheza, jako forma głoszenia słowa Bożego, z natury swej jest aktem 
eklezjalnym i stawia sobie za cel takie towarzyszenie katechizowanym, któ-
re ma na celu doprowadzenie ich do wiary dojrzałej, rozumianej jako żywe 
spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa i zjednoczenie z Nim (por. DOK 78–80). 
Jednym z ważnych przejawów dojrzałości wiary jest świadoma i odpowie-
dzialna przynależność do wspólnoty Kościoła i utożsamianie się z nią. Za-
tem wychowanie do życia wspólnotowego jest ważnym zadaniem katechezy 
i tak to zagadnienie ujmują dokumenty katechetyczne, zwłaszcza Dyrekto-
rium ogólne o katechizacji (nr 86). Wprawdzie Dyrektorium katechetyczne Kościoła 
katolickiego w Polsce każe uwzględnić istnienie różnych społeczności, w jakich 
żyją lub będą żyć katechizowani, przede wszystkim wspólnoty naturalne, 
jakimi są rodzina i naród, podkreślając, że katecheza winna umacniać więzy 
i formować do życia również w tych wspólnotach (PDK 28), to jednak pod-
stawowym zadaniem katechezy jest formowanie do wspólnoty Kościoła. 

Wspólnota i katecheza – wzajemne relacje 

Tym, co wyróżnia wspólnotę chrześcijańską, jest fakt, że istnieje ona 
przez Chrystusa i w Chrystusie. Nie jest ona społecznością powstałą na 
drodze zbiorowego dążenia do celu, powiązaną wspólnymi sprawami, 
przekonaniami, warunkami życia czy jedną tradycją3. Jest to wspólnota, 
która wierzy i wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jej członko-
wie są związani ze sobą duchowymi więzami wiary, nadziei i miłości, żyją 
zgodnie z nauką Jezusa, pozostając Mu wierni, zdążają do zjednoczenia 
z Nim w chwale. Jedność uczniów Chrystusa we wspólnocie może być zre-
alizowana tylko poprzez ich bycie jedno z Jezusem4. Nie ma żadnej wspól-
noty chrześcijańskiej, która byłaby czymś więcej lub czymś mniej niż to. 
Każda jest historycznym urzeczywistnieniem daru komunii, który jest owo-
cem Ducha Świętego (DOK 253). 

Rozumienie Kościoła jako wspólnoty osób zjednoczonych przez Chry-
stusa i w Chrystusie otwiera perspektywę rozumienia natury katechezy. 
Realizuje ona swoje zadania i osiąga cel wtedy, gdy podobnie jak wspól-

3 Por. Z. Marek, Katecheza wychowuje do chrześcijańskiego rozumienia wspólnoty, [w:] Ko-
ściół – communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, dz. cyt., s. 145–146.

4 Zob. H. Witczyk, Krzyż Jezusa początkiem Kościoła – rodziny dzieci Bożych (J 19, 16b-30), 
[w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, 
K. Klauza, Cz. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur, t. 2, Lublin 2004, s. 46. 
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nota, prowadzi do coraz pełniejszego zjednoczenia z Jezusem. Zatem, dla 
lepszego rozumienia istoty formacji do wspólnoty w katechezie, należy 
prześledzić wzajemne relacje zachodzące między wspólnotą i katechezą. 
Odniesienia te wieloaspektowo podejmowane są we wszystkich dokumen-
tach katechetycznych.

a) Wspólnota warunkiem i miejscem naturalnym katechezy

Przede wszystkim istnienie wspólnoty wiary jest warunkiem koniecz-
nym dla zaistnienia prawdziwej katechezy. Pierwsi uczniowie Chrystusa 
mogli trwać w nauce Apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwie dlate-
go, że trwali we wspólnocie (por. Dz 2, 42). Jednocześnie widzimy, że ta 
wspólnota rodzi się, gdy osoby zbierają się na słuchanie słowa Chrystusa. 
Wspólnota żyje, gdy jej członkowie karmią się Ciałem Pańskim. Daje świa-
dectwo wobec świata, gdy ci, którzy ją tworzą, pozostają we wzajemnej 
miłości. Autor Dziejów Apostolskich notuje, że „Pan przymnażał im co-
dziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 47). Taka chrześcijań-
ska wspólnota sama w sobie jest żywą katechezą, jest katechezą przez to 
czym jest, co głosi, co celebruje i jak żyje (DOK 141). Wspólnota eklezjalna 
jest najbardziej odpowiednią przestrzenią dla wszelkich działań wycho-
wawczych i katechetycznych. W niej, w sposób naturalny, katecheza może 
być równocześnie nauczaniem, wychowaniem, żywym doświadczeniem, 
komunią i świadectwem. Takim naturalnym miejscem dla katechezy jest 
dziś rodzina i parafia. W tych wspólnotach ma ona szansę być rzeczywi-
ście owocną i skuteczną, gdyż świadectwo wiary i życia takiej wspólnoty 
jest konkretnym i wzorcowym odniesie niem dla wiary pojedynczych osób 
(DOK 158), co ułatwia przyjęcie zbawczego orędzia i życie nim.

b) Wspólnota Kościoła podmiotem katechezy

Katecheza rodzi się we wspólnocie wierzących i jej prawdziwym pod-
miotem jest wspólnota – Kościół, który kontynuując misję Jezusa Nauczy-
ciela, ożywiany przez Ducha Świętego, został posłany, aby być nauczycie-
lem wiary (DOK 78). Między Kościołem a katechezą istnieje tak ścisła więź, 
że każda forma katechezy, a przede wszystkim jej wizja, wynikają z okre-
ślonej koncepcji eklezjologii. To właśnie dzięki wspólnocie chrześcijańskiej 
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rodzi się głoszenie wiary, które zaprasza do nawrócenia i pójścia za Chry-
stusem. Chociaż katecheza realizuje się poprzez konkretne osoby i korzysta 
z określonych struktur, np. szkoły, przedszkola czy zakładu pracy, to nie 
jest dziełem tych instytucji ani tym bardziej dziełem indywidualnych osób. 
Od początku, tj. od słów Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody 
(…), uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19–20), 
katecheza dokonuje się w imieniu, mocą i z posłania Chrystusa oraz wspól-
noty Kościoła. Dlatego cała wspólnota winna czuć się odpowiedzialna za 
katechezę, zwłaszcza poprzez świadectwo wiary swoich członków. Jedno-
cześnie odpowiedzialność tę należy rozumieć jako zróżnicowaną, w zależ-
ności od powołania poszczególnych osób, co oznacza, że tylko niektórzy 
otrzymują delikatną misję, aby być katechetami i przekazywać wiarę w spo-
sób organiczny w ramach wspólnoty (DOK 219–221). Katecheta, choćby był 
sam, w najbardziej odległym kraju i – wydawałoby się – w zapomnianej 
wiosce katechizował jedną tylko osobę, zawsze i wszędzie działa w łączno-
ści z Kościołem, w imieniu Chrystusa i Kościoła, który posyła (por. EN 60). 
Dlatego katecheta winien uczynić wszystko, aby nie wyobcować ze wspól-
noty eklezjalnej ani siebie samego, ani katechizowanych, których prowa-
dzi, ani samego procesu katechizacji. Jednocześnie potrzeba, aby wszystkie 
wysiłki katechety mogły znaleźć oparcie we wspólnocie Kościoła, inaczej 
głoszone przez niego orędzie Ewangelii nie będzie mogło być zrozumiane 
jako znaczące, nadające sens życiu ludzkiemu5. Katecheta, powołany przez 
wspólnotę do posługi, nie może jej wypełniać bez tej wspólnoty; podobnie 
jak wspólnota chrześcijańska nie wypełni swego posłannictwa bez kateche-
tów. Autentyczne spotkanie z Bogiem i pełna odpowiedź wiary katechizo-
wanych są możliwe jedynie we wspólnocie Kościoła i przy pomocy Kościo-
ła, co jednocześnie nie oznacza braku relacji osobowych, serdecznych więzi 
czy zainteresowania jednostką w katechezie.

c) Wspólnota Kościoła adresatem katechezy

Ze wspólnotowej koncepcji katechezy, w której nie ma ostrego podziału 
na adresatów w ścisłym tego słowa znaczeniu i nauczającego, stającego za-
zwyczaj wyżej grupy, wynika, że ta sama wspólnota, która katechizuje, jest 
równocześnie jej pierwszym adresatem. Jej zadaniem jest doprowadzić do 

5 Por. M. Majewski, Spotkanie katechezy z teologią, Kraków 1995, s. 133.
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komunii z Bogiem nie tylko poszczególne osoby, ale także wspólnotę jako 
taką. „Każdy ochrzczony, ponieważ jest powołany przez Boga do dojrzałej 
wiary, potrzebuje, a więc i ma prawo do odpowiedniej katechezy” (DOK 
167). Przypomniał o tym Jan Paweł II: „We wspólnocie wiary i miłości je-
steśmy równocześnie i katechetami, i katechizowanymi”6. W tym samym 
czasie jesteśmy nauczycielami i uczniami, twórcami i adresatami działań 
katechetycznych, ponieważ wszyscy jesteśmy sługami jednego słowa. Wia-
rygodnie i skutecznie katechizują jedynie ci, którzy najpierw sami poddają 
się katechezie, rozwijają wiarę i życie w miłości Boga i bliźniego. Dlate-
go nikt nie może uważać się za zwolnionego od obowiązku uczestnictwa 
w katechezie (CT 45). Również ci, którzy z urzędu przepowiadają słowo 
Boże, winni być jego pierwszymi słuchaczami i dawać świadectwo nawró-
cenia. Takie ujęcie relacji katechezy i wspólnoty weryfikuje tradycyjny po-
dział na katechezę według wieku, ról społecznych czy urzędów – również 
kościelnych7. Praktyka katechetyczna potwierdza, że częstym doświad-
czeniem jest sytuacja, kiedy to katechizowane dziecko staje się katechetą 
wobec własnych rodziców czy rodzeństwa. W ten sposób katecheza two-
rzy prawdziwą wspólnotę osób, którzy poprzez wymianę doświadczeń, 
zmierzają do wiary dojrzałej i budują wspólnotę całego Kościoła.

d) Wspólnota Kościoła celem katechezy

Ostatnim elementem opisującym relacje katechezy i wspólnoty jest cel. 
Katecheza osiąga swój cel, jeżeli doprowadza do wspólnoty, w której życiu 
katechizowany uczestniczy, dając świadectwo wiary i odpowiedzialnego 
zaangażowania. Dojrzała wspólnota wierzących jest odpowiednim miej-
scem do przyjęcia nowych członków. Ci, którzy zakończyli zorganizowany 
proces katechizacji, mogą w niej jak najpełniej żyć tym, czego się nauczyli, 
wzrastać w komunii z ludźmi i z Jezusem jako wspólnota, pielgrzymując 
z Nim i do Niego8. Życie we wspólnocie z tymi, którzy idą tą samą drogą, 
wzbudza też zapał misyjny, rodzi pragnienie przekazywania wiary i służ-
by innym, na różny sposób, zgodnie z otrzymanym darem. Na tym eta-

6 Jan Paweł II, Chleb życia wiecznego. Homilia wygłoszona w Łodzi podczas trzeciej pielgrzym-
ki do Ojczyzny, [w:] Dzieła zebrane, t. 9, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 
1: Polska, Kraków 2008, 7; por. CT 45.

7 Por. E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, s. 237.
8 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 269–274.
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pie katecheza uzyskuje pełnię wymiaru eklezjalnego, rzeczywiście tworzy 
Kościół i nieustannie go odnawia. „Od niej bowiem w największej mierze 
zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost li-
czebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z pla-
nem Bożym” (CT 13).

Podsumowując związki, jakie zachodzą między wspólnotą a kate-
chezą, należy zaznaczyć, że wspólnota chrześcijańska jest punktem wyj-
ścia dla katechezy, jej źródłem i najwłaściwszym miejscem, podmiotem, 
pierwszym adresatem, a także celem. Przepowiadanie zbawczego orędzia 
w katechezie tworzy ze wspólnotą Kościoła swoiste sprzężenie zwrotne. 
Kościół realizuje katechezę, a ona buduje wspólnotę Kościoła i towarzyszy 
jej wzrostowi. Wychowanie do życia we wspólnocie jawi się jako zadanie 
podstawowe dla katechezy, a u jego podstaw jest przekonanie, że „istnieje 
pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem, ja-
kie ludzie powinni zaprowadzić między sobą w prawdzie i miłości” (KKK 
1878). Niezależnie od formy, w jakiej jest prowadzona katecheza (systema-
tyczna, okazjonalna, jednostkowa czy grupowa), niezależnie od miejsca, 
w którym jest realizowana (rodzina, parafia, szkoła, grupy, ruchy i małe 
wspólnoty kościelne), ani też adresata, do którego jest kierowana (dzieci, 
młodzież, dorośli, wierni i pasterze), katecheza nie może zaniechać formo-
wania do wspólnoty Kościoła. Inaczej przestaje być żywotna i nie osiąga 
celu. Dziś prawdziwym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce jest potrzeba 
takiej wizji katechezy – a co za tym idzie formacji katechetów – aby kate-
cheza bardziej niż z organizacji instytucji, wynikała z wewnętrznego życia 
wspólnoty Kościoła, aby opierała się na wspólnocie dojrzale wierzących, 
bardziej niż na strukturach i programach, i aby służyła misji Kościoła bar-
dziej niż innym podmiotom życia społecznego. 

Czym jest formowanie do wspólnoty Kościoła dziś?

Wychowanie chrześcijańskie, realizowane między innymi poprzez ka-
techezę, wyróżnia się tym, że jest personalistyczne i ma charakter integral-
ny9. Opiera się na chrześcijańskiej antropologii, która widzi wychowanka 
w całej prawdzie o człowieku, uznaje jego wyjątkowe miejsce w świecie 
stworzonym, respektuje odrębną i niepowtarzalną jedność materialno-

9 Zob. J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 103–131.
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-duchową, godność i wartość, szanuje jego wolność. Wychowanie jest 
kształtowaniem osoby ze względu na jej najwyższy, ostateczny cel i naj-
wznioślejsze dążenia społeczeństwa, w którym żyje. Dokonuje się poprzez 
harmonijny rozwój wszystkich zdolności i właściwości osoby: fizycznych, 
intelektualnych, emocjonalnych i moralnych, zdolności do wysiłku i po-
czucia odpowiedzialności10. Prawdziwe wychowanie, wydobywając to, co 
pierwotne w człowieku, buduje osobę – jej intelekt, wolę i uczucia, otwie-
ra na perspektywę aksjologiczną i na to, co transcendentne. W takim ro-
zumieniu wychowanie „jest pomocą udzielaną człowiekowi w realizacji 
jego człowieczeństwa, w nadaniu życiu człowieka ostatecznego sensu, 
rozumianego jako zjednoczenie z Bogiem poprzez praktykowanie miłości 
bliźniego”11. Służy zatem, w szczególnym słowa tego znaczeniu, uczłowie-
czeniu człowieka12.

Formowanie do wspólnoty Kościoła dokonuje się w ramach szeroko ro-
zumianego wychowania chrześcijańskiego. Jest procesem, który trzeba ro-
zumieć integralnie jako podejmowanie – zarówno przez katechetę, jak i wy-
chowanka – wszelkich wysiłków zmierzających do pogłębienia znajomości 
wspólnoty Kościoła i odpowiedzialnego uczestnictwa w jej życiu. Chodzi 
o budzenie w osobach już ochrzczonych świadomości przynależności do 
wspólnoty eklezjalnej, rozwijanie pragnienia wyboru Kościoła, czyli utoż-
samiania się z nim, oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu 
wspólnoty. Właściwe rozumienie formowania do wspólnoty Kościoła jest 
związane i niejako wynika z właściwego rozumienia natury katechezy inte-
gralnej, wiernej Bogu i człowiekowi, która zakłada nauczanie, wychowanie 
w wierze oraz wtajemniczenie chrześcijańskie. Wymaga kształtowania po-
staw eklezjalnych, a więc zaangażowania całego człowieka, jego intelektu, 
woli, emocjonalności i w konsekwencji określonego czynu, czyli działania 
zgodnie z tym, co zostało poznane jako wartość znacząca dla życia. 

Jednym z podstawowych wyznaczników dobrze rozumianych działań 
formacyjnych jest realizm. W Kościele w Polsce katecheza realizowana jest 
w ramach nauczania szkolnego w korelacji z innymi przedmiotami naucza-

10 Por. F. Adamski, Integralna wizja człowieka podstawą wychowania chrześcijańskiego, [w:] 
Szkoła katolicka na przełomie wieków, red. A. J. Sowiński, A. Dymera, Szczecin 2001, s. 35; I. Ber-
tocco, Wychowanie integralne, [w:] Wychowanie chrześcijańskie, red. A. Solak, Warszawa 2004, 
s. 124–126; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 15–28. 

11 Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 913.
12 Jan Paweł II, Homilia w Braga-Monte Sameiro, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 

Kraków 1990, s. 91.
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nia, a także – przynajmniej z założenia – z duszpasterstwem parafialnym. 
W związku z tym rzeczywistość katechezy to liczne uwarunkowania na-
tury prawnej, duszpasterskiej i społecznej, które są prawdziwym wyzwa-
niem dla katechetów. Wśród uwarunkowań13, które w znacznym stopniu 
osłabiają skuteczność formacji do życia we wspólnocie, należy wymienić 
powszechny już kryzys małżeństwa i rodziny rozumianej jako naturalna 
wspólnota życia i miłości oraz pierwsze środowisko wychowawcze. Sy-
tuacja materialna wielu rodzin zmusza nieraz do takiego wysiłku i troski 
o zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, że osłabia rolę rodziców 
tak, iż wiara dzieci nie ma na czym się oprzeć ani z czego czerpać. Poważ-
nym problemem jest kryzys podstawowych wartości ludzkich, zwłaszcza 
deprecjacja godności życia ludzkiego i wynikające z niej konsekwencje 
w różnych przestrzeniach ludzkiego życia osobowego i społecznego, takie 
jak brak poszanowania prawa do życia i do naturalnej śmierci. Jest czymś 
sprzecznym samo w sobie „wzywanie nowych pokoleń do poszanowania 
środowiska naturalnego, podczas gdy wychowanie i ustawodawstwo nie 
pomagają im szanować samych siebie”14. Poważne i coraz szersze w swym 
zasięgu są zagrożenia powstałe w wyniku szybkiego rozwoju mediów 
elektronicznych, zwłaszcza destrukcyjny wpływ telewizji i Internetu na 
rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. Katechetycznej formacji do życia we 
wspólnocie nie ułatwia fakt, że co najmniej od pół wieku jednym z najczę-
ściej kwestionowanych w życiu społecznym zagadnień jest właśnie Kościół. 
Nawet w świadomości wierzących często istnieje on jedynie jako mniej lub 
bardziej sprawnie działająca instytucja. Niewątpliwie zgorszenia, brak jed-
ności czy inne problemy obecne wewnątrz samej wspólnoty sprawiają, że 
adresaci katechezy coraz częściej mają negatywne doświadczenie Kościoła. 
Związek dzieci, młodzieży i całych rodzin z Kościołem jest coraz słabszy, 
a katechizowani nie odnajdują w nim swojego miejsca. W życiu codzien-
nym przejawia się to w obniżonym poziomie praktyk religijnych, udziału 
w sakramentach, zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii oraz w braku akcep-
tacji norm etycznych i zainteresowania wspólnotą parafialną.

Dla zobrazowania realiów życia chrześcijańskiego katechizowanych 
przyjrzyjmy się wynikom sondażu przeprowadzonego wśród dzieci i mło-

13 Zob. S. Dziekoński, Budowanie wspólnoty na katechezie wobec wyzwań współczesności, 
[w:] Kościół – communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, dz. cyt., s. 155.

14 XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Nowa ewangelizacja dla prze-
kazu wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, 21 (dalej skrót: LXIIISB).
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dzieży. Sondaż dotyczył jednego tylko aspektu religijności, jakim jest go-
towość katechizowanych do przyjęcia Jezusa w Komunii świętej. Pytanie 
o taką gotowość jest równoznaczne z pytaniem o bycie w stanie łaski uświę-
cającej w danym czasie, o ich komunię z Bogiem. W sondażu uczestniczyło 
700 uczniów w różnym wieku, z różnych szkół w trzech dużych miastach 
Polski. W dniu przeprowadzania sondażu, gotowych do przyjęcia Komu-
nii świętej (nawet zaraz) było 196 uczniów, co daje 28% badanych. Interesu-
jące jest zestawienie wyników z różnych typów szkół. Przedstawia się ono 
następująco: w publicznej szkole podstawowej gotowych do przyjęcia Ko-
munii świętej było 50% uczniów obecnych w danym dniu (w tym, w kla-
sach trzecich – 54%, w klasach czwartych – 50%, w klasach piątych – 55%, 
a w klasach szóstych –35% badanych).W tym samym mieście, w prywat-
nym gimnazjum 19% uczniów określiło siebie jako będących w stanie łaski 
uświęcającej, (w tym: w klasach pierwszych – 26%, klasach drugich – 14%, 
w klasach trzecich – 20%). W szkole ponadgimnazjalnej typu technikum na 
236 obecnych 12 osób, tj. 5% było gotowych w danym dniu przyjąć Komu-
nię świętą, przy czym im starsza młodzież, tym mniejsza liczba będących 
w stanie łaski uświęcającej, np. na 97 uczniów klas pierwszych – 3 osoby, na 
71 uczniów klas czwartych – 1 osoba. Bardziej optymistycznie wyglądają 
statystyki w szkołach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. I tak: 
w gimnazjum – 50% obecnych uczniów było w stanie łaski uświęcającej, 
w liceum zaś 36%. Niewątpliwie taki sondaż jest zaledwie próbką badań, 
niemniej jednak wiele mówiącą. Jeżeli przyjmiemy, że pełne uczestnictwo 
we Mszy świętej jest wyznacznikiem aktywnego udziału w życiu wspólno-
ty Kościoła, to jego wyniki obrazują faktyczny stan świadomości katechizo-
wanych, co znaczy być chrześcijaninem, uczestniczyć w życiu wspólnoty 
Kościoła i być odpowiedzialnym za jej budowanie. 

Wymienione wyżej przestrzenie współczesnego życia i zachodzące 
w nim przemiany społeczne oraz kulturowe są źródłem złożonych proble-
mów katechetycznych i wychowawczych15, z którymi musi liczyć się ka-
techeta, podejmując zadanie formowania do wspólnoty Kościoła. Wydaje 
się też, że bardziej wnikliwa analiza wyników sondażu konkretnej grupy 
może pomóc katechecie w znalezieniu odpowiedzi na pytanie o prawdzi-
we źródło braku dyscypliny na lekcji, niechęci do modlitwy, wulgarne-
go języka, agresji i tym podobnych zachowań. Dojrzała wiara katechety, 

15 Zob. J. Mastalski, Trudności wychowawcze: diagnoza i terapia, [w:] Struktury pedagogiczne 
w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 2001, s. 105–127.
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jego doświadczenie i mądrość pozwolą znaleźć właściwe rozwiązania, do-
trzeć do serc i z nadzieją podejmować wysiłki w przekonaniu, że komunia 
każdego ucznia z Bogiem ma moc przemieniać serce i kształtować rela-
cje z innymi. Niestety, katecheci rzadko stawiają uczniom pytanie o ich 
życie wiarą i rozwój duchowy. W większości swoich działań skupieni są 
na przekazie i sprawdzeniu wiedzy, na ocenach, które trzeba wystawić 
lub też, obwarowani przepisami, po prostu boją się pytać o życie i prak-
tyki religijne uczniów. Tymczasem jedynie katecheza, będąca jednocze-
śnie przekazem prawdy objawionej i doświadczeniem Boga, jest zdolna 
wniknąć głęboko w serca i umysły, karmić modlitwą, prowadzić do życia 
sakramentalnego, ukierunkować zachowania i wykształcić chrześcijański 
styl życia katechizowanych. Obecność katechety wśród uczniów, z racji 
jego powołania i misji otrzymanej od Chrystusa, w istotny sposób różni 
się od obecności pozostałych nauczycieli w szkole. Tylko on, pełniąc swo-
je posłannictwo, ma prawo tak mocno i tak wyraźnie dotykać głębi serca 
człowieka, jego wnętrza, nie po to, aby stosując techniki psychologiczne 
i socjologiczne nim manipulować, ale aby budzić najgłębsze potrzeby 
i duchowe pragnienia, pomóc odkrywać własną tożsamość i otwierać na 
zbawcze działanie Boga. 

Obszary i sposoby formowania do wspólnoty

Omówione powyżej zagadnienia relacji wspólnoty i katechezy oraz 
naświetlenie realiów współczesnej katechezy i niektórych jej problemów 
wskazują, że formacja do wspólnoty zakłada pełną katechezę, tj. realizację 
nie tylko nauczania, ale też wychowania i wtajemniczenia w sposób życia 
chrześcijańskiego. Nie jest to zadanie łatwe. Dlatego wśród katechetyków 
ciągle istnieje dyskusja nad zasadnością mówienia o funkcji wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego w szkolnym nauczaniu religii16. Jednakże celem ar-
tykułu nie jest wchodzenie w polemikę w tej kwestii, dlatego dalsza jego 
część wynika z założenia, że katecheza szkolna jest – przynajmniej w pew-
nej mierze – właściwym miejscem wychowania do wspólnoty. Podejmę 
zatem próbę odpowiedzi na pytanie, jak formować do wspólnoty Kościoła 
w konkretnych obszarach zadaniowych katechezy.

16 Zob. K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej, War-
szawa 2010.
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a) Doświadczenie ludzkie fundamentem formacji do wspólnoty

Nie ulega wątpliwości, że podstawą formacji do wspólnoty w kateche-
zie jest pozytywne doświadczenie pierwszej wspólnoty, jaką jest rodzina, 
jako że doświadczenie religijne w sposób naturalny wyrasta z ogólnego do-
świadczenia ludzkiego. Każde ludzkie doświadczenie, np. bezpieczeństwa, 
miłości, radości, ciepła, akceptacji, świętowania, zachwytu, itd., odniesione 
do Boga, staje się doświadczeniem religijnym. Ze swojej natury doświad-
czenie religijne nie jest czymś, co powoduje sytuacje nadzwyczajne, obce 
życiu, ale jest „samym życiem”, głębszym sposobem przeżywania rzeczy-
wistości, aż do poziomu jej tajemnicy i otwarcia się na transcendencję17. 
Dziecko doświadcza miłości Boga przez miłość matki i ojca, w ich ramio-
nach. W tym przypadku wydaje się czymś niemożliwym znalezienie gra-
nicy między podstawowym doświadczeniem ludzkim a doświadczeniem 
religijnym. Istotne jest, że w kontakcie z innymi i ze światem katechizowa-
ny jest zdolny odkrywać prawdę, głębszy sens rzeczywistości, i odkrycie 
to wywiera wpływ na zmianę jego postaw życiowych i całe życie religijne. 
Katecheza, również ta realizowana w ramach nauczania szkolnego, może 
i powinna być najpierw miejscem doświadczenia wspólnoty ludzkiej, po-
przez atmosferę, w jakiej się dokonuje, między innymi: serdeczności, sza-
cunku, wolności, dobroci, radości i miłości. Doświadczenia egzystencjalne 
zdobywane na drodze naturalnego poznania stanowią punkt odniesienia 
w wyjaśnianiu istoty wspólnoty Kościoła i jej doświadczenia jako wspól-
noty religijnej. 

W katechezie przedszkolnej dokonuje się to poprzez bardzo proste 
działania, takie jak: wspólne odkrywanie piękna przyrody, wyraża-
nie wdzięczności i zachwytu, śpiew, wspólna zabawa i praca, wyciecz-
ka, świętowanie w grupie. Każde z tych bardzo ludzkich doświadczeń 
dziecka może być punktem wyjścia do odkrycia Boga jako Stworzyciela 
i Dawcy darów, doświadczenia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, 
odkrycia drugiego jako bliźniego, a nie tylko kolegi, czy przeżycia rodno-
ści jako Bożego daru. Na etapie szkoły podstawowej dziecko – poprzez 
rozwój i kształcenie ogólne – wchodzi w coraz bogatsze doświadczenia 
związane z procesem socjalizacji. W grupie doświadcza koleżeństwa, 
przyjaźni, ale też pierwszych zawodów, rozczarowań, sprawiedliwości 

17 Por. E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 109; H. Słotwińska, Kształtowanie postaw 
religijnych na katechezie, Lublin 2004, s. 221–223.
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i niesprawiedliwości, uczy się wdzięczności, współpracy, odpowiedzial-
ności. Poprzez katechezę doświadcza wspólnotowości również w sferze 
religijnej. Formowanie do wspólnoty dokonuje się poprzez religijną in-
terpretację codziennych wydarzeń, przez wspólne przeżywanie radości, 
modlitwy, podejmowanie konkretnych czynów miłosierdzia, przez do-
świadczenie pojednania w grupie szkolnej, co bezpośrednio przygotowu-
je do wspólnego uczestnictwa w sakramentach pokuty i Eucharystii. Ka-
techeza kierowana do młodzieży przygotuje do podjęcia dojrzałej decyzji 
aktywnego bycia we wspólnocie Kościoła, gdy ukaże zbawcze orędzie 
jako znaczące dla ludzkiego życia, gdy nauczy doceniać doświadczenia 
zarówno osobiste, jak też społeczne i rozpoznawać je jako miejsca obec-
ności i działania Boga (DOK 117). 

Katecheza, na każdym etapie wiekowym, formuje do wspólnoty, gdy 
katecheta podejmuje doświadczenia związane z codziennym życiem 
ucznia, pomaga je werbalizować i wspólnie, przez dokonywanie reflek-
sji w świetle Objawienia i wiary Kościoła, obiektywizować i odkrywać 
ich najgłębszy, religijny sens. Najbardziej owocną metodą formowania do 
wspólnoty jest stworzenie możliwości przeżycia wspólnoty w katechezie, 
bowiem „skuteczność jakiegokolwiek wychowania zależy od możliwości 
przeżycia i doświadczenia wartości” (PDK 37).

b) Poznanie treści wiary – prawda o Kościele

Formacja do wspólnoty Kościoła winna opierać się na właściwym ro-
zumieniu i uporządkowaniu treści wiary. Katecheza czerpie swoją treść 
z żywego źródła słowa Bożego przekazywanego przez Tradycję i Pismo 
Święte. Czyni to przez przepowiadanie i wprowadzanie w historię zba-
wienia oraz wyjaśnianie Symbolu wiary. Poznawanie Pisma Świętego 
i zgłębianie biblijnego orędzia jest poznawaniem Chrystusa i wchodze-
niem w coraz bliższą relację z Nim; jest też poznawaniem Chrystusowe-
go Kościoła i umacnianiem przynależności do niego. Niedocenianie for-
macji intelektualnej jest zagrożeniem dla katechezy, ponieważ prowadzi 
do oderwania wiary od prawdy (por. PDK 49). Kształtowanie świado-
mości eklezjalnej musi mieć za punkt wyjścia pogłębiony przekaz nauki 
o Kościele. Wychowywać do wspólnoty to pogłębiać rozumienie istoty 
Kościoła, co oznacza przekazać pełną naukę o Kościele, pomóc zrozu-
mieć jego cel i misję, ukazać prawdziwy obraz Kościoła. Kwestionowanie 
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i odchodzenie młodych od Kościoła bywa powodowane brakiem pozy-
tywnego doświadczenia, ale też ujawnia ich niewiedzę, która przyczy-
nia się do postrzegania Kościoła tylko jako instytucji. Rzetelność i wia-
rygodność przekazu, a jeszcze bardziej wspólne poszukiwanie prawdy 
z zastosowaniem twórczych metod pracy grupowej, może sprawić, że 
uczniowie nie będą traktowali Kościoła jako społeczności anonimowej, 
z którą nie chcą się identyfikować18, lecz odzyskają nadzieję na prawdzi-
wą wspólnotę wiary i życia, w której oni sami mogą poszukiwać i błą-
dzić, odnajdywać i wzrastać, w której rzeczywiście mają swoje miejsce. 
Nie wystarczy mówić młodym, że powinni odnaleźć swoje miejsce w Ko-
ściele, trzeba im to miejsce zrobić – nieraz bardzo dosłownie! Podobnie 
nie wystarczające jest samo intelektualne zgłębianie prawdy o Kościele, 
potrzeba kształtowania określonych postaw i zmysłu wspólnotowego, 
budowania duchowości komunii. Katecheza ma budować, a nie ochraniać 
Kościół, budować, znaczy być skutecznym narzędziem Jego odnowy. 
Dzieje się tak wtedy, gdy katechizowani czynnie uczestniczą w życiu Ko-
ścioła, a Kościół nie zatraca swej umiejętności udziału w codziennym ży-
ciu katechizowanych, odważnie stawia czoło wyzwaniom kulturowym, 
społecznym, technicznym, gospodarczym i politycznym. Przemiany i co-
raz to nowe warunki, w jakich dzieje się katechetyczne wychowanie do 
wspólnoty eklezjalnej, zmuszają wszystkich wierzących do poszukiwa-
nia nowego sposobu bycia Kościołem. 

c) Rola słowa Bożego

Tym, co prawdziwie buduje wspólnotę, zarówno wspólnotę kateche-
tyczną, jak całego Kościoła, jest słowo Boże. Podstawową funkcją słowa 
Bożego jest zwołanie, gromadzenie wspólnoty – oczywiście w szkole 
zwołuje uczniów dzwonek, ale to zadaniem katechety jest nieustannie 
uświadamiać, że oto zbieramy się jako uczniowie Chrystusa. Służy temu 
między innymi modlitwa rozpoczynająca katechezę. Nie musi ona być 
automatycznie wypowiadaną formułą (również przez katechetę) i nie 
jest prawdą, że w szkole niemożliwe jest wcześniejsze wyciszenie i sku-
pienie, dostosowanie modlitwy do treści katechezy, włączenie uczniów 

18 Por. J. Kostorz, Wychowanie do wspólnoty w środowisku szkolnym, [w:] Kościół – communio 
jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, dz. cyt., s. 173.
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w jej animowanie. Gromadzenie się uczniów na słuchaniu słowa Bożego 
przełamuje bariery, rodzi poczucie jedności i braterstwa z całą wspólnotą 
Ludu Bożego, prowadzi do przemiany serc19 i sprawia, że relacje mię-
dzy katechizowanymi stają się więzami wiary, nadziei i miłości. Przede 
wszystkim jednak czytanie i słuchanie słowa Bożego w postawie otwar-
tości na Ducha Świętego uobecnia chwalebnego Chrystusa w kateche-
zie i jest formą spotkania z Nim20. Dlatego słowo Boże pełni nie tylko 
funkcje gromadzenia, ale kształtuje od wewnątrz tego, który je rozważa, 
przyjmuje i wprowadza w życie. Słowo Boże formuje. Jest rzeczywisto-
ścią wyposażoną w szczególną energię, głosi i objawia, ale równocześnie 
sprawia to, co zapowiada, nigdy nie jest bezowocne (por. Iz 55, 10–11), ale 
zawsze realizuje zamierzoną przez Boga misję21. O formującej roli słowa 
mówi Psalm 119, mianowicie – słowo zachowuje drogę życia człowieka 
w czystości, prowadzi do bojaźni Bożej, wybawia od grzechu, daje życie, 
uczy mądrości, obdarza łaską i zbawieniem. Słowo nie tylko pełni rolę 
pedagoga, który ogłasza i informuje o zbawieniu, ale sprawia to, co ogła-
sza, dokonuje zbawienia22. Systematyczne przepowiadanie Słowa, wspól-
ne interpretowanie, poszukiwanie w Biblii odpowiedzi na najważniejsze 
ludzkie pytania, przeżywanie, celebrowanie (na miarę możliwości, jakie 
daje sala szkolna), a także dzielenie się doświadczeniem mocy słowa Bo-
żego rodzi do nowego życia, wprowadza w nową wspólnotę i buduje ją23. 
Przepowiadanie słowa Bożego przekształca klasę szkolną w prawdziwą 
wspólnotę wierzących. Dzieje się to mocą samego Słowa, które jest żywe 
i skuteczne – oczywiście, jest to proces, którego owoce na ogół nie są wi-
doczne już na następnej katechezie! Niemniej jednak, jeżeli katecheza nie 
jest przepowiadaniem Słowa, głoszeniem orędzia zbawienia, to… czym-
że jest? Dlatego zadaniem katechety jest cierpliwe kształtowanie postaw, 
które otwierają i uzdalniają ucznia do przyjęcia Słowa. Ważne jest, aby 
uczyć słuchania – najpierw jako doświadczenia ludzkiego, następnie 

19 Por. A. Offmański, Życie Kościoła w katechezie młodzieży, [w:] Abyśmy podtrzymywali 
nadzieję. Księga jubileuszowa ku czci ks. Romana Murawskiego SDB, red. P. Tomasik, Warszawa 
2005, s. 130.

20 Por. G. Kusz, Katecheza jako głoszenie słowa Bożego, [w:] Katecheza w służbie słowa Bożego, 
red. J. Kochel, Opole 2009, s. 51–53.

21 Por. J. Kudasiewicz, Słowo Boże–żywe i skuteczne, [w:] Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzej-
sze niż miecz, red. A. E. Klich, Kraków 2008, s. 34.

22 Por. S. Haręzga, W biblijnej szkole życia. Materiały do Lectio divina, Poznań 2009, s. 12–16.
23 Por. H. Witczyk, Słuchanie słowa Bożego w Nowym Testamencie, [w:] Słuchacz Słowa, red. 

W. Przyczyna, Kraków 1998, s. 73–103.
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słuchania sercem, stwarzać sytuacje pozwalające doświadczyć ciszy, od-
krywać działanie Ducha Świętego w codzienności, własnym życiem po-
kazywać, co znaczy przyjąć słowo Boże, ukazywać konkretne przykłady 
z historii Kościoła i życia świętych. 

d) Rozbudzenie życia modlitwy

Następnym obszarem formowania do wspólnoty w katechezie jest mo-
dlitwa. Dziś dla wielu uczniów katecheza szkolna jest jedynym miejscem 
uczenia się i przeżywania modlitwy, zwłaszcza wspólnotowej. Doświad-
czenie modlitwy we wspólnocie, w różnych jej formach, umacnia wiarę 
poszczególnych uczniów, otwiera na głębsze relacje między nimi i spra-
wia, że społeczność klasy staje się wspólnotą wiary. Dobrze przemyślana 
i przygotowana modlitwa jest miejscem kształtowania jedności z papie-
żem, poczucia więzi z biskupem i z całym Kościołem. W konkretnej jedno-
stce katechetycznej modlitwa może występować w różnych miejscach; nie 
jest ona związana jedynie z rozpoczęciem i zakończeniem katechezy. Kate-
cheta winien zaprosić uczniów do modlitwy wtedy, gdy jest na to moment 
najwłaściwszy. Dla budowania wspólnoty szczególnie znacząca jest mo-
dlitwa rozumiana jako odpowiedź katechizowanych na wezwanie zawarte 
w Bożym słowie. Taka modlitwa jest pierwszym znakiem przyjęcia Słowa, 
sposobem interioryzowania zbawczego orędzia i siłą w jego urzeczywist-
nianiu. Na płaszczyźnie wiary katecheza jest skuteczna, gdy wprowadza 
uczniów w osobowy dialog z Bogiem i spotkanie z Nim. Modlitwa jest 
najwłaściwszą przestrzenią, w której katechizowany uczy się odczytywać 
wolę Boga dla swego życia, rozpoznaje swoje powołanie, przygotowuje się 
do dawania najważniejszej odpowiedzi na Słowo – odpowiedzi życiem; 
dlatego najlepszy moment w jednostce katechetycznej powinien być wy-
korzystany właśnie na modlitwę. 

Katecheza wychowuje do wspólnoty, gdy jest autentyczną szkołą mo-
dlitwy, a katecheta jej świadkiem, wychowawcą i mistrzem dla katechizo-
wanych. Uczy modlitwy, gdy czerpie z najwłaściwszego źródła, gdy się-
ga do tekstów Pisma Świętego, takich jak hymny, psalmy, formuły wiary, 
doksologie. Taka modlitwa jest wiarą w działaniu. Biblia nie tylko uczy 
właściwego słownego wyrażania modlitwy, ale kształtuje odpowiednie 
postawy: pokory, prawdy, wdzięczności, zaufania, przezwyciężania ego-
izmu – postawy, które budują wspólnotę z Bogiem i ludźmi. W wychowa-



s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU188

niu do modlitwy decydującą rolę odgrywa liturgia z właściwą sobie peda-
gogią, w której podmiotem wychowującym jest sam Bóg, a prawdziwym 
nauczycielem modlitwy Duch Święty (por. LXIIISB 14).

e) Prowadzenie do liturgii

Katecheza formuje do wspólnoty, gdy przygotowuje i prowadzi 
do aktywnego udziału w liturgii, która zawsze jest dziełem wspólnoty 
(KL 26). Liturgia nie jest tylko prostym dopełnieniem czy ubogaceniem 
działań katechetycznych. Katecheza osiąga swój podstawowy cel w litur-
gii, tu dokonuje się najgłębsze, bezpośrednie spotkanie i zjednoczenie, 
prawdziwa komunia człowieka z Jezusem Chrystusem. Sam świadomy 
i pełny udział w liturgii prowadzi do syntezy wiary i życia, ponieważ te 
same teksty i obrzędy liturgiczne inspirują zarówno modlitwę, jak i ży-
cie chrześcijańskie, prowadząc do prawdziwej wspólnoty wierzących, 
mających doświadczenie udziału w tym samym Paschalnym Misterium 
Chrystusa. Jednocześnie liturgia, ze względu na swoją rytualną i symbo-
liczną strukturę oraz bogactwo znaków i symboli, potrzebuje uprzedniej 
i towarzyszącej jej katechezy24. Czynne, pełne, świadome i zaangażowane 
uczestnictwo w liturgii, modlitwa i przyjmowanie sakramentów są prze-
jawem dojrzałej wiary. Wbrew powszechnym opiniom, katecheza szkol-
na ma wielkie możliwości formowania do życia liturgicznego wspólno-
ty, w której wiara byłaby znana, celebrowana, przeżywana i wyznawana 
w modlitwie (por. DOK 84). Czyni to przede wszystkim poprzez pozna-
wanie istoty liturgii, zwłaszcza obrzędów sakramentalnych, odkrywanie 
tekstów liturgicznych, rozumienie znaków, gestów i symboli liturgicz-
nych. Przygotowaniem do udziału w liturgii jest kształtowanie postaw 
liturgicznych: dziękczynienia, ofiary, pokuty, ufności, ducha wspólnoty, 
modlitwy, akceptacji, gościnności, umiejętności słuchania (por. DOK 85). 
Katecheza może też wprowadzać do liturgii bardziej bezpośrednio, 
poprzez wspólne przygotowanie śpiewu, modlitwy wiernych, czytań 
mszalnych, celebracji i całych nabożeństw, np. Drogi Krzyżowej. Szcze-
gólną drogą wychowania liturgicznego jest przeżywanie historii zbawie-
nia w roku liturgicznym, co wprowadza w życie wspólnoty i pozwala 
odnaleźć każdemu jego własne miejsce w Kościele.

24 E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 273.
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Wszystkie te działania są niezbędne i możliwe do podjęcia w kateche-
zie szkolnej, jednak są niewystarczające. Pozostaną jedynie dobrym, teore-
tycznym lub nawet praktycznym przygotowaniem, jeżeli katechizowany 
nie odkryje, że liturgia jest miejscem realnej obecności Chrystusa, w któ-
rego życiu i misji chce on uczestniczyć. Nie ma innej drogi odkrywania 
sensu i piękna liturii, jak uczestniczenie w niej. W tym jednak miejscu ka-
techeza, podobnie jak każde dzieło formacji, doświadcza granicy, której 
na imię „ludzka wolność”. Jeżeli jednak katecheza szkolna nie doprowa-
dzi do komunii z Chrystusem prawdziwie obecnym w liturgii Kościoła, to 
dokąd doprowadzi? 

f) Kształtowanie postaw moralnych 

Kolejnym obszarem, w którym dokonuje się wychowanie do wspólno-
ty, jest kształtowanie postaw moralnych. Podstawą wychowania moralne-
go są wartości, a główną jego treścią – przykazania Boże i rady ewangelicz-
ne, ze szczególnym uwzględnieniem przykazania miłości. Prowadzenie 
wychowanka do autonomicznego wyboru dobra, zwłaszcza dobra wspól-
nego, kształtuje postawy moralne, tj. względnie stały sposób jego bycia, za-
chowania się wobec wartości25. Aby formacja moralna w katechezie miała 
charakter wspólnototwórczy, nie może być dawaniem gotowych rozwią-
zań ani tym bardziej narzucaniem określonych zachowań. Uczeń nie jest 
w stanie identyfikować się z wymogami moralnymi, których nie rozumie, 
do których nie ma emocjonalnie pozytywnego odniesienia i które nie są 
dla niego wartością; wcześniej czy później odrzuci je. Kształtowanie po-
staw dokonuje się na drodze empatii, naśladownictwa czy też identyfikacji. 
Szczególnie w przypadku dorastających i młodzieży, ma szanse być sku-
teczne, gdy odbywa się w klimacie dialogu, wolności, szacunku dla ich 
ideałów, poszukiwań i błądzenia26. Zadaniem katechety jest być przyjacie-
lem i towarzyszem w drodze; nie tyle dawać gotowe odpowiedzi, ale sta-
wiać dobre i trudne pytania, motywować do samodzielnych poszukiwań 
i wspierać, swoim życiem pokazywać, co jest wartością, uczyć słuchania 

25 Por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 39.
26 Por. W. Żmudziński, Dialog i wsparcie zamiast gotowych odpowiedzi, [w:] Między trady-

cją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, red. A. Bałoniak, J. Szpet, Poznań 2008, 
s. 243–247.
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własnego serca, a przez to kształtować ludzi dojrzałych sumień, odpowie-
dzialnych za własne wybory. 

Wydaje się, że trafnie wyrażają to słowa ks. Józefa Tischnera: „Wycho-
wawca musi ryzykować sobą. W krainie kłamstwa jego prawdomówność 
musi być większa niż prawdomówność wychowanka. W krainie niesprawie-
dliwości jego sprawiedliwość musi przewyższać poczucie sprawiedliwości 
jego wychowanków. W krainie nienawiści i podejrzliwości on musi być bar-
dziej prosty i jawny. Na tym polega jego wierność”27. Uczeń, który powierza 
katechecie swoje nadzieje, musi wiedzieć, że katecheta jest razem z nim – ra-
zem, to znaczy, w sprawach podstawowych, pół kroku przed nim.

g) Wprowadzenie do misji 

Formowanie do wspólnoty to również zaproszenie katechizowanych 
do konkretnego czynu w duchu misyjnej natury tej wspólnoty. Kateche-
tyczny przekaz i wychowanie wiary skierowane do poszczególnych osób 
i całej wspólnoty jest procesem, który musi uwzględniać dojrzewanie re-
lacji miłości do Boga i ludzi oraz coraz większej otwartości na świat w du-
chu Chrystusowego posłania, aby głosić Ewangelię aż po krańce ziemi 
(por. DOK 70). Dzieło dokonujące się w katechezie musi niejako wyjść poza 
wspólnotę katechetyczną i powrócić do wspólnot, w których żyje katechi-
zowany, do rodziny, Ojczyzny, Kościoła i całego świata. Według polskie-
go Dyrektorium katechetycznego zadaniem katechezy jest wychowywać do 
„odpowiedzialności misyjnej, która powinna wyrażać się przede wszyst-
kim w dawaniu świadectwa, a więc winna ona uzdolnić uczniów Jezusa do 
obecności, jako chrześcijan, w społeczeństwie, w życiu zawodowym, kultu-
rowym i społecznym oraz przygotować ich do współdziałania w różnych 
zadaniach eklezjalnych, zgodnie z powołaniem każdego” (PDK 29). Brak 
gorliwości misyjnej jest brakiem gorliwości w wierze. Wiara nie wzrasta 
i nie dojrzewa, jeżeli nie staje się konkretną posługą miłości, zwłaszcza na 
rzecz cierpiących, samotnych, zepchniętych na margines życia społeczne-
go. Jest to ten etap w wychowaniu, kiedy to dokonuje się bardzo ważne 
przejście: od otrzymywania (roszczeniowej postawy „mnie się należy”, „Ko-
ściół powinien”) do dawania – nie z obowiązku ani dla oceny, ale w duchu 
służby i miłości. Katecheta przygotowuje do misji, gdy uwrażliwia i otwie-

27 Cyt. za: U. Kłusek, Czy to jest przyjaźń?, „Wychowawca” 1 (2011), s. 7.
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ra na potrzeby bliźniego, gdy uczy podejmowania odpowiedzialności, nie-
sienia konkretnej pomocy, bezinteresownej służby i ofiary, a jak wiadomo, 
już przedszkolaki są do niej zdolne. Zadaniem katechety jest inspirowanie 
takich działań, informowanie o nich, wspólne planowanie, podejmowanie 
propozycji uczniów i służenie pomocą w organizowaniu, np. świątecznej 
paczki dla ubogich, odwiedzin osoby samotnej, wizyty w domu pomocy 
społecznej i wielu innych inicjatyw, które dzieją się na naszych oczach, 
a swoje źródło mają w wychowaniu katechetycznym. Młodzi mają wiele 
pomysłów, np. ewangelizacyjnych, skierowanych do rówieśników i po-
dejmują je z prawdziwą pasją. Warto jednak czuwać, aby czyny te podej-
mowane były jako służba w misji Kościoła, motywowane wiarą i miłością, 
a nie zwykłym aktywizmem czy chęcią zaistnienia w mediach.

Podejmowanie wysiłku formowania do wspólnoty w wymienionych 
wyżej obszarach zadaniowych katechezy, aby było skuteczne, domaga się 
współdziałania ze szkolną katechezą podstawowych środowisk kateche-
tycznych, jakimi są rodzina i parafia. W praktyce osobą, która może inspi-
rować i skutecznie integrować działania wszystkich środowisk, jest kate-
cheta. Jego rola w formowaniu do wspólnoty jest niezastąpiona.

Rola osoby katechety w formowaniu do wspólnoty

Formacja jest procesem dokonującym się w spotkaniu, w osobowej re-
lacji, która nigdy nie jest obojętna dla osób w niej uczestniczących. Takim 
formacyjnym spotkaniem winna być każda katecheza. Wezwanie posta-
wione na początku nowego tysiąclecia przez Jana Pawła II, aby „czynić 
Kościół domem i szkołą komunii”28 jest zadaniem, które musi podjąć każdy 
katecheta, jeśli chce dochować wierności zamysłowi Bożemu i głębokim 
oczekiwaniom świata. Duchowość komunii i budowanie jej winny stać się 
zasadą wychowawczą w katechezie, podobnie jak w całej duszpasterskiej 
działalności Kościoła. Niektóre zadania katechety w tym względzie zostały 
już przedstawione przy omawianiu poszczególnych obszarów formacyj-
nych; ma on być animatorem wspólnoty i jej życia religijnego. Szczególne 
zadanie do spełnienia w tym dziele mają katecheci – osoby konsekrowane. 
Na mocy swego powołania są one wezwane do bycia prawdziwymi eks-
pertami komunii przez dawanie świadectwa, że uczestniczenie w komunii 

28 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 30.
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z Bogiem przezwycięża podziały i rozbicia ludzkiego serca, ma moc zmie-
niać ludzkie relacje i budować prawdziwą wspólnotę miłości29. Obecność 
katechety w szkole i jego konkretne zaangażowania winny przyczyniać 
się do tego, aby szkoła była miejscem prawdziwego spotkania, słuchania 
i dialogu, miejscem, w którym uczniowie doświadczają wartości. Dlatego 
dzieło katechizacji potrzebuje dziś katechetów o określonej osobowości, tj. 
osobowości otwartej na relacje30. Katechetów, którzy znając reguły życia 
i animacji grupy, w sposób świadomy animują życie wspólnotowe. Ludzi, 
którzy w katechizowanym widzieć będą brata w Chrystusie Panu, a nie 
zagrożenie dla swoich planów, programów i konspektów. Ludzi zdolnych 
dostrzegać dobro, dawać miejsce na współodpowiedzialność, wzbogacać 
innych i wspierać w samodzielnym rozwoju, a nie uzależniać od siebie. 
Takich, którzy potrafią brać na siebie brzemię bliźniego, być animatorami 
zdolnymi do tworzenia wspólnoty dojrzałej, a nie jedynie grzecznej i po-
tulnej. Potrzeba katechetów, którzy będą pełnić swoją posługę z entuzja-
zmem i radością, którzy zdolni będą przekazać przyszłym pokoleniom 
motywację do życia i nadziei.

Tymczasem katecheta z ludu jest brany… (por. Hbr 5, 1). Jako człowiek 
wzrasta w środowisku tych samych trudności i zagrożeń, co katechizowa-
ny. Potrzebuje troski Kościoła i właściwej formacji na każdym etapie peł-
nienia posługi katechetycznej. Przy czym formacja nie może oznaczać tylko 
doskonalenia warsztatu i narzędzi pracy, trzeba formować osoby, które po-
trafią właściwie korzystać z tych narzędzi (por. DOK 234). Kierunek forma-
cji katechetów zawsze wyznacza ich misja. Jeżeli katecheza ma być miej-
scem formowania do wspólnoty Kościoła, to wcześniej tak właśnie winien 
być formowany katecheta. Chrystocentryzm i eklezjalny wymiar formacji 
katechetów jawi się jako podstawowy w tym względzie. Katecheta, jako 
uczeń Chrystusa, winien być człowiekiem Kościoła, utożsamiać się z nim, 
chcieć i być zdolnym do przekazywania orędzia w jego imieniu (por. DOK 
235). Za ludzką, chrześcijańską i apostolską formację katechety, poziom 
jego wiedzy i umiejętności odpowiedzialna jest wspólnota Kościoła, która 
go posyła do pełnienia misji. Formacja ta winna być wszechstronna i per-
manentna. Zanim podejmie swoją posługę, katecheta potrzebuje pomocy 
w rozpoznaniu powołania katechetycznego i osobistego charyzmatu, aby 

29 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. 
Refleksje i wskazania, 15−17.

30 E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 242.
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praca katechetyczna nie była tylko wykonywaniem zawodu, ale misją, któ-
rą otrzymuje od Chrystusa i Kościoła. Potrzebuje kształcić się w uniwersy-
tecie, który jest wspólnotą wychowawczą, a nie jedynie ociężałą instytucją, 
wzrastać wsparty świadectwem wspólnoty akademickiej, w klimacie wza-
jemnego otwarcia, zrozumienia, szacunku i prawdziwej communii wykła-
dowców i studentów. Potrzebuje permanentnej formacji duchowej, ponie-
waż dzieło katechizacji jest czynnością z natury swej duchową i skutecznie 
podjąć je może tylko ten, kto sam poddaje się katechezie. Przede wszyst-
kim jednak katecheta musi podjąć dzieło autoformacji, aby nie dzielić losu 
ewangelicznych uczniów z Emaus. Będąc w drodze, rozmawiają ze sobą, 
a ich słowa są głoszeniem Chrystusa – jednak głoszeniem skazanym na 
niepowodzenie, ponieważ nie jest ono w stanie przekazywać życia. Głoszą 
Chrystusa umarłego (por. Łk 24, 21–24), ze smutkiem opowiadają o swej 
frustracji i utracie nadziei. Ich postawa pokazuje, że „w Kościele zawsze 
istnieje niebezpieczeństwo takiego głoszenia, które nie przekazuje życia, 
lecz zamyka w śmierci zarówno głoszonego Chrystusa, jak i głosicieli oraz 
adresatów orędzia”31. Mocą katechezy Kościoła, niezmiennie i w każdym 
czasie, pozostaje Duch Święty, który rozgrzewa serce, otwiera oczy na po-
znanie Jezusa Zmartwychwstałego (por. Łk 24, 31–32) i uzdalnia, zarówno 
katechetę, jak i katechizowanych, do dawania radosnego świadectwa wia-
ry. Przykład codziennego życia katechety potwierdza wiarygodność jego 
poświęcenia, prawdziwość treści, których naucza i tego, do czego wzywa. 
Aby katecheta mógł skutecznie oddziaływać i być animatorem wspólnoty 
wiary, musi być osobą poddaną działaniu Ducha Świętego. Jego zadaniem 
jest ukazywanie katechezy jako drogi i proponowanie wspólnego pielgrzy-
mowania, uświadamianie uczniom, że właściwy klimat każdego spotkania 
nie jest zwykłą sumą czynników społecznych i psychologicznych, czy na-
wet umiejętności pedagogicznych katechety, ale że we wspólnocie, zgro-
madzonej w imię Jezusa Chrystusa, działa Duch Święty. Rola animatora 
polega też na ukazaniu absolutnej niepowtarzalności osoby Jezusa Chry-
stusa jako źródła nadziei Pośrednika i Zbawiciela, wokół którego oni gro-
madzą się i który w swoim słowie towarzyszy im w drodze. 

Katecheta, który sam formuje własne życie w duchu komunii z Bogiem 
oraz z braćmi w wierze i w tym samym duchu realizuje posługę kateche-
tyczną, będzie mógł doświadczyć prawdy, o której pisze św. Paweł: „Gło-
szenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz 

31 LXIIISB 2. 
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przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania” (1 Tes 1, 5), 
dla budowania Ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół (por. Ef 4, 7–16) 
i dawania świadectwa wobec świata.

***

Formowanie do życia we wspólnocie jest jednym z podstawowych 
zadań katechezy Kościoła, niezależnie od wieku adresatów, formy i miej-
sca realizacji katechezy. Zaprezentowane powyżej rozważania ukazują, 
że katecheza szkolna może być miejscem formowania do wspólnoty Ko-
ścioła w takiej mierze, w jakiej sami katechizowani tworzą wspólnotę, 
ponieważ w procesie katechetycznym umacnianie i rozwijanie wspólnoty 
z ludźmi i z Bogiem dokonuje się jednocześnie. Wobec różnorakich uwa-
runkowań i niedociągnięć współczesnej katechezy zadanie nie jest łatwe 
do urzeczywistnienia, co nie oznacza, iż zupełnie niemożliwe. Uzasad-
nieniem takiego podejścia do problemu jest wiara w obecność i działanie 
w Kościele Ducha Świętego – Daru Miłości i Sprawcy komunii. Należy za-
tem mówić o formowaniu do wspólnoty przez wspólnotę. Dla katechety 
oznacza to podjęcie wysiłku, aby ze zbiorowości, jaką jest klasa szkolna, 
czynić wspólnotę religijną, wspólnotę osób, gromadzących się ze wzglę-
du na Chrystusa, związanych ze sobą więzami wiary, nadziei i miłości. 
Fundamentem tak rozumianej wspólnoty jest osobiste doświadczenie 
wiary jako spotkania każdego z uczniów z Jezusem, osobowej z Nim re-
lacji, która jest zdolna kształtować nową mentalność i nadać życiu nową 
perspektywę. Katecheza formuje do wspólnoty, gdy prowadzi jednocze-
śnie do komunii z Bogiem i z ludźmi, gdy łączy wychowanie do życia we 
wspólnocie naturalnej i nadprzyrodzonej, gdy uwzględnia wszystkie wy-
miary życia ludzkiego: intelektualny, wolitywny i emocjonalny, a także 
praktykę życia. Formacja do wspólnoty dokonuje się poprzez doświad-
czenie wspólnoty ludzkiej i eklezjalnej, przez przekaz wiary i poznanie 
jej treści, przez przepowiadanie Słowa Bożego, modlitwę i liturgię, przez 
kształtowanie postaw moralnych i wprowadzenie do misji Kościoła. Jed-
nak podejmowane w wyżej wymienionych obszarach działania wtedy 
tylko będą owocne, gdy zachowana będzie ciągłość działań rodziców, 
duszpasterzy, katechetów, grupy rówieśniczej, szeroko rozumianego śro-
dowiska wychowawczego i zaangażowania samych katechizowanych. 
Formowanie do wspólnoty Kościoła to przechodzenie od Kościoła chrztu 
do wiary i Kościoła świadomego wyboru. Zatem o dojrzałości eklezjalnej 
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katechizowanych można mówić wtedy, gdy katechizowani uświadamia-
ją sobie coraz wyraźniej nie tylko fakt, że należą do Kościoła, ale że sami 
są Kościołem i biorą odpowiedzialność za jego losy, poszukując nowego 
sposobu bycia Kościołem dziś. Wtedy katecheza osiąga swój cel – w pełni 
urzeczywistnia Kościół jako wspólnotę.

Summary 
Catechesis as a way of formation towards community

One of the fundamental tasks of catechesis is to form its participants 
into the life of Church community. It must be implemented regardless of 
participants’ age, form and place of catechesis. Formation of a community is 
a process of transition from the church of christening to faith and the Church 
of conscious choice, which means the responsibility and involvement in 
a community life. 

Catechesis taking place within the education system, despite its 
shortcomings, is a competent, yet not the only place for the formation of 
Church community.

The explanation for such approach to the problem is the belief in 
the presence and action among the believers of the Holy Spirit – Gift of 
Love and Perpetrator of communion. For a catechist it means an effort to 
create a religious community within a classroom, a community of people 
gathering for Christ’s sake, bonded together by faith, hope and love. 

The foundation of such community is a personal experience of faith, where 
faith signifies students’ meeting with Jesus and such relationship with Him 
which is capable to shape a new mentality and give life a new perspective. 
Catechesis forms into a community – when it leads to communion with God 
and people, when it connects education for life in the community of natural 
and supernatural, when it takes into consideration all dimensions of human 
life: intellectual, volition, emotional and practice of life.

Formation of a community is done by experiencing the human 
and ecclesiastic community, by the message of faith and knowledge 
of its contents, by preaching the word of God, by prayer, by shaping 
moral attitudes, by preparation for participation in Liturgy, and by the 
introduction to the mission. Formative actions taken in catechesis will 
be fruitful only with the cooperation of catechists, parents, priests, peer 
groups and the wider educational environment, and commitment of those 
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undertaking catechesis. The ecclesiastic maturity can be considered when 
the catechized are becoming increasingly aware of not only the fact that 
they belong to the Church, but that they are Church. That takes place when 
they take responsibility for its fate by finding a new way of being Church 
today. Then catechesis reaches its destination – the perfect realization of 
the Church as a community. 
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Budowanie wspólnoty zakonnej

Wydawać by się mogło, że budowanie wspólnoty zakonnej to najpierw 
sprawa jakichś nowych trendów w formacji do życia konsekrowanego, 
a następnie problem raczej przełożonych i odpowiedzialnych bezpośred-
nio za życie wspólnoty. Jeżeli takie wstępne założenie jest błędne, to w jaki 
sposób poszczególne osoby konsekrowane mogą budować wspólnotę? 

Wymiar wspólnotowy powołania zakonnego jako punkt wyjścia 
w budowaniu jedności wspólnoty 

Zanim jeszcze sięgniemy do dokumentów Kościoła o życiu zakonnym, 
należy zauważyć, że już konsekracja chrzcielna posiada dwa istotne wy-
miary: trynitarny (łaska włącza wierzącego w życie Trójcy Świętej) oraz 
wspólnotowy lub eklezjalny (czyni nas braćmi w Chrystusie). Mając na 
uwadze rzeczywistość chrztu świętego, nie można sobie nawet wyobra-
zić chrześcijańskiej świętości w oderwaniu od wspólnoty Kościoła. Święty 
Piotr będzie więc przypominał wierzącym o tym, że są żywymi kamienia-
mi w budowli duchowej świątyni (1 P 2). 

Konsekracja zakonna nie jest potem rzeczywistością równoległą do ła-
ski chrztu świętego, ale całkowicie ją ogarniającą i nadającą powołanemu 
chrześcijaninowi nowe duchowe rysy. „Profesja zakonna pełniej wyraża 
konsekrację Chrztu” (RD 7). „Śluby mają ukazywać tę oblubieńczą więź 
Chrystusa z Kościołem” (RD 14). Z tej racji Kongregacja Zakonów i Instytu-
tów Świeckich w dokumencie Essential elements (1983) przypomina, że „ko-
munia we wspólnocie” należy do istotnych elementów życia zakonnego 
i umieszcza ją na drugim miejscu po „konsekracji przez śluby publiczne”1. 

1 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o istotnych elementach na-
uczania Kościoła na temat życia konsekrowanwgo w zastosowaniu do instytutów oddających 
się pracy apostolskiej The renewal of religious life (31 maja 1983).
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Przypomina zakonnikowi, że „stanie się przez złożenie ślubów członkiem 
instytutu implikuje obowiązek zaangażowania się we wspólne życie w jed-
ności z braćmi bądź siostrami wspólnoty. Zakonnik zobowiązuje się do 
życia wiernego naturze, celowi, duchowi i charakterowi instytutu, tak jak 
to określają konstytucje, własne prawa i autentyczne tradycje zakonu”2.

Patrząc jeszcze na sprawę od strony życia zakonnego jako takiego, na-
leży również zauważyć, że jest ono żywą komórką Kościoła. Zatem każ-
da wspólnota zakonna ze swej natury musi być eklezjalna, a to oznacza 
przede wszystkim – przeniknięta duchem komunii. Posoborowa teologia 
rozpatruje życie konsekrowane jako jedną z dróg świętości Kościoła. To 
wszystko każe nam jeszcze bardziej zaangażować się w przezwyciężenie 
indywidualistycznej koncepcji świętości zakonników. Bóg zbawia ludzi 
we wspólnocie i człowiek może uświęcić się, tylko zajmując swoje miejsce, 
stosownie do otrzymanych charyzmatów, we wspólnocie. Oto dlaczego 
odpowiedzialni za powołania muszą poważnie potraktować zdolność do 
współżycia z innymi i do wspólnego działania jako ważnego kryterium 
rozeznania powołania zakonnego.

Budowanie każdej ludzkiej wspólnoty jest przedsięwzięciem bardzo 
trudnym i delikatnym. Inaczej buduje się materialne obiekty, a inaczej bu-
duje się z „żywych kamieni”. Człowieka nie można „obciosać” jak kamień 
stosownie do potrzeb. Bowiem żaden człowiek nie stanowi niczyjej wła-
sności. A wszyscy otrzymaliśmy od Boga, jedynego Pana ludzkiego życia, 
dar wolności i związaną z nim osobistą odpowiedzialność. Jeżeli jednak zo-
staliśmy wezwani, by „stanowić jedno”, trzeba to czynić zgodnie z Ewan-
gelią i z poszanowaniem ludzkiej godności.

Budowę rozpoczyna się od fundamentu. Fundament istnienia wspól-
noty kościelnej stanowi udział w Misterium Chrystusa poprzez sakrament 
chrztu świętego; fundament istnienia wspólnoty zakonnej stanowi chary-
zmat życia konsekrowanego, udzielony niektórym wierzącym. Wobec tego 
każda chrześcijańska wspólnota jest najpierw darem. Wspólnotą można 
nazwać grupę osób złączonych uczestnictwem w tych samych dobrach. 
Chyba najdobitniej charakter daru życia wspólnego oddaje instrukcja Życie 
braterskie we wspólnocie3. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na rozdział 
I: Dar komunii i wspólnoty, gdzie mówi się, że „Wspólnota zakonna jest (…) 

2 Tamże, 16.
3 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

Congregavit nos in unum Christi amor (2 lutego 1994) (odtąd: CNU).
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przede wszystkim darem Ducha Świętego” (CNU 8). Wszystkie Boże dary 
wymagają przyjęcia i troski o ich rozwój. 

Niektóre sposoby budowania wspólnoty

W instrukcji Życie braterskie we wspólnocie znajduje się punkt: Wolność 
osobista i tworzenie więzi braterstwa (nn. 21–28). Podanych jest kilka wska-
zówek, z których możemy wyciągnąć pewne wnioski co do budowania 
wspólnoty. Niektóre z nich to:

a) Potrzeba ofiary

„Formacja początkowa powinna zatem uświadamiać trudności i ofiary, 
jakich wymaga życie we wspólnocie, prowadzić do ich akceptacji w imię bu-
dowania więzi pełnych radości i prawdziwie braterskich oraz kształtować 
wszystkie inne postawy typowe dla człowieka wewnętrzne wyzwolonego. 
Kto zatraca samego siebie dla braci, odnajduje samego siebie” CNU 24).

Do budowania każdej ludzkiej wspólnoty potrzebne jest osiągnięcie 
pewnego stopnia dojrzałości. Osoba niedojrzała jest egocentryczna i sądzi, że 
stanowi centrum, wokół którego kręci się cały świat. Oczywiście, że trudno 
oczekiwać od człowieka dojrzałości bez dochodzenia do niej. W życiu zakon-
nym jest przewidziany czas na formację początkową, a także ustawiczną. Całe 
życie trzeba dorastać do pełni ludzkiej i chrześcijańskiej. Dlatego konieczna 
jest w tym rozwoju zasada pozwalająca iść drogą do tej pełni. Troska o to, by 
„innym było ze mną dobrze, nie tylko mnie z innymi” bez wątpienia stanowi 
jedną z takich zasad. Nie można żyć we wspólnocie z wyciągniętą ręką jak 
żebrak, ponieważ nie jesteśmy nędzarzami duchowymi. Miłość Boża została 
obficie rozlana w naszych sercach przez Ducha, który został nam dany (por. 
Rz 5, 5). Poza tym człowiek nastawiony na ciągłe otrzymywanie skazuje się 
w punkcie startu na frustracje. Pokój, radość, poczucie duchowego nasycenia 
nie są owocem zaspokojenia egoistycznych zachcianek czy nawet rzeczywi-
stych ludzkich potrzeb, ale owocem miłości świadczonej drugim. Nie trzeba 
szukać miłości i pokoju, ale trzeba nieść pokój i dawać miłość. „Gdzie nie ma 
miłości, pokochaj, a odbierzesz miłość” (św. Jan od Krzyża).

Relacje oparte na miłości są bezinteresowne, a człowiek jest do nich na-
prawdę zdolny dopiero po przemianie duchowej. Nie chodzi tutaj o wy-
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uczoną kulturę bycia, ale o szczere postawy wynikające z nowego serca, 
odnowionego przez Ducha. „Miłość Chrystusa rozlana w naszych sercach 
budzi w nas miłość do braci i sióstr i każe nam nawet przyjąć ich słabości 
i ich trudności. Jednym słowem: ofiarować samych siebie” (CNU 21).

b) Stawać się twórcą własnej wspólnoty

„Należy więc od samego początku formować postawę twórcy, a nie tylko 
konsumpcyjnego odbiorcy wspólnoty, postawę wzajemnej odpowiedzialno-
ści za wzrost duchowy, otwartość i gotowość przyjęcia daru drugiego czło-
wieka, zdolność pomagania i przyjmowania pomocy, umiejętność zastąpie-
nia kogoś innego, ale i ustąpienia własnego miejsca innym” (CNU 24).

Kościół jest naszą Matką. Matką jest także Zgromadzenie zakonne. Jest 
to prawda radosna. Wspólnota jest naszą matką przez to, że pomaga nam 
dorastać do pełni naszego powołania. Musi być ona jednak także naszym 
„dzieckiem”. Wspólnota wypełni zadania matki, jeżeli zaistnieje wzajemna 
komunia w oparciu o miłość nadprzyrodzoną i ludzką. 

Aby budować wspólnotę trzeba być wiernym jej ideałom. Jakość wspól-
noty zależy w dużej mierze od jakości życia każdego z nas. Poprzez naszą 
czynną obecność wspólnotę albo budujemy, albo burzymy. Stąd pierw-
szym krokiem do zmiany wspólnoty jest zmiana siebie. Nie trzeba ocze-
kiwać, aż zmienią się inni. Zresztą ewentualna zmiana innych nie doko-
nuje się na nasze żądanie. Może być co najwyżej owocem doświadczenia 
miłości. Zatem bardziej od stawiania wymagań potrzebna jest akceptacja 
i życzliwość. Na początek chodzi o zrozumienie sprawy i nabycie pewnej 
wrażliwości na potrzebę budowania wspólnoty.

c) Zaakceptować wspólnotę realną

„Każda rzeczywistość chrześcijańska budowana jest na ludzkiej słabo-
ści. Wspólnota idealna, doskonała jeszcze nie istnieje: doskonałe obcowanie 
świętych jest celem, który osiągniemy w niebieskim Jeruzalem” (CNU 26).

Wśród osób zakonnych krążą pewne mity o idealnej wspólnocie, np.: 
„idealna wspólnota jest zawsze zgodna”; „idealna wspólnota jest kwestią 
szczęścia”. Według tej koncepcji wspólnota albo jest od razu gotowa, dosko-
nała, albo jej nie ma. Przy takiej postawie wystarczy mały zwyczajny kon-
flikt i człowiek wnioskuje: mam pecha, nie trafiłem na właściwą wspólnotę. 
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Tymczasem idealna wspólnota ludzi będzie mieć miejsce dopiero w nie-
bie. Tutaj jest ona celem, do którego możemy się przybliżać. Nawet Jezus 
nie stworzył ze swoich apostołów wspólnoty według takiego ideału. Doty-
czy to także okresu po Zesłaniu Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich 
znajdujemy opis konfliktów, które dotyczą Pawła i Barnaby, a nawet Piotra, 
głowy Kościoła. Np.: „Doszło do ostrego starcia, tak że się rozdzielili: Bar-
naba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza 
Sylasa i wyszedł, polecony przez braci łasce Pana” (Dz 15, 39–40). Łukasz, 
przedstawiając wzór pierwszej wspólnoty, ukazuje także masę konfliktów. 
Idealnej wspólnoty nie da się tutaj zrealizować, nawet gdyby wszyscy za-
konnicy byli święci. Trzeba się pogodzić z prawdą o ludzkiej ograniczono-
ści. Święci też mają swoje ograniczenia i subiektywne punkty widzenia na 
wiele spraw, które nie ułatwiają życia innym. Nie należy szukać ludzi bez 
ograniczeń, wad i grzechów, ale po prostu zgodzić się z tym ogranicze-
niem. Kto szuka przyjaciół bez wad, zostaje bez przyjaciół. Zakonnik, który 
szuka wspólnoty bez defektów, może pozostać bez wspólnoty. 

Ktoś posiadający nierealne ideały w przypadku konfliktów może ro-
zumować następująco: nie ma co szukać zgody i dążyć do ideału, bo zgo-
da albo jest od razu, albo jej nie ma. Tymczasem do ideału należy dążyć. 
Powinien być on wymagający. Realizm należy odróżnić od konformizmu. 
Realista stara się być obiektywy i szuka prawdy; konformista zadowala się 
przeciętnością, ponieważ kocha nie prawdę, ale wygodę. „Idealiście” żad-
na wspólnota nie odpowiada. I jest to logiczne, skoro nie ma tutaj idealnej 
wspólnoty. 

Trzeba kochać wspólnotę złożoną z osób, które żyją w naszych domach 
zakonnych, gdyż jest ona realna. Brak akceptacji własnej wspólnoty kończy 
się tym, że przestajemy ją budować. Nie zaczyna się budowania wspólnoty 
od realizowania własnych marzeń, ale od akceptacji ludzi, których Bóg dał 
mi za braci i siostry.

Do poczucia realizmu w odniesieniu do wspólnoty dochodzi się stop-
niowo. Najpierw poznajemy obiektywny ideał wspólnoty, zgodny z wła-
snym charyzmatem, poprzez studium teologii, życia Założycieli. Następnie 
dochodzi do zderzenia z twardą rzeczywistością dnia codziennego. W tej 
sytuacji człowiek uczy się realizmu; musi zdobyć się na nieco wyrozumia-
łości względem innych i siebie, na podkreślenie już obecnych wartości, by 
otrzymać syntezę w postaci wspólnoty realnej, gdzie nierzadko sąsiadu-
je grzech ze świętością; pokój z konfliktem. Budowanie wspólnoty realnej 
rozpoczyna się od nawrócenia do własnej wspólnoty. 
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Postawą przeciwną otwarciu się na rzeczywistość osoby i wspólnoty 
jest uprzedzenie. Polega ono na przyjęciu nie rzeczywistej osoby, z którą 
mamy do czynienia, ale naszego wyobrażenia o niej. Uprzedzenia są oku-
larami, które wykrzywiają obraz, utrudniają relacje i uniemożliwiają bu-
dowanie wspólnoty. Etykiety przyklejane drugim, stereotypy, sprawiają, 
że nie podchodzimy do nich, wychodząc od tego kim są, ale od własnych 
założeń. Może się więc zdarzać, że dojdzie do spotkań nie z rzeczywistymi 
osobami, ale z ich wypaczonymi obrazami. Zła interpretacja osoby i zacho-
wania się bliźniego może rodzić u niego agresję. A na agresję zwykle od-
powiada się agresją i tak tworzy się zamknięty obieg prądu agresji, który 
paraliżuje całą wspólnotę.

d) Dostrzegać otrzymane dary

„Od samego początku formacji należy wykazać złudność przeświadcze-
nia, że wszystko musi przyjść od innych, i dopomóc w odkryciu z wdzięcz-
nością, jak wiele się już otrzymało i każdego dnia otrzymuje się od innych” 
(CNU 24).

Dostrzeganie w rzeczywistości najpierw dobra nazywamy postawą 
optymistyczną. Instrukcja CNU zdaje się przypominać zakonnikom o ko-
nieczności takiej postawy w budowaniu wspólnoty. Życie pojedynczych 
ludzi i wspólnot posiada zarówno pozytywną, jak i negatywną stronę. 
Ktoś może nie zauważać dobra, jakie jest jego udziałem, a przeżywać nie-
ustanne niezadowolenie z powodu niedociągnięć, które widzi na każdym 
kroku. W takim przypadku ze wspólnotą jest jak z domem, który zapew-
nia schronienie, w którym mieszkają dobrzy ludzie, ale człowiek widzi 
tylko pewne niedociągnięcia i one zatruwają mu życie. W takim wypadku 
przyczyniać się do budowania wspólnoty oznacza dostrzegać najpierw 
dobro i możliwości dobra tkwiące w drugich. Prorocy nieszczęść parali-
żują entuzjazm innych, bo nie mówią o dobru, a podkreślają jedynie to, 
co nas upokarza i rani.

Odkrywanie dobra, podkreślanie go i wyrażanie jest sposobem budo-
wania wspólnoty. Trzeba okazywać wspaniałomyślność serca i specjalizo-
wać się w dostrzeganiu dobrej strony w każdym człowieku. Nie należy 
ignorować egoizmu, ale starać się zrozumieć człowieka i okazać mu miło-
sierdzie.
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e) Okazywać wyrozumiałość i współczucie

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystuso-
we” (Ga 6, 2–6; CNU 21). 

Kiedy zachowania bliźniego wywołują całkowicie negatywną ocenę, 
potrzebne jest zrozumienie. Trzeba wytłumaczyć intencję, kiedy nie można 
wytłumaczyć faktu. Wina bliźniego zawsze stanowi pewne „misterium”. 
Potrzebna jest tu nasza postawa empatyczna, tj. wczucie się w sytuację dru-
giego. Człowiek potrafi zawsze usprawiedliwić siebie, więc przez analo-
gię jest do tego zdolny także w stosunku do innych. Przeszkodą może tu 
być psychiczna potrzeba dostrzegania wokół zła, by na tym ciemnym tle 
widzieć siebie nieco wybielonym. Być wyrozumiałym to znaczy pozwolić 
drugiemu być przynajmniej tak grzesznym jak ja. 

Zrozumienie współbrata wymaga wczucia się w jego sytuację i prze-
życia: „Co byłoby ze mną, gdybym ja otrzymał to samo wykształcenie, po-
siadał ten sam temperament i miał za sobą taką samą historię?” Kto wie, 
czy mój brat nie byłby o wiele lepszy ode mnie, gdyby tyle otrzymał co ja? 
Bez wzajemnego zrozumienia i przebaczenia nie jest możliwa żadna ludz-
ka wspólnota, nie mówiąc o wspólnocie zakonnej, która musi być najpierw 
ludzka, by mogła być chrześcijańska. 

f) Przebaczać

„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie 
nawzajem” (EF 4, 32) (CNU 26).

Jeżeli grzeszymy przeciw bliźniemu, a bliźni przeciw nam, to potrze-
bujemy przebaczenia. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, bo rozważa ją już 
ewangelista Mateusz: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie…” (Mt 18, 
15–17). Apostoł Paweł pisze Efezjanom, by słońce nie zachodziło nad ich 
gniewem (por. 4, 26).

Grzech we wspólnocie nie jest sporadycznym i niezwykle rzadkim wyda-
rzeniem, ale jest smutnym doświadczeniem każdego dnia. Jest jak sałata, z któ-
rą trzeba spożywać codziennie Paschę Pana. Raz są to rzeczy świadome, in-
nym razem nieświadome. Nie można się tym jednak zniechęcać ani rozpaczać. 
Jest to normalny składnik życia każdej wspólnoty, pod warunkiem, że będzie 
chęć pojednania, postawa przebaczania sobie. Budowanie wspólnoty w tym 
wypadku polega na przyjęciu brata w imię Pana, pomimo jego grzechów.



o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD204

Kto intensywnie przeżywa doświadczenie przebaczenia, ten prawie 
nigdy nie ma nic do przebaczenia bliźniemu. Wielka Teresa, komentując 
wezwanie „Ojcze nasz”, dotyczące przebaczenia, pisze: „Ja od nikogo nie 
doznałam krzywdy, a co mnie spotkało od innych, to było sprawiedliwe. 
Nic więc nie mam, Panie, co bym dla miłości Twojej odpuścić mogła i tylko 
tę intencję ofiarować Ci mogę, iż gotować jestem odpuścić każdemu jaką 
winę, abyś Ty mi odpuścił moje”4. 

Pojednanie wymaga zewnętrznego znaku: „Idź i pojednaj się z bratem” 
(por. Mt 5, 23–24). Nie wystarczy pojednać się z bratem poza jego obecno-
ścią, tylko wobec Boga. Pojednanie jest gestem dwustronnym, jak to ob-
razuje gest objęcia się. Pojednanie domaga się spotkania twarzą w twarz. 
Pojednanie się z bratem jedynie wobec Boga byłoby zbyt wygodne.

g) Pielęgnować postawy społeczne

„Budując wspólnotę ducha i serca tych, którzy są powołani do życia 
razem w jednej wspólnocie, warto pamiętać o potrzebie rozwijania zalet 
przydatnych we wszystkich relacjach ludzkich, takich jak dobre wycho-
wanie, uprzejmość, szczerość, opanowanie, delikatność, poczucie humoru, 
umiejętność dzielenia się z innymi” (CNU 27).

Chodzi tu o zwykłe ludzkie relacje. Miłość Boża nie odziera nas z czło-
wieczeństwa. Ona je uszlachetnia. Powiedzielibyśmy nawet, że ukrywa 
się za zwykłymi ludzkimi gestami serdeczności, życzliwości, uśmiechu. 
Czasem wystarczy bardzo niewiele, by wprowadzić do wspólnoty nieco 
więcej pogody i podnieść drugiego na duchu. Chyba niedostatecznie doce-
niamy wartość tych prawie niewidocznych oznak wzajemnej miłości. Tym-
czasem są one jak zaprawa murarska w budowli. Najważniejsze elementy 
konstrukcji i najpiękniej wykonane detale bez spojenia nie mogą tworzyć 
trwałej całości. A któż zwraca na nie uwagę? 

We wspólnotach podkreśla się często ważne momenty, święta, zapomi-
nając, że prawdziwym spoiwem wspólnoty są małe święta w postaci deli-
katności, aktów przebaczenia i miłości. 

***

4 Św. Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, 36, 2, przypis 1. Tekst według manuskryptu 
z Escorialu.



Budowanie wspólnoty zakonnej 205

Wymiar wspólnotowy należy do istotnych rysów powołania chrześci-
jańskiego, a szczególnie zakonnego. Przypomnienie zakonnikom ich obo-
wiązku budowania jedności we własnej wspólnocie nie jest kwestią współ-
czesnych trendów teologicznych, czy wręcz mody, ale wymogiem bez 
uwzględnienia którego nie można zrealizować własnego powołania.

Każda formacja rozpoczyna się od umysłu, a więc od pewnego zasobu 
wiedzy. Można tu skorzystać z bardzo aktualnego w tym względzie naucza-
nia instrukcji Życie braterskie we wspólnocie, która najpierw przypomina teolo-
giczną zasadę realizacji powołania, zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i wspólnotowym − że mianowicie wszystkie chrześcijańskie wymagania 
mają swój fundament w Bożym darze, a następnie podaje wiele praktycz-
nych wskazówek do budowania własnej wspólnoty zakonnej. 

Summary

Building a religious community

A sense of community is essential in a Christian and especially monastic 
vocation. Reminding monks their obligation to build unity within their 
community is not a matter of contemporary theological trends, but an 
important requirement. The theme is developed in two main points. Specific 
proposals of attitudes and actions that contribute to building the unity 
within the community are preceded by reflection on the foundation of these 
requirements, it means the community as a gift. The seven specific proposals, 
it is only exemplification of the most important attitudes which remain 
inexhaustible. These attitudes stem not only from the Church teaching that 
is from the instruction of Fraternal Life in the community but mainly from the 
nature of the community and the understanding of the educational process.

tłum. Celina Budzowska
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Wspólnota formacyjna

Od kilku lat borykamy się z problemem dramatycznego spadku powo-
łań. W latach dziewięćdziesiątych sukcesywnie zmniejszała się liczba kan-
dydatek wstępujących do naszego Zgromadzenia, a w 2007 r. ostatnia, trzy-
osobowa grupa postulantek wstąpiła do nowicjatu i po dwóch latach złożyła 
śluby. Potem nastąpiła cisza. Nowicjat opustoszał. Nikt nie wstąpił do Zgro-
madzenia. W związku z tym w naszych sercach zaczęła budzić się gorliwa 
modlitwa o powołania i mobilizacja sił w duszpasterstwie powołaniowym. 

W sytuacji bezradności rok temu pojawiła się jednak nadzieja. Otóż 
5 stycznia 2010 r. przyszły do nas dwie kandydatki, potem trzecia. Następnie 
jedna z nich odeszła, a druga po pewnym czasie także zrezygnowała. Została 
jedna. Potem kolejna dziewczyna wstąpiła do Zgromadzenia i niestety rów-
nież odeszła. W sierpniu pozostała więc tylko jedna kandydatka. Odczuwa-
łyśmy ogromny smutek. Zastanawiałyśmy się, dlaczego nas to spotyka. 

Sytuacja kryzysu prowokowała wiele ważnych pytań: czy powodem 
jest tylko słaba kondycja młodzieży? Kim jesteśmy my – siostry przyjmu-
jące powołania? Jakie tworzymy środowisko? Czy jesteśmy wspólnotą, 
która pociąga, wspólnotą, w której kwitnie życie Boże? Czy mamy odwa-
gę zakwestionować swoje przyzwyczajenia, utarte ścieżki formacji? Może 
pragniemy, by formacja przebiegała gładko i bezpiecznie? Jak w obecnej 
sytuacji zapoznać kandydatkę z życiem zakonnym, wprowadzić w okre-
ślone prace, rozwiązywać problemy? Może teraz właśnie zaistniała potrze-
ba wdrożenia innych rozwiązań? Z pewnością trudniej jest przyjąć praw-
dę, że jako wspólnota mamy nieustannie zwracać się ku Ewangelii, trwać 
w słuchaniu i pełnieniu woli Boga, odczytywać znaki czasu.

We wrześniu 2010 r. była z nami jedna kandydatka, ale wkrótce zgłosiły 
się dwie następne, dlatego postanowiłyśmy zrobić pierwszy krok w odno-
wie formacji. Wprowadziłyśmy zmianę w naszej dotychczasowej praktyce, 
przenosząc formację postulantek z Domu Generalnego do jednej z placó-
wek, w której dotąd spokojnie i bogobojnie żyło pięć sióstr. Z pewną obawą 
zrezygnowałyśmy z naszego klasycznego modelu wspólnoty postulantek, 
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które zgromadzone w Domu Generalnym, oddzielone od wspólnoty sióstr, 
rozpoczynały formację pod okiem mistrzyni. Wydaje się nam, że prze-
strzenie Domu Generalnego przy grupach dwu-, trzyosobowych stały się 
trudne do zniesienia i nie dawały postulantkom możliwości przeżywania 
wspólnoty w wystarczający sposób. 

Zatem pierwsze postulantki we wrześniu 2010 r. rozpoczęły formację 
w zupełnie innym kształcie, włączone we wspólnotę pięciu sióstr. Ow-
szem, mistrzyni nadal kieruje procesem formacyjnym, ale pojawił się także 
bardzo cenny dar, tj. środowisko formacyjne jako wspólnota. Postulantki 
razem z siostrami angażują się w prace domowe i parafialne. Rytm dnia dla 
wszystkich wyznacza modlitwa, liturgia, lektura Pisma Świętego i służba. 
W taki sposób dziewczęta mogą doświadczyć tego, że miłość i oblubieńczy 
związek z Panem są najważniejsze w życiu zakonnym, a wspólnota zakon-
na jest Kościołem.

Dobro formacji wymaga odpowiedniego środowiska formacyjnego – 
jednolitego kierunku działania, zgody i pokoju. Ale najważniejszą sprawą 
jest, by owo środowisko było wspólnotą wiary, w której Bóg jest posta-
wiony na pierwszym miejscu, oraz przestrzenią, w której wszystkie siostry 
pozwalają Bogu działać i nieustannie formować się w szkole Jezusa. 

Od września minęło już 7 miesięcy. Zauważyłam, że nie tylko postu-
lantki, ale i cała wspólnota zapaliła się do modlitwy i zapragnęła ożywienia 
swej oblubieńczej miłości do Pana. Postulantki doświadczają w sposób sub-
telny tego, że to nie my je formujemy, lecz raczej towarzyszymy im i wska-
zujemy drogę, jak poddać się cudownemu tchnieniu i działaniu Boga.

Pierwszy rok formacji jest „pierwszym” i dlatego najtrudniejszym do-
świadczeniem „wspólnoty zakonnej” z jej szczególnym charyzmatem. Po-
stulantka musi opanować wiele nowych umiejętności społecznych. Dom 
zakonny to nowe miejsce, czasem odmienne kulturowo, obowiązuje tu 
inny porządek dnia, pojawiają się nowe osoby (już nie rodzina i rówieśni-
cy: koleżanki i koledzy). Na początku, co naturalne, postulantce brakuje 
znajomości zasad życia wspólnego w Zgromadzeniu. Wynika z tego szereg 
trudności, z którymi musi się zmierzyć zarówno ona sama, jak i wspólnota. 
Często widoczna jest nieumiejętność ustawienia odpowiedniej hierarchii 
wartości, a także różnice w dążeniach indywidualnych i wspólnotowych 
(dochodzi tu do głosu ideał wolności i niezależności młodych ludzi), nie-
umiejętność zintegrowania obowiązków i dyspozycyjności w służbie. Po-
stulantka musi nauczyć się współpracy, trudnej sztuki akceptacji drugie-
go człowieka, właściwego komunikowania o trudnościach i problemach, 
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umiejętności wyrażania swoich negatywnych uczuć w sposób nieraniący 
innych. Dlatego na tym etapie jest dużo nieporozumień i problemów do 
rozwiązania. Oczywiście dla każdej postulantki stanowi to pewną trud-
ność. Dziewczęta przychodzą przecież z różnymi doświadczeniami, roz-
maicie angażują się w życie duchowe i pracę nad sobą.

Na przestrzeni tego czasu okazało się, że wspólnota nie musi się gniewać 
na postulantkę, która z pewnymi problemami nie od razu sobie radzi, a jeśli 
nawet pojawiają się napięcia interpersonalne, to mogą być one środkiem for-
macyjnym i okazją do wzrostu. Jesteśmy świadome, że środowisko forma-
cyjne ma być pełne pokoju, a zasady – przejrzyste i klarowne. Dostrzegamy, 
że postulantki szukają oparcia w naszych twarzach, słowach, czynach. Tak 
więc wspólnota – środowisko formacyjne w tym trudnym dla nich czasie 
staje na wysokości zadania, okazuje im wiele akceptacji, cierpliwości. Hu-
mor, wspólne poszukiwanie rozwiązań, serdeczne rozmowy tworzą właści-
wy klimat i są niezmiernie potrzebne na etapie postulatu. Wspólnota jest 
odpowiedzialna za prowadzenie do Jezusa. Zrozumiałyśmy zatem, że życie 
wspólne nie jest czymś dodanym do naszej służby, lecz jest powołaniem. 
Dobre, siostrzane relacje we wspólnocie to gleba wzrastania dla młodych 
powołań i dla każdej siostry. Dlatego ważne jest, jak żyjemy w naszych 
wspólnotach. Mówienie o ich budowaniu, o formacji młodych bez jednocze-
snej refleksji nad jakością naszego życia wydaje się być bezsensem. Trzeba 
uczciwie sobie odpowiedzieć na pytanie, co proponujemy postulantkom, 
czym jest nasze życie konsekrowane dziś. Nie można zbudować autentycz-
nej wspólnoty bez żywej wiary w Chrystusa, więcej – bez pełnego oddania 
się Jezusowi. Żywa wiara zawsze uruchomi najlepsze działania w kierunku 
dobra formacyjnego, czyli budowania komunii na etapie postulatu. Wspól-
nota staje się miejscem miłości i przebaczenia, miejscem, w którym rodzi się 
poczucie sensu wspólnej drogi.

Nie chodzi o sukces, ani o ilość postulantek. Chodzi o rozbudzenie 
czystej i autentycznej wiary postulantek, które w życiu wspólnoty mogą 
odkryć, co znaczy wspólna droga, więź siostrzana, chrześcijańska miłość 
agape i ostatecznie: komunia w Bogu z siostrami.
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Budowanie wspólnoty zakonnej

Osobiście pomaga mi świadomość mojej i innych sióstr tożsamości. 
A więc jesteśmy stworzeniami Bożymi, istotami rozumnymi i wolnymi, mi-
łowanymi przez Boga i do miłowania zdolnymi. Z Jego łaski nazywamy 
się dziećmi Bożymi, współdziedzicami Królestwa, braćmi i siostrami Jezu-
sa Chrystusa, Jego przyjaciółmi. Jesteśmy wybrane i zaproszone do miłości 
oblubieńczej z Bogiem – naszym Stwórcą, Zbawicielem i Uświęcicielem! 
Każda stojąca obok mnie siotra to dusza do wielkich rzeczy wybrana. Prze-
cież to zawrotna rzeczywistość, towarzyszy mi świadomość tego niepojęte-
go daru, a także raz po raz przenika myśl, aby nie okazać się krnąbrnym, 
niewdzięcznym, zarozumiałym stworzeniem, które nadużywając wielkiego 
Bożego daru wolności – wzgardzi i jakimś sposobem, a tych jest niestety 
bardzo wiele, zmarnuje to zaproszenie do komunii z Bogiem, która przecież 
jedynie i ostatecznie da szczęście i pokój naszym sercom. I która jedynie jest 
trwałym fundamentem i spoiwem komunii we wspólnocie. 

Prowadzone działaniem Ducha Świętego podjęłyśmy realizację tego 
zaproszenia w danym charyzmacie, w konkretnej rodzinie zakonnej i sto-
sunkowo szybko przekonałyśmy się, że nasza natura zraniona grzechem 
pierworodnym jest skłonna do złego i że łaska Boża musi się wiele natru-
dzić, aby zbudować w nas i między nami coś nadprzyrodzonego i miłe-
go Panu Bogu. Przychodzimy z całą naszą wielkością, ale też kruchością, 
biedą – może też bagażem doznanego zła, krzywdy i niesprawiedliwości. 
Jesteśmy spragnione bycia kochanymi i same chcemy kochać. Normalnie 
poprzez całą formację początkową coraz bardziej poznajemy i doświadcza-
my bezwarunkowej miłości Bożej, ale gorzej jest z miłością wzajemną po-
między nami, siostrami. Nie jestem ekspertem od budowania komunii we 
wspólnocie, ale wiem, że codziennie trzeba podejmować wysiłek zmagania 
z sobą. Z pewnością bardzo pomocne są w tym dobre cechy charakteru, 
takie jak: prawość, otwartość, życzliwość, serdeczność, pogoda i uśmiech, 
umiejętność optymistycznego patrzenia, zdolność empatii, poszanowanie 
wolności i odmienności stojących obok mnie osób, bez względu na to, czy 
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pełnią posługę przełożeńską, czy są siotrami stojącymi „w szeregu”. Ko-
nieczne jest pogłębione spojrzenie na siebie i na bliźnich.

Nasze codzinne życie zakonne dostarcza nam wiele pomocy: udział we 
Mszy Świętej, modlitwa Liturgii Godzin, regularna spowiedź, kierownic-
two duchowe. Doświadczam, jak nieodzowną i nieocenioną pomocą jest 
codzienna medytacja słowa Bożego, codzienne siadanie u stóp Pana i kar-
menie się chlebem Jego nauki, która jak słodki balsam sączy się do naszych 
dusz, przenika do głębin naszych serc, rozjaśnia ciemności naszych umy-
słów, nagina wolę do dobrego. To słowo Boże upomina, karci, ale nie rani, 
lecz leczy zranienia; pociesza i umacnia, prowadzi na Boże drogi, oczyszcza 
nasz wzrok w patrzeniu na innych, na siebie; oczyszcza nasze motywacje, 
nadaje sens zmaganiom, wciąż na nowo podejmowanym wysiłkom, by jak 
najwierniej odpowiedzieć miłością na miłość; daje nadzieję na ostateczne 
zwycięstwo, na zmartwychwstanie i życie wieczne w komunii z Bogiem 
i bliźnimi. 

Bardzo cenna i pomocna jest praktyka dzielenia się słowem Bożym. Te 
spotkania, oparte na medytacji słowa Bożego, pozwalają każdej z nas otwie-
rać się na działanie Ducha Świętego, by potem móc dzielić się z innymi po-
ruszeniami własnego serca, otrzymanym światłem zrozumienia nauki Bo-
żej i płynących z niej konkretnych wskazań dla mojej sytuacji życiowej, dla 
mojej kondycji duchowej. Jakże często odnajdujemy się w sytuacjach boha-
terów ewangelicznych i wtedy wyrywa się z naszych serc wołanie do Pana 
o konkretną łaskę w naszym życiu. Nie pozostaje ono bez echa, bez odpo-
wiedzi – Pan Jezus także dzisiaj uzdrawia, pokrzepia, czyni cuda natury 
fizycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ostatecznie duchowe zdrowie 
daje prawdziwe i wieczne szczęście! On jest z nami po wszystkie dni, jak 
obiecał. Wciąż na nas czeka z bezmiarem swoich łask. 
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Budowanie wspólnoty zakonnej

Dziś, gdy wiele wspólnot życia konsekrowanego przeżywa poważ-
ne kryzysy różnego rodzaju, wśród nich także kryzys powołań, pytania 
dotyczące jakości życia we wspólnocie są bardzo potrzebne. Do naszych 
wspólnot przyjdą bowiem młodzi ludzie, jeśli nasze życie będzie dla nich 
pociągające. Dlatego warto pytać siebie, czy jest ono pociągające dla nas 
samych? Czy nas jeszcze fascynuje? I jak budować wspólnotę życia konse-
krowanego, która będzie żywa i płodna?

Gdy myślę o wspólnocie zakonnej, wspólnocie życia konsekrowanego, 
pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa, dotyczy celu tej wspólnoty. Praktyka 
pokazuje, że łatwo jest stracić go z oczu. Jako osoby żyjące razem chcia-
łybyśmy nieraz, aby w naszych domach było ładnie, czysto i miło. Chcia-
łybyśmy czuć się akceptowane, docenione, spełnione i oczywiście kocha-
ne. Mogłoby się wydawać, że właśnie wtedy można będzie powiedzieć 
o wspólnocie, że jest dobra...

Wróćmy jednak do pytania o cel wspólnoty. W 15 rozdziale Ewange-
lii Janowej czytamy przepiękne słowa, które Jezus wypowiada do swo-
ich uczniów: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16 
a). Jezus jednak od razu dodaje: „Abyście szli i owoc przynosili i by owoc 
wasz trwał” (J 15, 16 b). To oznacza, że od wybranych Pan spodziewa się 
trwałego owocu. Nasze powołanie wiąże się więc z koniecznością wyda-
nia owocu. Moglibyśmy powiedzieć – z misją. Każdy Instytut życia konse-
krowanego ma tę misję ściśle określoną dla swoich członków. Nasi Zało-
życiele i Założycielki pozostawili nam to, co sami odkrywali, wsłuchując 
się w głos Ducha Świętego. Niezależnie jednak od tego, do jakiej rodziny 
zakonnej należymy, mamy pewną misję, która jest wspólna dla nas wszyst-
kich. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita Consecrata w numerze 72 
zatytułowanym Konsekrowani do pełnienia misji, pisze: „Najważniejszym 
przejawem misji nie są zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobec-
nienie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest 
wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego!”
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Jeżeli zatem celem wspólnoty zakonnej jest prowadzić jej członków do 
wydania owocu, którym będzie spełnienie misji uobecnienia w świecie Je-
zusa przez osobiste świadectwo, to znaczy, że nie o to chodzi we wspólno-
cie, żeby było nam razem miło i sympatycznie. Jeżeli wspólnota ma wypeł-
nić swoją misję w świecie, jej członkowie muszą być osobami dojrzałymi 
i wewnętrznie wolnymi. Dziś wydaje się, że to, co najbardziej wewnętrznie 
rozbija i niszczy nasze wspólnoty, to nie spieranie się o odkrycia z porannej 
medytacji albo o rozumienie naszego charyzmatu czy nawet o interpreta-
cję dokumentów Kościoła, ale to niedojrzałość i braki w formacji ludzkiej. 
To one sprawiają, że zatrzymujemy się na sobie, odbieramy rzeczywistość 
w sposób subiektywny, patrzymy na innych przez pryzmat naszego po-
czucia niższości, walczymy o akceptację i o miłość dla siebie. Spójrzmy na 
prosty przykład. Wiemy z doświadczenia życia we wspólnocie, że nawet 
kwestia tego, czy okno ma być otwarte czy zamknięte, może urosnąć do 
niebotycznych rozmiarów. Potrafimy ten problem wtedy przeżywać ni-
czym prześladowanie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa… 
Można się uśmiechnąć w tym miejscu. Pozostaje tylko pytanie: kogo po-
ciągniemy za sobą takim świadectwem? A przecież miałyśmy uobecniać 
Jezusa w świecie… 

Jestem osobiście głęboko przekonana, że tylko człowiek dojrzały 
i wolny jest w stanie udźwignąć wewnętrzne napięcie, które nieustannie 
istnieje pomiędzy naszymi potrzebami a wartościami. Dojrzałość ludzka 
zakłada znajomość tych potrzeb, przeżywanie ich świadomie, spełnianie 
bądź nie, w zależności od świadomej decyzji woli, od rozeznania, które 
dokonuje się w odniesieniu do wartości, jaką jest powołanie przez Jezusa 
Chrystusa. W przeciwnym razie szybko się okaże, że to potrzeby nami 
rządzą i wokół nich budujemy nasze życie. Bywa, że w takich sytuacjach 
potrafimy oszukiwać siebie samych, wmawiając sobie, że robimy coś dla 
Pana Jezusa, a tak naprawdę będzie to tylko szukanie zaspokojenia na-
szych własnych ambicji. Możemy tak oszukiwać siebie całymi latami... 
Nie da się jednak zbudować zintegrowanego życia wokół potrzeb. To 
one sprawiają, że dążymy do zaspokojenia naszego pragnienia ciepła 
psychicznego, chcemy posiadać kogoś dla siebie, stale próbujemy siebie 
dowartościowywać, czasem nawet poniżając innych, nieustannie porów-
nujemy się z kimś, oczekujemy, że inni powinni być nam wdzięczni za 
nasze poświęcenie, czasem unikamy za wszelką cenę trudności i wy-
zwań, bywa, że reagujemy agresywnie i nieadekwatnie do sytuacji. Na-
sze oczekiwania względem wspólnoty są nierealistyczne i nie do spełnie-
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nia. Z pewnością wtedy nie jesteśmy wolni. Osobiste świadectwo nie jest 
uobecnianiem Chrystusa... 

Co natomiast buduje? Wspólnotę zakonną buduje świadomość celu, 
misji, do której zaprasza nas Jezus, która jest wpisana w samą istotę konse-
kracji. Tę misję może wypełniać tylko osoba dojrzała i wolna wewnętrznie. 
Ten fakt zakłada potrzebę nieustannego rozwoju na płaszczyźnie ludzkiej 
i duchowej. Życie braterskie we wspólnocie może ten rozwój stymulować. 
Ale to nie od wspólnoty zależy, czy ja będę wzrastać, czy nie. Mój rozwój 
zależy od tego, jak ja będę przeżywać moje bycie w tej wspólnocie. Czy 
pozwolę, aby Bóg kształtował mnie codziennie poprzez swoje Słowo, pro-
wadzenie przełożonych, wewnętrzne poruszenia, najprostsze wydarzenia, 
relacje z innymi, przez to, co trudne i co piękne na co dzień.

Na początku mojego życia zakonnego słuchałam konferencji pewne-
go bardzo pobożnego ojca duchownego. Pierwsze zdanie z tej konferen-
cji, które wtedy zapisałam, pamiętam do dzisiaj. Brzmiało ono tak: „każ-
dy sam osobiście jest odpowiedzialny za to, jaki jest”. Wnioski wydają się 
oczywiste. Niezależnie od historii naszego życia, od trudności, jakich dziś 
doświadczamy, od kondycji naszej wspólnoty, jesteśmy wezwane do od-
powiedzialności za własną formację. 

Moje wysiłki w pracy formacyjnej z Juniorystkami z mojego Zgroma-
dzenia zmierzają do tego, by nauczyć Siostry, aby wyrobiły w sobie po-
stawę autoformacji. Osobisty rozwój na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej 
wydaje się być niemożliwy bez nieustannej konfrontacji z własną pychą 
i egoizmem. Jestem przekonana, że osoby, które na co dzień pozwalają, 
aby kształtowała je rzeczywistość, w której żyją, będą stawały się coraz 
bardziej dojrzałe i wolne, gotowe podjąć misję zleconą nam przez Jezusa 
Chrystusa. Misję, która ze swej natury uobecnia Królestwo Boże w świe-
cie. Takie osoby budują wspólnotę zakonną swoją obecnością, bo uobec-
niają w niej Chrystusa świadectwem swojego życia. Przynoszą owoc, 
a owoc ich trwa…

Chcę teraz wrócić do początku mojej wypowiedzi. Zaznaczyłam, że – 
żyjąc razem – chciałybyśmy, aby w naszych wspólnotach było miło, ładnie, 
by była tam atmosfera życzliwości i akceptacji. Zakładając, że nie jest to 
cel naszego życia, warto jednak się o to zatroszczyć. Jesteśmy kobietami, 
a kobiety cenią drobiazgi. To z nich składa się przecież nasze życie. Za-
uważenie kogoś przy stole, pytanie: „jak minął dzień”, serdeczny uśmiech, 
dostrzeżenie czyjegoś zmęczenia, szacunek dla każdego… Te gesty mogą 
nam bardzo pomóc w budowaniu wspólnoty zakonnej. Kiedy wszyscy nas 
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kochają i cenią, łatwiej nam się poświęcać dla innych. Ale jeśli nas nie będą 
kochać i nie będą nam wdzięczni za poświęcenie, my i tak kochajmy pierw-
sze, bo robimy to przecież ze względu na Jezusa, a nie po to, by ktoś nas 
docenił. By tak kochać, potrzeba dojrzałości i wolności. Tego życzę z całego 
serca sobie i każdej Siostrze.

Na koniec podzielę się moim odkryciem. Idąc kiedyś na spacer zauwa-
żyłam, że kałuża odbija niebo. Trzeba tylko patrzeć na nią w odpowiedni 
sposób. Może to nie jest najładniejsze porównanie, ale przymierzam je cza-
sem do siebie samej i do mojej wspólnoty. Trzeba tylko patrzeć w odpo-
wiedni sposób…

s. Fides Krawczyk CSFN
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Zaproszeni do przyjaźni z Chrystusem.
Celebracja słowa Bożego i kontemplacja ikony

Śpiew na wejście:
Ref: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. 
Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa, 
weselmy się w Nim i radujmy
Z pokorą szczera kochajmy Boga 
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

Skoro wszyscy tu się gromadzimy, 
strzeżmy się tego, co nas rozdziela
Niech ustaną gniewy i spory, 
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste, 
razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
To będzie naszą radością czystą i bez skazy, 
przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie i wprowadzenie:
K: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
W: Amen.
K: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa  

            i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W: I z duchem Twoim.

K: Gromadzimy się na nabożeństwie, w którym orędzie Słowa będzie 
uzupełnione orędziem obrazu. Od momentu, kiedy odwieczne Słowo sta-
ło się jednym z nas, Słowo Boga jest nie tylko słyszalne, ale ma widzialne 
oblicze Jezusa z Nazaretu. Chcemy z uwagą słuchać słowa Bożego i kon-
templować Boga w obrazie i podobieństwie. Chcemy napełniać się Boską 
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mądrością i światłem, „albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, 
by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasno-
ścią poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa” (2 Kor 4, 6). 

Pozwólmy prowadzić się Bożemu Duchowi, aby wypełnił największą 
tęsknotę naszego serca, jaką jest pragnienie oglądania Oblicza Boga. Pro-
śmy, aby On sam wprowadził nas w tajemnicę tej miłości, jaka jest między 
Jezusem, Synem Boga i Przedwiecznym Ojcem. Prośmy, aby Słowo sprawi-
ło dziś w nas to, co ogłasza: komunię z Bogiem i ludźmi.

Akt pokuty
Aby to było możliwe, stańmy przed Nim w pokorze i uczyńmy w ser-

cu akt przebaczenia i pojednania. Na znak gotowości pojednania z każ-
dym bliźnim, tym blisko i tym, o którym w sercu wiemy, że nie mamy 
z nim pokoju; na znak pojednania i wspólnoty złączny nasze ręce, po-
dając je sobie. Niech gest wyciągniętej w stronę bliźniego ręki otworzy 
nasze serca, pomoże doświadczyć jedności wiary, radości i pokoju. Niech 
ten akt pokuty oczyści z wszystkiego, co nas oddziela od Boga i ludzi, 
niech ustaną gniewy i spory, pośrodku nas niech będzie Chrystus, Na-
dzieja chwały.

Spowiedź powszechna
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry…
K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy nam 

grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
K: Módlmy się: 
Boże, Ty przez Wcielenie, Śmierć i Zmartwychwstanie swojego Syna, 

pojednałeś grzeszną ludzkość ze sobą. Spraw, abyśmy mając udział 
w Twoim życiu, trwali w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytanie słowa Bożego 
Czytanie I: 1 J 4, 7–16
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, 

a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna 
Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że 
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale 
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że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy... Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my win-
niśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłu-
jemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas dosko-
nała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze 
swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna 
jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką 
Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim”. 

Psalm responsoryjny: Ps 63
Ref: Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos, naucz nie szukać Ciebie, 
wskaż mi cień Twego oblicza, ukaż mi Panie swą twarz.

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; 
Ciebie pragnie moja dusza, 
za Tobą tęskni moje ciało, 
jak ziemia zeschła, spragniona bez wody.

Ref: Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos, naucz nie szukać Ciebie,
wskaż mi cień Twego oblicza, ukaż mi Panie swą twarz.

W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, 
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, 
moje wargi będą Cię sławić.

Ref: Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos, naucz nie szukać Ciebie, 
wskaż mi cień Twego oblicza, ukaż mi Panie swą twarz.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera.

Śpiew przed Ewangelią
Alleluja/ Chwała Tobie Słowo Boże.
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Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę, 
kto trwa we mnie, ten przynosi owoc obfity.
Alleluja/ Chwała Tobie Słowo Boże

Ewangelia: J 15, 1–17
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, któ-

ry uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, 
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wy-
trwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, 
wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca 
do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, 
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to 
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miło-
ści mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 
w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby 
radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciół-
mi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciół-
mi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał 
wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali”.

Wprowadzenie do kontemplacji ikony
Główne przesłanie Ewangelii wyrażone w słowach: „Wytrwajcie we 

Mnie, a Ja będę trwał w was”, zwiastowane jest i uobecnione przez barwy 
ikony zatytułowanej Jezus i Przyjaciel. Nasza jedność z Bogiem jest możliwa 
jedynie przez Chrystusa – Winny Krzew Ojca, w Duchu Świętym. 

s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU
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Patrząc na ikonę, kontemplujemy Boga. Nie chodzi o zwykłe oglądanie, 
patrzenie z podziwem czy nawet wpatrywanie się, chodzi o takie zapatrze-
nie, które pozostawia ślad, odbija w sercu to, na co patrzą oczy. W tym, kto 
kontempluje ikonę, mocą Ducha Świętego, dzieje się to, co właśnie kontem-
pluje. Ikona zawsze wprowadza w tajemnicę Boga, w Jego obecność, dlate-
go weryfikuje nasze życie. Ikona, którą będziemy kontemplować zaprasza 
nas do relacji przyjaźni z Chrystusem.

Kontemplacja ikony Chrystus i Abba Menas1 
Ikona zatytułowana Chrystus i Abba Menas znana jest również jako Mój 

Towarzysz lub Jezus i Przyjaciel. Przedstawia Chrystusa, który w lewej dłoni 
trzyma księgę Ewangelii, prawym zaś ramieniem obejmuje mnicha Menasa, 
opata. Postać po prawej stronie rozpoznawana jest jako Jezus dzięki charak-
terystycznej aureoli – jest to tak zwany „nimb krzyżowy”, przysługujący na 
ikonach wyłącznie Chrystusowi. Zgodnie z obowiązującą zasadą, ikona jest 
podpisana. Napisy, nieodzowny element ikon, stanowią gwarancję wierności 
wobec Pierwowzoru. Obok postaci po prawej stronie widnieje napis w języku 
koptyjskim oznaczający: Zbawiciel. Napis w lewym górnym rogu ikony, po-
wtórzony dwa razy, wskazuje, iż postać obok Chrystusa ma na imię Menas.

Ikona odgrywa rolę mistycznego pośrednika pomiędzy światem ziem-
skim i światem niebieskim. Aby doświadczyć piękna pisanego ikoną, trze-
ba otworzyć się na to, co jest ukryte w symbolach i barwach. Ale nie tylko: 
trzeba jeszcze wejść w duchowy klimat, w jakim ikona powstawała – to 
klimat milczenia, modlitwy i postu.

Najgłębszy sens każdej ikony leży w tym, aby być oknem do świata 
nadprzyrodzonego. Otwiera się ono dla tych, którzy mają przenikliwe, du-
chowe spojrzenie, światłe oczy serca; dla tych, którzy wpatrując się w iko-
nę, zaczynają ikoną modlić się. 

„Przyjdź Duchu Święty, odnów we mnie wiarę, 
obudź pragnienie spotkania z Bogiem Żywym, otwórz dziś dla mnie 

okno tej ikony... 
Aby to było możliwe, w sercu swoim czynię teraz akt przebaczenia 

i pojednania wobec tych, z którymi nie mam pokoju... Z moimi braćmi i sio-
strami, ze wspólnotą... 

Przyjdź Duchu Święty, wprowadź mnie w miłość Ojca, 
wprowadź mnie w tajemnicę przyjaźni Jezusa Chrystusa”.

1 G. W. Dryl, Kontemplacja ikony Chrystus i Abba Menas, (DVD), Kraków 2010.
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222

Ikona, na którą patrzymy, odnosi nas do dwóch głęboko biblijnych rze-
czywistości. Pierwszą jest rzeczywistość bycia w drodze. To droga człowieka, 
jego wędrowanie, zmierzanie ku jakiemuś konkretnemu celowi, ale też dro-
ga duchowa, rozumiana jako tęsknota za Bogiem, wzrastanie w łasce i Bożej 
mądrości. Dlatego modlę się wraz z psalmistą: „Daj mi poznać drogi Twoje, 
Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Prowadź mnie według Twej prawdy 
i pouczaj... (Ps 25). Szczęśliwy każdy, kto chodzi Jego drogami!” (Ps 128). 

Druga rzeczywistość, w jaką wprowadza nas ikona, to samo spotkanie, 
obecność Boga pośród swego ludu. Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie 
wychodzi na spotkanie człowieka, jest „Bogiem z nami”. Więcej, On sam 
stał się Drogą i Prawdą i Życiem... Dlatego: „Powierz Panu swoją drogę 
i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37).

Ramię, którym Chrystus obejmuje Menasa, wyraża bliskość, zażyłość 
i prostotę relacji. Jest to relacja przyjaźni. „Już was nie nazywam sługami, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego” (J 15, 15). Objąć kogoś ramieniem znaczy przy-
jąć go, zaprosić do komunii ze sobą, przyjąć tak, aby ten drugi we mnie 
odpoczął. Bliskość jest tak wielka, że czyni Menasa niemal równym Chry-
stusowi. Obie sylwetki są prawie jednakowej wielkości, takie same aureole, 
a przede wszystkim twarze. Na obliczu mnicha widać tę samą jasność, co 
na obliczu Chrystusa. 

„My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską 
jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, 
upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3, 18).

Jednocześnie bliskość ta nie zniewala, pozostawia przestrzeń i wolność 
w relacji... W tej właśnie przestrzeni, w wielkiej wolności, dokonuje się naj-
głębsza formacja ucznia Chrystusa – proces upodabniania się miłującego 
do Miłowanego. 

Tak jak ręce garncarza formują naczynie, tak Chrystus nadaje kształt 
mojemu życiu i sens wszystkim wydarzeniom mojej historii. Pozostawać 
w rękach Boga znaczy być do Jego dyspozycji, zaufać i całkowicie zdać się 
na Niego, wtedy On objawi moc swego ramienia: rozproszy pychę serca, 
strąci z tronu egoizm, a wywyższy to, co we mnie pokorne. 

– Czy jest we mnie pragnienie, aby powierzyć siebie dłoniom Boga? 
– Czy moje serce ufa bezgranicznie Bogu?
Błagam Cię, Boże: „Stwórz, we mnie serce czyste, odnów we mnie moc 

ducha... Nie odbieraj mi świętego ducha swego!” (Ps 51). „Odnów znaki 
i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię!” (Syr 36, 5).

s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU
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Wyciągnięte ramię jest znakiem mocy Boga, który daje życie. Kiedy Bóg 
wyciąga swą rękę nad powołanym, to po to, aby wziąć go w całkowite po-
siadanie, aby – jak prorokowi – przekazać swego Ducha i posłać z misją 
(por. Ez 37, 1–14).

„Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś 
otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z wię-
zienia tych, co mieszkają w ciemności” (Iz 42, 6–7).

W porównaniu z mocą Bożego ramienia, ręka człowieka jest słaba i bez-
silna. Abba Menas, wypełniając swoją misję, na dwa sposoby przekazuje 
mądrość, którą otrzymuje od Chrystusa: głosząc Słowo, o czym mówi zwój 
w lewej ręce, i błogosławiąc – uniesiona w górę prawa dłoń. Jedno i drugie 
czyni nie własną siłą, lecz mocą Bożego Ducha. 

To nie moja pomysłowość, ale wierność Chrystusowi i poddanie się 
Duchowi Świętemu czyni owocną misję przepowiadania i decyduje o sku-
teczności każdego mojego działania.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 
na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16). Droga ucznia Jezusowego 
przebiega tym samym szlakiem, co droga jego Mistrza. Także przez cier-
pienia i prześladowania. Ramię Chrystusa to ramię Przyjaciela. Prowadzi, 
osłania i ratuje, podtrzymuje i wybawia. „On wyciąga rękę z wysoka, wy-
dobywa mnie, ocala, bo mnie miłuje” (Ps 18). 

Chrystus Pan trzyma w swej dłoni księgę Ewangelii – symbol wiedzy, 
mądrości i nauczania. On jest Tym, który namaszczony przez Boga Du-
chem Świętym i mocą, przychodzi, aby głosić Dobrą Nowinę i... taką misję 
powierza swoim uczniom. Dłoń Chrystusa, silnie spoczywająca na ramie-
niu Menasa, zdaje się mówić: „Idź i głoś, ucz zachowywać wszystko, co ci 
przykazałem...” (por. Mt 28, 19).

Imię Menas znaczy tyle, co „trwać”. Trwanie w Chrystusie wydaje 
się być najgłębszym przesłaniem ikony, którą kontemplujemy. Prawdzi-
wy uczeń Jezusa to ten, kto trwa w Nim, jak gałązka w winnym krzewie. 
Trwać w Chrystusie to przede wszystkim uwierzyć i przyjąć miłość Ojca 
ofiarowaną w Jezusie. Jest to miłość wielka i bezinteresowna, miłość, która 
sprawia, że On daje życie za ciebie i zaprasza do bycia przyjacielem, nie 
sługą. Trwać w Chrystusie to słuchać Jego nauki, mieć serce otwarte na 
słowo Boga, by coraz pełniej poznawać Jego miłość. Trwać w Chrystusie 
to kochać na wzór swego Mistrza, dawać siebie, jak krzew daje życiodajne 
soki gałązkom, to oddać życie za tego, kogo się kocha.

Zaproszeni do przyjaźni z Chrystusem. Celebracja słowa Bożego i kontemplacja ikony
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– Czy ja wierzę słowom Ewangelii?
– Jak w moim życiu realizuje trwanie w Chrystusie?
Zwój w dłoni mnicha oznacza, że pragnie on przekazywać nie swoją 

własną naukę, ale naukę i mądrość Jezusa Chrystusa; Prawdę, której On 
udziela, a raczej, którą jest On sam (por. CT 6). Linia biegnąca od księ-
gi w dłoni Chrystusa kieruje wzrok na zwój w ręce mnicha, wyznaczając 
w ten sposób perspektywę. Wzniesiona dłoń Menasa może też być inter-
pretowana jako wskazywanie na Chrystusa.

Jak głęboka winna być zażyłość głoszącego Dobrą Nowinę z Chrystu-
sem, jak wiele czasu winien on poświęcać modlitwie i jak bardzo być ode-
rwanym od siebie samego, aby mógł za Nim powiedzieć: „moja nauka nie 
jest moja, ale tego, które mnie posłał” (J 7, 16).

Jezus i Jego przyjaciel przemierzają ziemię... Zniszczenie ikony spowo-
dowało, że widoczne są tylko stopy mnicha. Stopy Jezusa są niewidoczne, 
zdają się mówić: nie mam dziś innych nóg, jak tylko twoje, będę znany 
i kochany tylko tam, gdzie zaniosą Mnie twoje stopy… Bose stopy mnicha 
oznaczają stopy sługi, całkowicie oddanego i zależnego od Mistrza, zwłasz-
cza w wypełnianiu misji przepowiadania. Uświadamiają też, iż powołany, 
z racji swego posłania, bierze niejako w posiadanie to wszystko, czego do-
tkną jego stopy2, stąd musi on czynić „proste ślady” swoimi stopami (Hbr 
12, 13). „O jakże pełne wdzięku są nogi zwiastuna radosnej nowiny, który 
ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie” (Iz 52, 7). 
Jednocześnie musi on pamiętać, że serca tych, do których jest posłany, to 
ziemia święta, dlatego – zdejmij sandały (por. Wj 3, 5).

Widniejący w górnej części ikony krzyż oznacza Chrystusa Zbawcę 
i Zwycięzcę. To znak, który cesarz Konstantyn Wielki kazał umieścić na 
chorągwiach swojej armii i który doprowadził go do zwycięstwa. In hoc si-
gno vinces („pod tym znakiem zwyciężysz”) – miał usłyszeć władca. W tym 
znaku zwycięża każdy, kto trwa w Chrystusie. „Beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Wytrwajcie w miłości mojej” (por. J 15). 

Całościowe spojrzenie na ikonę pozwala zauważyć jej geometrię, peł-
ną harmonii i pokoju. Kompozycja ikony jest bardzo wyważona, spokoj-
na; wzmacnia ją pełna majestatu i godności postawa Chrystusa. Kwadrat, 
w który wpisana jest ikona, jest symbolem ziemi. Również ciemny brązo-
wy kolor, zajmujący większą cześć ikony, to symbol ziemi, którą przemie-

2 Prastary obyczaj prawny, polegający na braniu czegoś w posiadanie przez dotknięcie 
stopami, zwłaszcza ziemi, gdy stawała się ona własnością (por. Dz 4, 35).

s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU
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rza Abba Menas. Sylwetki Chrystusa i mnicha zajmują całą przestrzeń, 
która – dlatego, że jest kwadratem – idealnie wpisuje się okrąg, symbol 
wszechświata i Boga Stwórcy, który ogarnia ziemię... 

Boska obecność na ikonie jest zaznaczona również poprzez złoty, świe-
tlisty kolor, który schodząc niejako z góry, od Boga, przenika ikonę i po-
przez Księgę Słowa oświetla drogę wędrującego mnicha. 

„Bóg mnie osłaniał, gdy świecił mi lampą nad głową. Z Jego światłem 
kroczyłem w ciemności” – powie Hiob (Hi 29, 2–3), a psalmista dopowie: 
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp, światłem na mojej ścieżce” (Ps 119). 

Wyznaczony przez okrąg kompozycyjny środek ikony leży pomiędzy 
Chrystusem a mnichem – pozornie to miejsce puste. Jednakże oczy wia-
ry każą nam patrzeć głębiej: niezależnie od twoich zdolności, możliwości 
i talentów, twoich grzechów i słabości, niezależnie, kim jesteś i co myślisz 
o sobie jako głoszącym Ewangelię – najważniejsze jest to, co dokonuje się 
pomiędzy tobą a Chrystusem. To puste miejsce jest zaproszeniem dla cie-
bie, zaproszeniem do przyjaźni z Chrystusem. Ukazuje to delikatnie zazna-
czona perspektywa – jej linie łączą się poza ikoną, tj. w miejscu gdzie teraz 
jesteś – i rozszerzając się ku górze, zdają się wołać: „Chodźcie, wstąpmy na 
górę Pana, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami” 
(Iz 4, 2). To miejsce jest zarazem wezwaniem dla każdego głosiciela Dobrej 
Nowiny: jego zadaniem jest doprowadzić drugiego nie tylko do spotka-
nia z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia i głębokiej zażyłości z Nim 
(por. CT 5). Jednakże wtajemniczyć może tylko ten, kto sam jest wtajemni-
czony, kto przez Chrystusa, w Duchu Świętym uczestniczy w życiu Ojca.

Najważniejszym elementem, niejako duchowym centrum ikony, jest 
oblicze Chrystusa. W nim jest najwięcej światła. To światło nie pochodzi 
z zewnętrz, ono emanuje z oblicza Zbawiciela, jak na górze Tabor: „twarz 
Jego zajaśniała jak słońce” (Mt 17, 2). Oblicze Chrystusa określają Jego oczy 
– wielkie i łagodne, pełne światła i życia. Są otwarciem ducha, zaprasza-
ją, przyjmują i dają, patrzą przyjaźnie i mówią... Wzrok Chrystusa skiero-
wany jest przed siebie, a jednocześnie nieznacznie zwrócony w prawo, na 
mnicha, w którego postawie widać oczekiwanie. Spojrzenie mnicha zda-
je się mówić, że pełnia życia i szczęścia jest możliwa tylko z Chrystusem 
i w Nim, i że nigdy nie wolno stracić Go z oczu. „Niech nas ogarnie łaska 
Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!” (Ps 33, 18. 22).

Chrystusowe oblicze, gdy je kontemplujemy, ma moc przemiany na-
szych serc i wszystkiego, co w naszym życiu potrzebuje przemiany. Jego 
oczy patrzą na każdego, kto teraz modli się przed ikoną. Jakby chciał po-
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wiedzieć: „nie bój się mego spojrzenia. To spojrzenie miłości. Nie uciekaj. 
Zostań i chciej zapatrzeć się we Mnie, aż twoje serce przeniknie Boża ja-
sność i upodobnisz się do Mnie”. 

I tak ikona staje się obroną dla tych, którzy nią modlą się. Każdy, kto 
staje przed obliczem Boga, może być pewien Jego miłującej obecności i ła-
ski, i przyjaźni ofiarowanej w Jezusie Chrystusie.

Panie, przenikasz mnie, 
Panie, Ty znasz mnie, 
Panie, Ty wiesz, 
Ty widzisz, 
Ty ogarniasz mnie zewsząd, 
Ty kładziesz na mnie swą rękę (por. Ps 139).
Ja jestem z tobą, jako Światło i Droga, i Prawda, i Życie – przez wszyst-

kie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20).

Po chwili modlitewnej ciszy, następuje śpiew: 
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie (2x)
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie, 
Ty otwierasz nasze oczy na Twoje piękno.

Zakończenie
K: Módlmy się: Boże w Trójcy Jedyny, Ty stworzyłeś nas na swój obraz 

i podobieństwo prosimy, odnawiaj w nas dzieła Twej miłości i mocą swego 
Ducha kształtuj w nas podobieństwo na wzór Twojego Syna Jezusa, aby-
śmy uświęceni przez łaskę trwali w Nim jak w winnym krzewie, miłowali 
się wzajemnie i przynosili obfite owoce życia wiecznego. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo końcowe:
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Święte-

go niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Pieśń na wyjście:
Jesteś Panie, winnym Krzewem

s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU



Część II

Konspekty katechez biblijnych
o powołaniu do komunii  
z Bogiem i człowiekiem





s. Barbara Śpiewak CSFN

Temat: Wybieram wszystko.
Konspekt katechezy dla klasy VI szkoły podstawowej

Cele ogólne: 
• Uczeń wie, że Bóg troszczy się o życie każdego człowieka. 
• Rozwijanie postawy zaufania.

Cele operacyjne: 
Wiedza: 
• Uczeń zna treść Ps 23.
• Wie, jakimi cechami charakteryzuje sie pasterz i gospodarz w kul-

turze semickiej.
Umiejętności:
• Uczeń potrafi wskazać dwa obrazy zawarte w psalmie: pasterza 

i gospodarza.
• Umie omówić symbolikę psalmu.
Postawy: 
• Pragnie zaprosić Jezusa do swoich pragnień.
• Chce żyć w komunii z Bogiem.

Metody: memoryzacja, fantazjowanie, pogadanka połączona z wykła-
dem, analiza tekstu biblijnego, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: plakat Jezusa, Dobrego Pasterza, teksty Pisma 
Świętego – Ps 23, kredki, kartki z poszczególnymi wersetami psalmu, małe 
karteczki, świeca, teksty piosenek.

Przebieg katechezy

Wprowadzenie
Modlitwa – Jako wspólnota Kościoła, która trwa w komunii z Bogiem – Ojcem 

wszystkich ludzi pomódlmy się słowami, jakich nauczył nas Jezus: Ojcze nasz.
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Pogadanka – Katecheta: Z całą pewnością każdy z was ma swoje marze-
nia i pragnienia. Ciekawa jestem, o czym marzycie? (odpowiedzi uczniów). 
Jest wiele rzeczy, które chcielibyśmy mieć, bo wydaje nam się, że one dadzą 
nam szczęście i pomogą nam przejść przez życie. W dzisiejszych czasach 
często słychać narzekanie ludzi, że tak mało posiadają, że chcieliby wię-
cej. Myślą oni, że sami mogą zabezpieczyć sobie życie, sami muszą o nie 
zadbać. Czy rzeczywiście tak jest? A może jest Ktoś, kto dba o nas, kto ob-
darza nas wszystkim, co potrzebne do osiągnięcia prawdziwego szczęścia? 
Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć dziś na te pytania.

Rozwinięcie 
Wyjaśnienie kontekstu: Katecheta wyjaśnia czym jest psalm – słowo to 

w języku greckim oznacza szarpanie za struny instrumentu podobnego do 
harfy lub pieśń wykonywaną przy akompaniamencie tego instrumentu. Jako 
utwór literacki należy do liryki. Posiada charakterystyczną metrykę, gdyż jest 
to utwór poetycki. Psalmy mogą mieć różną tematykę, odzwierciedlają różne 
postawy wobec Boga np. skargę, prośbę, zaufanie, uwielbienie czy dziękczy-
nienie. W Izraelu psalmy zaczęły powstawać w czasach królewskich. Były 
one śpiewane w różnych okolicznościach, także w czasie pielgrzymowania 
do Jerozolimy. Każdy bowiem Izraelita powinien był udać się do Jerozolimy 
3 razy w roku – na święto Paschy i Przaśników, Święto Tygodni i Święto 
Namiotów. Dzisiaj na katechezie spróbujemy zgłębić jedną z takich pieśni 
ufności pielgrzymów udających się na Syjon, do Jerozolimy.

Zapalenie świecy i uroczyste odczytanie Ps 23 – załącznik 1

Analiza i aktualizacja – Po odczytaniu katecheta prosi uczniów, by me-
todą burzy mózgów utworzyli skojarzenia do słów: pasterz i gospodarz.
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Katecheta zwraca uwagę uczniów na tekst psalmu. Wyjaśnia, że jest on 
zbudowany z dwóch obrazów − pasterza i gospodarza. Następnie rozdaje 
uczniom kartki z poszczególnymi wierszami psalmu. Zadaniem uczniów 
jest schematycznie zobrazować tekst. Na pracę należy przeznaczyć kilka 
minut. Po niej uczniowie wspólnie odczytują psalm, ustawiając się po kolei 
na środku sali z namalowanymi ilustracjami 

Teraz katecheta zaprasza dzieci do głębszego odczytania Ps 23, poprzez 
obraz pasterza i gospodarza. Co Bóg pragnie mi dziś powiedzieć przez to 
Słowo? Uczniowie powinni mieć tekst całego psalmu przed sobą (krótki 
wykład połączony z pogadanką).

Pasterz – Analiza Ps 23, 1–4: 
W rozmowie z uczniami należy zwrócić uwagę na to, iż obraz paste-

rza jest bardzo naturalny dla semity, zwłaszcza w tamtym czasie. Wielu 
ludzi zajmowało się pasterstwem. Dla Żydów pasterz to ktoś więcej niż 
tylko przewodnik. Pasterz to stały towarzysz podróży, ktoś kto jest przy 
stadzie, kto dzieli jego los, naraża się na te same niebezpieczeństwa, co 
on. Ma jednak szczególną rolę. Jest tym, który bierze odpowiedzialność 
za stado. To on musi pomyśleć o pożywieniu i wodzie, która jest bardzo 
cenna na wschodzie. Czuwa, by wybrać właściwą drogę podróży, tak, 
aby zapewnić swoim owcom bezpieczeństwo. Kiedy przychodzi jakieś 
zagrożenie, ma za zadanie je ochronić i wspierać. To pasterz daje swym 
owcom wszystko, czego potrzebują! Katecheta powinien zwrócić krótko 
uczniom uwagę na zaufanie, którym owce darzą pasterza. Owca dozna 
takiej opieki pasterza tylko wówczas, gdy będzie mu uległa i gdy będzie 
szła za nim wiernie. Następnie ukazać, że tylko pasterz wie dokąd idzie 
stado. On zna cel drogi.
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Aktualizacja Ps 23, 1–4: 
Dalszy ciąg rozmowy należy poprowadzić tak, by uczniowie poprzez 

symbole obecne w tekście odkryli aktualne przesłanie psalmu. Zacząć 
od ukazania tego, kim jest ów pasterz. To Jezus, który opiekuje się swoją 
owczarnią, czyli Kościołem. Pasterz i owca to Pan i ja! Pasterz zapewnia 
wodę owcom. Jezus dał mi inną wodę. Ona jest źródłem życia wieczne-
go – wodę sakramentów, zwłaszcza chrztu i pokuty, która przywraca mi 
życie, jak pisze psalm. Chrześcijanin to ten, kto zmaga się ze światem i złem, 
dlatego ciągle potrzebuję Jezusa w swoim życiu. On jedynie może mi po-
móc w sytuacji doświadczanego lęku w różnych sytuacjach. On jest moim 
ratunkiem i nadzieją. On rozprasza wszelkie ciemności zła i grzechu, jakich 
doświadczam. Laska i kij to symbole władzy, nimi też pasterz wskazuje 
drogę. W jaki sposób Jezus wskazuje mi drogę? Przez swoją naukę, Pismo 
Święte, Dekalog. Przemierzam drogę, czyli swoje życie razem z Chrystu-
sem. On jest blisko, jest źródłem mojego bezpieczeństwa. Troszczy się o to, 
czego potrzebuję, by dojść do przewidzianego przez Niego celu. Dokąd 
mnie prowadzi? Odpowiedź znajdziemy w drugim obrazie psalmu. 

Gospodarz –Analiza Ps 23, 5–6: 
Gościnność na wschodzie jest czymś niezwykle ważnym. Niezbędnym 

jej elementem było namaszczanie wonnościami głowy przybysza, po-
danie kielicha przyjaźni i zastawienie stołu. Dom gospodarza stawał się 
bezpiecznym schronieniem gościa, azylem przeciw wrogowi. Chleb, wino 
i oliwa to bardzo stare znaki gościnnego przyjęcia. Można powiedzieć, 
że mamy tutaj obraz uczty. Wiele razy Bóg w Starym Testamencie mówił 
o uczcie w czasach ostatecznych. Związane to jest z przyjściem Mesjasza. 
Każdy Żyd, który pielgrzymował do Świątyni w Jerozolimie, doświadczał 
w niej uczty poprzez kult. Przez liturgię świątynną brał już w pewien spo-
sób udział u tej uczcie, którą Bóg miał dopiero dać. Domem dla Izraelity 
była właśnie świątynia, w której zostawiał za sobą trudy i niebezpieczeń-
stwa podróży. Tutaj mógł doświadczyć radości z bycia blisko Boga, z bycia 
z Nim w jedności. Tutaj Bóg dawał odpocząć, pożywić się, tutaj obdarzał 
go wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Aktualizacja Ps 23, 5–6: 
Odkrywamy aktualne przesłanie psalmu. Gospodarz wyraża troskę 

o swych gości, zastawiając przed nimi stół i dając kielich obfity. Bóg, któ-
ry jest gospodarzem w swojej świątyni – Kościele, zastawia dla mnie stół 
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swoim Ciałem i Krwią. Dzieje się tak podczas każdej Eucharystii. Kiedyś 
Izraelici pielgrzymowali do świątyni, by przez kult doświadczyć jedności 
z Bogiem. Ja pielgrzymuję do świątyni, by na Eucharystii doświadczyć 
tej jedności poprzez komunię sakramentalną. Przez nią przygotowuję się 
na największą ucztę, którą Bóg przygotował dla mnie w Domu Ojca. Nie 
byłoby jednak doświadczenia tej jedności, gdyby nie wody chrztu, łaska 
i słowo, które dał mi Jezus. Jego ciągła pasterska troska, daje mi wszystko, 
czego potrzebuję po to, by doprowadzić mnie do celu – radości w domu 
Ojca (olejek jest symbolem radości).

Wiemy już, że Bóg jest dla nas jak Pasterz i Gospodarz. Czy mogliby-
ście znaleźć cechę, która łączy pasterza i gospodarza (odpowiedzi: oboje 
zapewniają, to czego trzeba, wiedzą, co jest potrzebne zarówno owcom, 
jak i gościom, przybyszom). Spójrzcie w tekst psalmu i powiedzcie mi, 
czy wszystkie wersety omówiliśmy, czy może któryś został opuszczony? 
Uczniowie odkrywają, że opuścili werset: „bo Ty jesteś ze mną”. Katecheta 
doprowadza uczniów do odkrycia prawdy, że to obecność Boga w życiu 
chrześcijanina (w moim życiu) jest źródłem łaski i ufności. Nie musimy 
sami troszczyć się o wszystko, bowiem naszym pasterzem i gospodarzem 
jest Bóg. On pomyśli o wszystkim, a najbardziej o tym, byśmy dotarli do 
wyznaczonego przez Niego celu – Domu Ojca. Ufamy, że Bóg się zatrosz-
czy, bo On jest ciągle obecny! Katecheta winien zwrócić uwagę, że ten 
werset jest najważniejszy w całym psalmie. Dobrze będzie sformułować 
z uczniami najważniejsze przesłanie psalmu w innych słowach np. „nie 
brak niczego temu, kto zjednoczony jest z Bogiem” lub podobne.

Człowiek jednak nie jest tylko biernym odbiorcą łaski! Jestem zatem za-
proszony przez Boga do współpracy z Nim, aby osiągnąć cel drogi. W jaki 
sposób mogę to uczynić? (Katecheta w rozmowie z uczniami wydobywa 
od nich prawdę o konieczności wiary i zaufania Jezusowi, przypominając 
postawę owiec, uległych wobec głosu pasterza. Należy także przypomnieć 
uczniom, że to sam Bóg umacnia w nas łaskę wiary poprzez trwanie w ko-
munii z Nim, karmienie się Jego Ciałem). 

Nauka piosenki: Pan jest pasterzem moim 

Podprowadzenie do decyzji – Katecheta prosi uczniów, by pomyśleli 
o czymś, czego najbardziej teraz pragną i potrzebują np. o tym, by mieć 
przyjaciela, by pokonać swój lęk, strach, by Pan Jezus dodał im wiary itp. 
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Jezus zna dobrze te pragnienia i potrzeby, ale chce byśmy teraz dokona-
li decyzji i Mu to zawierzyli, byśmy zaufali, że to On sam zatroszczy się 
o nas! Mamy do wyboru: albo walczyć i starać się o wszystko samemu, 
albo zaufać Jezusowi, a wtedy on zatroszczy się o wszystko. Jeśli moje pra-
gnienia są wielkie, to tylko Jezus może je wszystkie zaspokoić! To ode mnie 
zależy, czy zaproszę Jezusa do tych spraw i pragnień. (Wspólna modlitwa 
piosenką wcześniej nauczoną, podczas której uczniowie przyczepiają do 
plakatu Dobrego Pasterza kartki z napisanymi swoimi potrzebami, wyra-
żając w ten sposób pragnienie zaproszenia do nich Jezusa). 

Zakończenie
Dokończenia zdań – Metodą fantazjowania uczniowie kończą zdania: 

Jeśli moje życie jest życiem w jedności, w komunii z Bogiem, to jakie ono będzie 
w konkretach? (załącznik 2).

Załączniki:

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
przywraca mi życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem
mój kielich jest przeobfity.
Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na długie dni.
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2. Fantazjowanie:
– Ponieważ uznałam Jezusa za swojego Pasterza...
– Ponieważ daję się prowadzić Jezusowi...
– Ponieważ karmię się często przy stole Jezusa...
– Ponieważ zamieszkam w domu Pana...





s. Malwina Cierżyk OSU, s. Jolanta Grzywna CSSMA

Temat: Przyjąć Królestwo Boże jak dziecko
Konspekt katechezy dla klasy IV szkoły podstawowej

Cele ogólne: 
Dydaktyczny:
• Uczeń rozumie wartość drogi do przyjaźni z Jezusem.
Wychowawczy:
• Rozwijanie postawy bezgranicznego zaufania Jezusowi i Jego bli-

skości.

Cele operacyjne:
Wiedza:
• Uczeń zna perykopę „Jezus i dzieci” (Mk 10, 13–16).
• Uczeń wie, kim był św. Dominik Savio.
• Uczeń wie, kiedy przeszkadza innym w spotkaniu z Jezusem. 
Umiejętności:
• Uczeń umie scharakteryzować, na czym polega przyjmowanie Kró-

lestwa Bożego. 
• Umie opowiedzieć perykopę „Jezus błogosławi dzieci”.
Postawy:
• Uczeń chce, by nic nie oddzielało go od Jezusa. 
• Uczeń nie chce być przeszkodą dla innych w spotkaniu z Jezusem. 
• Uczeń chce powierzać się Jezusowi i Jemu ufać.

Metody: „burza mózgów” do słowa „dziecko”, rozmowa, mini wykład, 
analiza tekstu biblijnego, pokaz multimedialny o św. Dominiku Savio, slaj-
dy do analizy tekstu biblijnego.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte (Mk 10, 13–16), rzutnik multime-
dialny, slajdy, czasowniki wydrukowane na kartkach, tablica, świeca
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Przebieg katechezy

Wprowadzenie
Modlitwa – Znak krzyża, Ojcze nasz…
Metodą „burzy mózgów” katecheta na tablicy wypisuje skojarzenia 

uczniów do słowa „dziecko”.

Rozwinięcie
Kontekst perykopy – Katecheta: Jezus zmierza do Jerozolimy. Jest to 

ostatni etap Jego ziemskiej drogi. Idzie tam, by oddać swoje życie za nas 
wszystkich. Nie idzie jednak sam. Towarzyszą Mu uczniowie. Nie tylko 
dwunastu apostołów, ale ci, którzy chcieli iść za Jezusem. Wśród idących 
z Mistrzem są też tacy, którym trudno było zrozumieć słowa Jezusa”. Kate-
cheta prosi uczniów o uważne słuchanie i zwrócenie uwagi na czasowniki 
pojawiające się w proklamowanym słowie Bożym.

Uroczyste czytanie słowa Bożego – Katecheta uroczyście przy zapalo-
nej świecy czyta Mk 10, 13–16:

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorst-
ko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyj-
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mie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je 
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.” 

Katecheta opowiada tekst perykopy. Dochodząc do zmiany akcji w opo-
wiadaniu pokazuje czasowniki.

Analiza narracyjna perykopy biblijnej: (slajdy prezentacji multimedialnej 
katecheta rozmawia z uczniami o czasownikach, potem dopowiada pokazując slajdy)

PRZYNOSZĄ

• Nieść do, przynosić, przyprowadzać, podawać, ofiarować.
• Ludzie.
• Rodzice przynoszą swoje dzieci.
• Garną się do Niego.

DOTKNĄŁ
• Rodzice chcą, by dotknął ich dzieci.
• Jezus często uzdrawiał dotykiem.
• Dotyk wiąże się z błogosławieństwem (by ich życie było dobre, ra-

dością dla innych).

ZABRANIAJĄ: 
• Uczniowie są blisko, a zabraniają tym, którzy chcą przyjść.
• Uczniowie odgradzają dzieci od Jezusa.
• Nie chcą, by dzieci przychodziły do Jezusa.
• Stają na przeszkodzie. 
• Nie rozumieją.
• Zakazują tym, którzy chcą przyjść.

WIDZI
• Jezus widzi inaczej niż ludzie.
• Jezus widzi serce.
• Widzi też niezrozumienie uczniów i ich poucza.

OBURZYŁ SIĘ
• Jezus reaguje na to, co widzi.
• Nie jest obojętny na to, co się dzieje.
• Działa
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JEZUS RZEKŁ 
„Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 

dziecko, ten nie wejdzie do niego”.
• Królestwo Boże należy do dzieci.
• Także do ludzi, którzy są ufni.
• Których nic nie oddziela od Jezusa.
• Królestwo Boże – 3 razy!
• Przyjąć Królestwo – Być blisko i ufać.
• Być jak dziecko – być w relacji.

BŁOGOSŁAWI
• Jezus nakłada na nie ręce i modli się.
• Jezus bierze w objęcia.
• Jezus błogosławi dzieci.
• Wstawia się za nimi.
• Jezus prosi Ojca, by ich życie było dobre.
• By wzrastali w łasce u Boga i u ludzi.

Aktualizacja – Katecheta zachęca, by dzieci zastanowiły się: W jakich 
sytuacjach my jesteśmy podobni do uczniów Jezusa? Kiedy nie rozumiem 
i nie pozwalam, by inni robili to, czego ja nie pojmuję? Kiedy zagradzam 
komuś drogę do Niego? Może go wyśmiewam? Co we mnie jest takiego, że 
przeszkadza mi przychodzić do Jezusa? (grzech, słabość). Możemy wtedy 
utożsamić się z uczniami, którzy pomimo trzyletniego towarzyszenia swo-
jemu Mistrzowi nie rozumieją tego, co robi.

By przyjąć Królestwo Boże trzeba stać się jak dziecko. Jak to zrobić? Czy 
to jest dziś aktualne? Jak myślicie? 

Katecheta zaprasza uczniów do zapoznania się z osobą św. Domini-
ka Savio w prezentacji multimedialnej. Ten młody święty już jako dziecko 
miał wielkie pragnienie bycia bardzo blisko Jezusa, by go nic nie oddzielało 
od Niego.

Zakończenie 
Podprowadzenie do decyzji – Katecheta prowadzi do decyzji: to ode 

mnie zależy, czy zostanę w sytuacji, której nie rozumiem. W której będę 
przeszkadzał innym kroczyć drogą do Królestwa. Będę przeszkodą, będę 
zagradzał drogę. Moim zachowaniem, wyśmianiem, nie przyjęciem inne-
go postępowania kolegi. A może będę pomocą, drogowskazem, jak przed 

s. Malwina Cierżyk OSU, s. Jolanta Grzywna CSSMA
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chwilą poznany św. Dominik Savio. Pomogę moim uśmiechem, pomocną 
dłonią, wytłumaczę trudne zadanie, upomnę, gdy zobaczę, że kolega robi 
coś złego.

Czy chcesz być jak dziecko, które potrzebuje bliskości Jezusa. Jego bło-
gosławieństwa i modlitwy? Tego, że weźmie cię na kolana, przytuli, by 
twoje życie było dobre? By był blisko ciebie? Czy chcesz przychodzić do 
Jezusa? Chcesz Mu bezgranicznie ufać?

Modlitwa3 
(każde z dzieci dostaje na kartce jedno lub dwa wezwania i je czyta):

Dzięki Ci Jezu, że tu jestem, 
że mogę kochać wszystkich całym sercem, 
a nade wszystko kochać Ciebie.

Dzięki Ci Panie za ten dzień, 
za ludzi, których mi dajesz.

Dzięki Ci za moje małe wielkie szczęście,
za to, że jestem i za to, że Ci ufam!

Dzięki Ci Boże, że jesteś,
Ty, który jesteś doskonały
i który słuchasz mojego głosu.

Dzięki, Boże, Panie mój, 
że mogę wierzyć w Twoje słowa, 
na znak wierności przyjmij mnie
i moją miłość chciej zachować.

Dzięki Ci Panie Jezu mój
że wciąż pochylasz się nade mną,
dziś czuję dotyk Twój i ciepło,
kiedy podajesz mi dłoń świętą, 
kiedy mi błogosławisz
i kiedy przytulasz do swego serca.

Jestem tutaj i przyrzekam
wielbić do końca to, co dałeś, 
a dałeś przecież mi tak wiele
i nieskończenie mnie pokochałeś. Amen.

3 Autorką modlitwy jest Katarzyna Spólnik.

Temat: Przyjąć Królestwo Boże jak dziecko...





s. Katarzyna Zdanowska CBM, s. Katarzyna Hałas CBM

Temat: Bóg pragnie być z człowiekiem
Konspekt katechezy dla klasy I gimnazjum

Cele ogólne:
• Uczeń wie, że Bóg chce być blisko człowieka.
• Uczeń pragnie odpowiedzieć na Boże wezwanie.
Cele operacyjne:
Wiedza:
• Uczeń wie, że Bóg jest Tym, który pierwszy wychodzi naprzeciw 

człowiekowi. 
• Rozumie, że Bóg wzywa go do szczególnej relacji.
Umiejętności:
• Potrafi wyjaśnić, dlaczego Bóg chce być blisko człowieka.
• Potrafi wskazać przykłady z Pisma Świętego, kiedy Bóg obdarza 

swoimi łaskami konkretnych ludzi.
Postawy:
• Pragnie żywej relacji z Jezusem, który „przyszedł szukać i zbawić 

to, co zginęło”.
• Jest wdzięczny Bogu za zaproszenie do komunii z sobą.

Metody: słoneczko, tabela, prezentacja multimedialna, piosenka: Boże, 
Twa łaska 

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, komputer, rzutnik, tablica.

Przebieg katechezy

Wprowadzenie
Modlitwa – Katecheta proponuje, by każdy uczeń w ciszy zwrócił się 

do Boga w sposób, który jest mu najbliższy; by wyraził to, co teraz czuje, 
podziękował, poprosił, może za coś przeprosił. Proponuje, by wyraził swo-
ją modlitwę głośno, jeśli chce. Po chwili ciszy Katecheta modli się głośno: 
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„Panie, który znasz nasze serca, umysły, który jesteś tak blisko, przyjmij 
naszą modlitwę, ucz nas modlić się w sposób miły Tobie, uzdalniaj nas do 
miłowania Ciebie. Amen”. 

Rozwinięcie
Pogadanka – Katecheta: co to jest dom? Katecheta rysuje schemat domu 

na tablicy i prosi uczniów, by podali pierwsze skojarzenia jakie im się na-
suwają (np. stół, kuchnia, bezpieczeństwo). Zapisuje odpowiedzi uczniów 
na tablicy, wokół rysunku.

Następnie przeprowadza krótką pogadankę: kogo zaprasza się do 
domu? Po co? Kto przychodzi do domu bez zaproszenia? Z czyich odwie-
dzin najbardziej się cieszymy? Kiedy czujemy się w domu dobrze?

Praca w grupach – Katecheta dzieli klasę na trzy grupy. Rozdaje każdej 
grupie różne teksty z Pisma Świętego. Prosi, by każda grupa przygotowała 
odpowiedzi na następujące pytania: z kim spotyka się Jezus w domu? Po 
co przychodzi? Po co przychodzą do niego ludzie? Po skończonej pracy 
wypełniamy wspólnie tabelkę, którą rysuje na tablicy.

Podsumowanie – Katecheta: Jezus przychodzi do różnych ludzi i róż-
ni ludzie przychodzą do Niego ze swymi potrzebami. On przyjmuje ich 
takimi, jakimi są i zaradza ich potrzebom. Jezus widzi całego człowieka, 
nie zatrzymuje się nad tym, co zewnętrzne. Każdego chce obdarzyć łaską 
zbawienia.

Orędzie – Katecheta: chcę wam dziś przybliżyć pewnego człowieka, 
którego Jezus zapragnął odwiedzić w jego domu. Będzie to perykopa opo-
wiadająca o Zacheuszu. Zanim jej wysłuchamy, chciałbym wam przybliżyć 
nieco realia tej perykopy. Jezus przechodzi przez Jerycho. Jest to miasto 
zwane inaczej miastem palm. Jezus przechodzi przez nie, wędrując z Gali-
lei do Jerozolimy. Jezus idzie jednak do Jerozolimy właśnie przez Jerycho. 
Tu spotka ostatniego celnika w swojej podróży do miasta, w którym ma 
ponieść śmierć. Już wcześniej mogliśmy przekonać się, że Jezus miał „sła-
bość” do celników. Celnik to osoba, która odpowiadała za ściąganie podat-
ków dla okupanta. Było to zajęcie, które nie wywoływało sympatii u in-
nych. Jezus spotyka celnika na drzewie. To dość nietypowy obraz. Drzewo, 
o którym usłyszymy to sykomora. Jest to drzewo charakterystyczne dla 
terenów Ziemi świętej, o rozłożystych gałęziach, z którego można sporzą-
dzać meble. Jego owocami często posilają się Beduini.
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Uroczyste czytanie słowa Bożego: Łk 19, 1–10
„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pe-

wien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo boga-
ty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z po-
wodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Za-
cheuszu, 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 je-
śli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł 
do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 
to, co zginęło.” 

Prezentacja – Katecheta: bardzo zależy mi na tym, abyśmy zatrzymali 
się nad usłyszanym słowem trochę dłużej. Zapraszam was teraz do wejścia 
w tę scenę biblijną i zatrzymania się nad poszczególnymi postaciami i nad 
tym, co się wydarzyło (prezentacja). 

Zakończenie
Interioryzacja – Katecheta: Jezus jest tym, który przychodzi do nas. To 

On pierwszy wychodzi nam naprzeciw. Dla niego każdy z nas jest zupełnie 
wyjątkowy. Nieważne, jak daleko jest się od Jezusa, ważne, czy chce się 
Go spotkać i pozwolić Mu wejść do swojego domu. To wpuszczenie Jezu-
sa do domu zawsze wydaje dobre owoce – daje nawrócenie i uzdalnia do 
hojności, tj. w przypadku Zacheusza. Jezus dostrzega cię, zanim ty zdołasz 
cokolwiek zrobić, potrzebuje tylko twojego przyzwolenia. On – Bóg – staje 
dziś przed tobą i mówi: „zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu”! Jeśli chcesz możesz już dziś mieć Boga u siebie, jeśli jesz-
cze nie jesteś gotowy On będzie powtarzał to swoje pragnienie… Jego łaska 
jest tym, co zawsze nas wyprzedza.

Proszę was teraz o to, abyście pomyśleli przez chwilę, co byście chcieli 
powiedzieć Jezusowi, który przychodzi do was, do domu. Czy byłyby to 
radosne odwiedziny? Z czego byście się ucieszyli? O jakiej radości chcieli-
byście Mu powiedzieć? A może macie jakiś problem? Jezusa nie trzeba się 
obawiać, On przychodzi, by dawać nam rzeczy jeszcze wspanialsze i chce 
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byśmy żyli jeszcze piękniej. Spróbujcie Mu teraz to wszystko powiedzieć 
w swoim sercu (chwila ciszy).

Modlitwa – Jezu, który nas znasz, przyjdź do naszego serca, bo to Ty 
dajesz zbawienie. Prosimy Cię, uzdalniaj nas do przyjmowania Twoich 
łask i do przyjmowania Ciebie.

Piosenka: Boże, Twa łaska. 

s. Katarzyna Zdanowska CBM, S. Katarzyna Hałas CBM



s. Milena Joanna Pociask CSSF

Temat: Prawdziwa więź przyjaźni:  
Jezus i uczeń – Mk 10, 46–52

Konspekt katechezy dla klasy I ponadgimnazjalnej

Cele ogólne:
Dydaktyczny:
• Ukazanie Jezusa jako Przyjaciela obecnego w życiu człowieka. 
Wychowawczy:
• Rozwijanie wrażliwości na obecność i działanie Jezusa – Przyjaciela. 
• Wzbudzenie refleksji nad osobistą relacją z Nim, komunią.

Cele operacyjne:
Wiedza:
• Uczeń zna perykopę Bartymeusz (Mk 10, 46–52).
• Uczeń wie, czym charakteryzuje się więź przyjaźni z Jezusem.
Umiejętności:
• Uczeń umie scharakteryzować postawę Bartymeusza i uczniów – 

osób, do których przychodzi Jezus z „ofertą” więzi przyjaźni.
• Uczeń potrafi nazwać swoją ślepotę – to, co go oddziela od Jezusa.
• Umie opowiedzieć i przedstawić perykopę Bartymeusz.
Postawy:
• Uczeń chce, otworzyć się na głębszą więź z Jezusem. 
• Uczeń chce powierzać się Jezusowi ze swoją ślepotą i Jemu zaufać.

Metody: burza mózgów, pogadanka, pokaz multimedialny, opowiada-
nie, świadectwo, inscenizacja biblijna, czytanie Pisma Świętego z podzia-
łem na role, kanon Z wielką ufnością i spokojem.

Środki: Pismo Święte, projektor multimedialny, garderoba i rekwizyty 
zaaranżowane w inscenizacji
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Przebieg katechezy

Wprowadzenie
Modlitwa w kręgu – piosenka Z wielką ufnością i pokojem.
Burza mózgów – Jak jest nazywany Jezus, kim On jest? Katecheta zapisuje 

na tablicy Imię Jezus. Uczniowie dopisują.

Katecheta zwraca uwagę na określenie „Przyjaciel”. Zaprasza do wej-
ścia na drogę, którą idzie Jezus i Jego uczniowie. 

Rozwinięcie
Inscenizacja biblijna4 (wcześniej przygotowana przez uczniów).
Czytanie perykopy z podziałem na role – Mk 10, 46–52 
„Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem [Jezus] 

wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział 
przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 
Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus 
przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 
«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się  
i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci 
uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus 

4 Załącznik nr 1.

 4 

 

JEZUS 
 
Lekarz 

Nauczyciel 

Syn Boży 

Zbawca 

Pan 
Przyjaciel 

Król 

Pasterz 
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mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drogą.”

Analiza narracyjna perykopy biblijnej5– prezentacja multimedialna6. 
Klucz pytań:

• Jezus jest w drodze. Dokąd zmierza? Kto Mu towarzyszy? (Jerozoli-
ma, uczniowie i tłum – tu jest miejsce dla każdego z nas).

• Jaka jest relacja uczniów z Jezusem? (W szerszym kontekście: nie-
zrozumienie, choć są blisko, idą za Nim, próbowali Go zawrócić, 
przeszkadzali innym w przyjściu do Jezusa, np. dzieciom).

• Kim jest Bartymeusz? Jaka jest jego sytuacja życiowa? (Niewidomy, 
żebrak – siedzi przy drodze, prosząc o pomoc pielgrzymów zdążają-
cych do Jerozolimy; forma imperfectum od „siedzieć” mówi o trwa-
łym wykonywaniu czynności, tj. zawód; jest poza społeczeństwem).

• Kim jest Jezus z Nazaretu? (Zbawca7, Lekarz, Mistrz, Nauczyciel = 
Rabbuni, Mesjasz, obdarzający miłosierdziem).

• Czego doświadcza niewidomy? (Zrzuca płaszcz, wstaje i przycho-
dzi do Jezusa, wyraża swoje oczekiwania wobec Jezusa, który pyta 
o pragnienia niewidomego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”, odzy-
skuje wzrok, widzi Jezusa, wchodzi z Nim w relację).

• Doświadczenie zbawczej mocy – to spotkanie leczy.

Aktualizacja – Katecheta: przyjaźń charakteryzuje się tym, że (roz)pozna-
ję tożsamość przyjaciela i jako takiego go przyjmuję, pozwalam mu być sobą... 
Przyjaźń to naprawdę niezwykły sposób spotykania się z drugim człowie-
kiem. Jestem przekonana, że wiecie to z własnego doświadczenia doskonale. 
Aby trwać w przyjaźni, nie wystarczy rozumieć jej reguły, podobnie jak do 
wygrania meczu nie wystarczy znajomość zasad gry. Potrzebny jest jeszcze 
mądry trener oraz solidny trening8. Od Jezusa możemy uczyć się przyjaźni. 
Zapraszam was do przeżycia krótkiej historii przyjaźni z Jezusem bardzo po-
dobna do tej, której doświadczył Bartymeusz, który mógł zawołać do Jezusa 
tak bardzo osobiście: „Rabbuni, mój Mistrzu!” (prezentacja multimedialna9).

5 Por. S. Haręzga, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według 
św. Marka, Lublin 2006, s. 266–270.

6 Załącznik nr 3.
7 K. Rahner, H. Vorgrimler, Jezus, [w:] Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, kol. 158.
8 Por. M. Dziewiecki, Przyjaźń i jej owoce, „Wychowawca” 1 (2011), s. 10.
9 Załącznik nr 4.
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Zakończenie
Podprowadzenie do decyzji – To od każdego z nas zależy, czy zostanę 

w sytuacji, gdzie nic nie widzę, jestem sam, pełen niespełnionych oczeki-
wań, pragnień. A może otworzę się na działanie Jezusa, który przechodzi 
obok drogi, przy której siedzę. Co jest moją ślepota, która pozbawia mnie 
więzi z Jezusem? (Grzech? Egoizm? Lenistwo? Pogoń za tanim sukcesem 
i przyjemnością? A może zranienia, niskie poczucie wartości? Niewiara?). 
Może odważę się zawołać jak Bartymeusz: Jezusie, ulituj się nade mną! 
Okaż mi swoje miłosierdzie! Zrób coś z moim życiem, by było ono war-
tościowe! Czy stać mnie na budowanie więzi przyjaźni? Na porzucenie 
wszystkiego, co stanowi mój pewnik i zabezpieczenie? Czy wierzę, że z Je-
zusem mogę przejść niejedno na mej drodze życia? Chcesz Mu zaufać? 
(Chwila ciszy na osobistą refleksję).

Modlitwa – kanon Z wielką ufnością i pokojem

Załącznik nr 1
Prawdziwa więź – Bartymeusz (Mk 10, 46–52)

SCENA I

Jerycho – miasto palm. Przy drodze siedzi skulony Bartymeusz – ma na sobie sfaty-
gowany płaszcz, przepaskę niewidomego na oczach. Scena zaciemniona, mrocz-
na muzyka w tle – mp3. nr 1, delikatne światło zaznacza obecność bohatera.

Bartymeusz: Ślepiec! Ociemniały! Mój ojciec, Tymeusz, nie doczekał się ze 
mnie pociechy. Jedyną rzeczą, którą mogę wykonywać, to siedzieć przy 
tej drodze. Co za ironia losu: z zawodu jestem żebrakiem... Moją za-
płatą danina pielgrzymów zdążających do Jerozolimy tą drogą... Tkwię 
w ciemności, bezruchu, przy drodze...

(światło gaśnie, muzyka cichnie)

SCENA II

Światło. W tle jeszcze cichnąca muzyka ze sceny I. Słychać gwar rozmowy uczniów 
idących z Jezusem, który jest pośród nich, nie na początku.

Uczeń I: W końcu Jerycho! Naprawdę to miasto, mimo swej długiej historii, 
jest piękne! Patrz na te palmy!

Uczeń II: Tak, tak, nie bez powodu Herod Wielki zbudował sobie tutaj zi-
mową rezydencję. Ma tu iście tropikalny klimat! Niedaleko do Jordanu.

s. Milena Joanna Pociask CSSF
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Uczeń I: (radośnie) A nam za to niedaleko już do Jerozolimy! Jeszcze tylko 30 km!
Uczeń II: I co cię tak cieszy?! (zmienia ton radości na zatroskanie, lęk, rozmowa 

w większej konspiracji) Mistrz taki nieugięty! Po co On tam idzie? Już trzy 
razy tak wyraźnie i przejmująco mówił o odrzuceniu przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie. 

Uczeń I: Nie rozumiem... Skoro On powiada, że Syn Człowieczy zostanie 
wydany w ręce ludzi, będzie cierpiał, że Go ubiczują i zabiją... Dlaczego 
On tam idzie?!

Uczeń II: Nie wiem, nie wiem... Pamiętasz, że raz Go upomniałem, a On 
przy was wszystkich kazał mi stanąć za sobą, bo myślę tylko po ludzku!

Uczeń I: Mówi o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie, a pcha się w paszczę 
lwa, by umrzeć! Chyba nie dane nam to teraz pojąć. 

Głośniej, z życiem, chwyta za ramię rozmówcę i odwraca go pokazując na palmy 
miasta, które właśnie minęli; muzyka: frywolny akcent muzyczny: mp3. nr 2

Lepiej naciesz się ostatnim widokiem palm Jerycha! Przed nami Jerozoli-
ma! Zaczekajmy na Mistrza.

Dołącza do nich Jezus, zbliżają się do Bartymeusza, który od pewnego momentu 
przyjmuje postawę wsłuchującego się w głos nadchodzących.

SCENA III

(Muzyka gwałtownie milknie. Jednocześnie Bartymeusz krzyczy w stronę przecho-
dzących).

Bartymeusz: Jezusie! Zbawco! Synu Dawida, ulituj się nade mną! Okaż mi 
miłosierdzie!

Uczniowie: (nastają na Bartymeusza, wyraźnie zagradzając drogę między nim 
a Jezusem) 

Milcz! A tyś co za jeden!? Nie zawracaj Mistrzowi głowy!
Bartymeusz: (jeszcze głośniej, lekko podnosząc się z ziemi, klęka na kolanach, ma-

cha po omacku dłońmi, powraca motyw poważnej muzyki: mp3. nr 1) 
Synu Dawida, ulituj się nade mną! Kyrie eleison!
(W tym momencie Jezus zatrzymuje się, zwrócony ku Bartymeuszowi, za plecami 

uczniów, którzy stoją wzburzeni nad Bartymeuszem, oglądając się na reakcję Jezusa).
Jezus: (wyciągając rękę w kierunku Bartymeusza) Zawołajcie go!
Uczniowie: (robiąc krok ku Bartymeuszowi, schodzą na bok, zostawiając wolną 

przestrzeń między nim a Jezusem) Bądź dobrej myśli! Wstań, woła cię!
Muzyka głośno. Bartymeusz zrzuca z siebie płaszcz, gwałtownie się zrywa na nogi 

i podchodzi do Jezusa. Muzyka urwana.

Temat: Prawdziwa więź przyjaźni: Jezus i uczeń – Mk 10, 46–52...
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SCENA IV

Gaśnie światło. Delikatnie oświetlone postaci Jezusa i Bartymeusza, który jako nie-
widomy po omacku dotyka Jezusa, rozmawiając z Nim.

Jezus: Co chcesz, abym ci uczynił?
Bartymeusz: Rabbuni, mój Mistrzu, abym przejrzał!
Jezus: (ściągając i odrzucając przepaskę z oczu) Idź, twoja wiara cię uzdrowiła!
Światło. Bartymeusz przeciera oczy, z radością i wdzięcznością przyklęka przed 

Jezusem, obejmuje Go. Idą razem w stronę Jerozolimy, za nimi uczniowie.
SCENA V

Muzyka delikatna:
Uczeń I: Znów stanąłem na drodze między Mistrzem a słabym człowie-

kiem, niedawno były to dzieci, dziś niewidomy żebrak... Nie miał pra-
wie nic, a to co miał – swoje zabezpieczenie, to, co stanowiło jego do-
tychczasowe życie: płaszcz, na którym siedział, którym się osłaniał... 
Nawet to odrzucił, by przyjść do Niego...

Uczeń II: Spójrz! Jak oni są blisko, jak on musi wierzyć i ufać Mistrzowi... 
Słyszałeś? „Rabbuni, chcę Cię widzieć!” Nie rozumiem... Idziemy do 
Jerozolimy, a on idzie z nami... Myślisz, że jemu Mistrz też wyjawi, co 
Go tam czeka?

Jezus: (jest to końcówka rozmowy, którą Jezus ciągle prowadzi z Bartymeuszem, 
głośno):

... ale ufaj i wierz! Po trzech dniach zmartwychwstanie!
Odchodzą w stronę Jerozolimy, znikają na horyzoncie, muzyka wzmocniona.

Załącznik nr 2 – Prezentacja Bartymeusz (na CD)

Załącznik nr 3 – Prezentacja Przyjaźń z Jezusem (na CD)

s. Milena Joanna Pociask CSSF






