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Wstęp
Jan Paweł II od napisania pierwszej encykliki (Redemptor hominis)
aż do ostatniej (Ecclesia de Eucharistia), a także listu apostolskiego Mane
nobiscum Domine (2004) wskazuje na słowo Boże jako na źródło życia
Kościoła i nauczania teologicznego.
1. Ojciec święty Jan Paweł II dokonał recepcji hermeneutyki biblijnej
w przepowiadaniu określonej w Magisterium Kościoła1. Potwierdził
aktualność biblijnych encyklik Leona XIII i Piusa XII, które odrzucają
rozdział między tym, co boskie, a tym, co ludzkie w Biblii, odrzucają
dychotomię pomiędzy badaniami naukowymi a spojrzeniem wiary,
nie uznają podziału między sensem wyrazowym a duchowym tekstu
biblijnego. Jan Paweł II w takim rozumieniu Biblii dostrzegał wierność
tajemnicy Wcielenia oraz analogię między Wcieleniem a Natchnieniem. Papież nie tylko wskazywał na wartość takiej interpretacji, ale
także sam przyjmował tę opcję2. Ponadto hermeneutyka biblijna Jana
Pawła II ma charakter chrystocentryczny. W Tradycji Kościoła chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej jest wyraźnie obecny, szczególnie
mocno w egzegezie patrystycznej, na którą papież często wskazuje.
Podkreśla, że „klucz” do lektury psalmów jest w samym Chrystusie.
Por. S. Haręzga, O biblijnej odnowie w rocznicę encykliki „Providentissimus Deus”
i „Divino afflante Spiritu, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 78 (1993), s. 469. Autor
zauważa, że za pontyfikatu Jana Pawła II w 1993 roku przypadły dwie bardzo ważne
rocznice: stulecie biblijnej encykliki Leona XIII Providentissimus Deus o studium Pisma
Świętego (18 listopada 1893) i pięćdziesięciolecie również poświęconej Biblii encykliki Piusa XII Divino afflante Spiritu o właściwym rozwoju nauk biblijnych (30 września
1943). Jan Paweł II poprzez uczczenie rocznic ogłoszenia tych biblijnych encyklik starał
się podkreślić ich doniosłość oraz wyciągnąć wnioski dla współczesności.
2
Jan Paweł II, Przemówienie na temat interpretacji Biblii w Kościele (odtąd skrót: Przemówienie i odpowiedni punkt), [w:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej
Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i redakcja R. Rubinkiewicz,
Warszawa 1999 (odtąd skrót: IBK nr), nr 5.
1
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Odwołując się do ojców Kościoła, zauważa, że w psalmach przemawia
sam Chrystus, lecz chodzi o Christus totus, całego Chrystusa, na którego składają się Chrystus Głowa i Jego Członki. Ta tajemnica pozwala
więc dostrzec ich wymiar eklezjalny3.
Papież wypracował sposób wykorzystania chrystocentrycznej hermeneutyki biblijnej w praktyce chrześcijańskiej formacji. Oparł ją na
trzech teologicznych filarach: inkarnacyjnej wizji Biblii, uznaniu Chrystusa jako centrum historii zbawienia, hermeneutyce biblijnej ukierunkowanej kerygmatycznie. Szczególny wyraz temu dał poprzez zainicjowanie przygotowania przez Papieską Komisję Biblijną dokumentu
Interpretacja Biblii w Kościele oraz przemówienie wygłoszone podczas
promulgowania tego dokumentu4. Jan Paweł II za Divino afflante Spiritu i Dei Verbum (por. KO 13) przyjmuje inkarnacyjną wizję Biblii, opierającą się na analogii między Wcieleniem a Natchnieniem. Ponadto
wyprowadza z tego faktu hermeneutyczne konsekwencje. Zdecydowanie opowiada się za metodą historyczno-krytyczną, poszerzając ją
o nowe metody analizy literackiej, które rozwinęły się współcześnie:
analiza retoryczna, narracyjna i semiotyczna. Oto słowa papieża: „Kościół Chrystusowy poważnie traktuje realizm wcielenia i właśnie z tej
racji przypisuje wielkie znaczenie badaniom historyczno-krytycznym
Biblii”. W dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii
w Kościele metodę historyczno-krytyczną uznano za „niezbędną do
naukowego poszukiwania sensu dawnych tekstów” (IBK I A). Ponadto papież podkreśla, że jest ona konieczna zarówno do wydobycia
z tekstu całej prawdy, jak i do wyjścia naprzeciw wszystkim słusznym
oczekiwaniom dzisiejszego czytelnika Biblii (Przemówienie, 14). Przy
interpretacji Pisma Świętego konieczne jest także poddanie się Duchowi Świętemu i trwanie w obecności Boga (Przemówienie, 9). W tym
3
Jan Paweł II, Psalmy w Tradycji Kościoła, nr 3, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 8: Katechezy, cz. 3, Kraków 2007 (odtąd skrót: ktPK, nr katechezy, punkt w katechezie).
4
Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem
biblistów polskich, dz. cyt. Na temat dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej i przemówienia papieża zobacz np. P. S. Williamson, Catholic principles for interpreting Scriptura.
A study of the Pontifical Biblical Commission’s The “Interpretation of the Bible in the Church”,
„Subsidia Biblica”, t. 22, Rome 2008; R. J. Ortkemper, The interpretation of the Bible in the
Church. A new Vatican document on the Bible, „Biuletyn Dei Verbum” 40 (1994) 1, s. 4–5;
S. Haręzga, Egzegeza według Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii
w Kościele”, [w:] Posługa Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. J. Kudasiewiczowi, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce 1997, s. 49–59.
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pierwszym punkcie chrystocentrycznej hermeneutyki biblijnej papież
uznaje, że teandryczna natura Biblii wymaga tego, by pochylać się nad
nią, angażując umysł, przygotowany do solidnego studium, i serce
pełne wiary.
Drugie założenie papieskiej hermeneutyki wskazuje na Chrystusa
jako centrum historii zbawienia opartej na trzech etapach: „od pierwszego Adama” poprzez objawienie drugiego Adama – Jezusa Chrystusa – do ostatecznego wypełnienia dziejów świata w Bogu5. Z prawdy
o centralnym miejscu Jezusa w dziejach zbawienia dokument Papieskiej Komisji Biblijnej wyciąga następujące wnioski:
głównym przedmiotem wszelkiej interpretacji [jest]: osoba Jezusa
Chrystusa i wydarzenia zbawcze dokonane w naszej historii. Autentyczna interpretacja Pisma Świętego polega najpierw na przyjęciu znaczenia
danego w wydarzeniach [zbawczych], a w sposób najwyższy w osobie
Jezusa Chrystusa. Cechy charakterystyczne tej interpretacji pochodzą
z jej przedmiotu. Wydarzenia zbawcze i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie nadają sens całej historii ludzkiej (por. IBK II A 2).

W świetle nauki Chrystusa chrześcijanie dokonują relektury Starego Testamentu, dostrzegając w nim zapowiedzi dotyczące Jezusa i ich
spełnienie w tajemnicy Paschy.
Trzecim założeniem chrystocentrycznej hermeneutyki biblijnej Jana
Pawła II jest jej kerygmatyczne ukierunkowanie. Celem przepowiadania jest prowadzenie ochrzczonych do spotkania z Chrystusem, do
kontemplacji Jego Oblicza. Papież, kreśląc program na trzecie tysiąclecie, podkreśla, że Chrystus jest Osobą, którą „mamy poznawać, kochać
i naśladować, aby z Nim żyć życiem trynitarnym i z Nim przemieniać
historię, aż osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem” (NMI 29)6.
Jan Paweł II podkreśla, że źródłem poznania Osoby Jezusa jest Pismo
5
Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittorio Messoriego, Lublin 1995, s. 57–88; por. J. Kudasiewicz, Teologia zbawienia w nauczaniu
Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 1 (2002), s. 271–287.
6
Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa
i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, (6 stycznia 2001), 17, [w:]
Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków 2007, (odtąd skrót: NMI i numer); por. J. Kudasiewicz,
Nowa ewangelizacja w świetle „Novo millennio ineunte” Jana Pawła II, [w:] Kontemplacja oblicza Chrystusa i ewangelizacja, red. A. E. Klich, Kraków 2003, s. 45–58.
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Święte, które „od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego
Tajemnicą” (NMI 19; EiE 22)7. Poznanie to papież nazywa „kontemplacją oblicza Chrystusa” (NMI 17). Nauczanie Kościoła, zdaniem
Jana Pawła II, musi być skoncentrowane na Osobie Jezusa Chrystusa
i winno coraz bardziej kierować ku Niemu. Trzeba czuwać, aby On
był przedstawiony w całej pełni: nie jako wzorzec etyczny, ale przede
wszystkim jako Syn Boży, jedyny i niezastąpiony Zbawca wszystkich,
który żyje i działa w swoim Kościele (por. EiE 48). Jan Paweł II podkreśla, że słuchanie słowa Bożego prowadzi do poznania Osoby Jezusa8. To słowa Zmartwychwstałego sprawiły, że „pałały serca” uczniów
idących do Emaus, wyzwoliły ich z mroków smutku i rozpaczy oraz
obudziły w nich pragnienie pozostania z Nim (MND 12). Utrata prawdy o Chrystusie, zdaniem Jana Pawła II, uniemożliwiałaby wniknięcie
w samą tajemnicę miłości Bożej (EiE 19)9.
2. Recepcja nauki Jana Pawła II odnośnie do chrystocentrycznej hermeneutyki biblijnej w nauczaniu chrześcijańskim wymaga podjęcia
refleksji teoretycznej, działań formacyjnych i praktycznych. Analiza
stanu badań przeprowadzona w Centrum Dokumentacji Pontyfikatu
Jana Pawła II w Rzymie oraz w środowiskach naukowych w Polsce
wykazała, że ukazywanie się encyklik papieskich połączone było ze
studium sposobu wykorzystania Biblii w przepowiadaniu Jana Pawła II10. W prowadzonych badaniach wskazywano na chrystocentryzm
7
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (28 czerwca 2003), [w:]
Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, Kraków 2006, (skrót: EiE i numer).
8
Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine (7 października 2004), [w:]
tenże, Dzieła zebrane, t. 3, Listy, Kraków 2007, (skrót: MND i numer).
9
Por. J. Kudasiewicz, Wyzwania duszpasterskie w związku z wejściem Polski do Unii
Europejskiej w świetle adhortacji „Ecclesia in Europa”, „Memoranda” 78 (2004), s. 997–1000.
10
Por. S. Grzybek, Kerygmatyczne wartości encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”,
[w:] Redemptor hominis. Tekst i komentarz, Kraków 1980, s. 63–70; J. Chmiel, Biblijne podstawy encykliki Jana Pawła II „Redemeptor hominis”, [w:] Redemptor hominis. Tekst i komentarz,
dz. cyt., s. 71–76; J. Kudasiewicz, Służba istotną treścią chrześcijańskiego powołania, [w:] Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 211–229; S. Grzybek,
Kerygmatyczne treści encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1979) 6, s. 290–297; H. Langkammer, Pismo Święte w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1988) 3, s. 252–267; J. Homerski, Dialog
z Bogiem miłosierdzia, [w:] Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin
1983, s. 57–67; J. Kudasiewicz, Miłosierdzie w Ewangeliach, [w:] Dives in misericordia. Tekst
i komentarze, dz. cyt., s. 69–82; M. Filipiak, Praca w Biblii – podstawowy wymiar bytowania
człowieka na ziemi, [w:] Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986,
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jego nauczania11. Analizy wykazują, że podstawowym źródłem papieskiego nauczania jest słowo Boże. Ponadto Jan Paweł II czerpie z nauki
ojców Kościoła. Ich komentarze są obecne zarówno w encyklikach12,
adhortacjach13, jak i przemówieniach14. Przeprowadzano też analizy
dotyczące obecności poszczególnych postaci okresu patrystycznego
w nauczaniu Jana Pawła II15.
s. 57–67; J. Kudasiewicz, Nowy Testament o pracy, [w:] Laborem exercens. Tekst i komentarze,
dz. cyt., s. 127–138; H. Ordon, Jezus – „namaszczony” i „chrzczący” Duchem Świętym, [w:]
Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze, red. A. L. Szafrański, Lublin 1994, s. 103–118;
J. Kudasiewicz, Kult Boga Ojca w Duchu i prawdzie (J 4, 23), [w:] Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 151–159; J. Kudasiewicz, Duch Święty a grzech świata
(J 16, 7–11), [w:] Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 173–182; A. Tronina, Duch, który przeobraża cierpienie w odkupieńczą miłość, [w:] Dominum et vivificantem.
Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 183–192; J. Chmiel, Rozważania biblijne z Janem Pawłem II,
Kalwaria Zebrzydowska 1985; J. Chmiel, Tematy biblijne przemówieniach Jana Pawła II
w Polsce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1980) 1, s. 2–9; J. Szlaga, Pismo Święte w nauczaniu Jana Pawła II, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1988) 1, s. 75–83; J. Szlaga, Pismo Święte
w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Żeby nie ustała nasza wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski
przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Homerski, Lublin 1989; H. Langkammer,
Pismo Święte w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
(1988) 3, s. 252–267. J. Chmiel, Biblijne podstawy encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32 (1979) 6, s. 297–303; J. Chmiel, Biblijne podstawy adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 33 (1980) 5, s. 275–279;
J. Kudasiewicz, Pismo Święte w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Servo Veritatis. Materiały z międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II,
red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 493–511.
11
J. Saward, Christ is the answer. The Christ-centred teaching of pope John Paul II, Edinburgh 1995; Strzelecki S., Chrystocentryzm jako idea przewodnia encykliki „Redemptor hominis”, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 6 (1980), s. 17–29; A. Wiliński,
Chrystocentryzm Karola Wojtyły, „Argumenty” (1987) 16, s. 3; S. Włodarczyk, „Odkupiciel
człowieka Jezus Chrystus Ośrodkiem wszechświata i historii”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
(1979) 6, s. 303–307; J. Kozera, Chrystocentryzm adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”,
[w:] Ioannes Paules II in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku
czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 185–206.
12
Por. J. Ratzinger, Nauczanie Ojców Kościoła w encyklice „Fides et ratio” Jana Pawła
II, „Vox Patrum” 18 (1998), z. 34–35, s. 303–310; A. Drożdż, Ojcowie Kościoła w encyklice
„Fides et ratio”, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 273–284.
13
T. Skibiński, Źródła patrystyczne adhortacji apostolskich Jana Pawła II, [w:] Błogosławiony
Jan Paweł II: apostoł Ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, s. 65–79.
14
Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników instytutu „Sources Chrétiennes”. Pisma
patrystyczne świadectwem wiary Kościoła, „Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), z. 24–29, s. 7–9.
15
J. Naumowicz, Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Bazylego, „Vox Patrum” 27
(2007), z. 50–51, s. 101–109; K. Obrycki, Jan Paweł II o św. Bazylim Wielkim, „Collecthanea
Theologica” 51 (1981) fasc. III, s. 151–156; tenże, Papież Jan Paweł II o Ojcach Kościoła, „Col-
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Jak widać z przeglądu tych badań, wiele zrobiono, by odkryć źródła i chrystocentryczny fenomen nauczania Jana Pawła II. Jednak brak
jest pracy ukazującej chrystocentryczną hermeneutykę biblijną zastosowaną w papieskich katechezach biblijnych. W istniejących teoretycznych publikacjach nie uwzględniono całościowych analiz obejmujących papieskie katechezy biblijne o psalmach i kantykach. Dlatego
w niniejszej rozprawie o charakterze analityczno-syntetycznym przeprowadzone zostaną analizy treści katechez biblijnych Jana Pawła II
pod kątem zastosowanej w nich hermeneutyki biblijnej.
Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie, w jaki sposób Jan Paweł II
zastosował chrystocentryczną hermeneutykę biblijną w swoich katechezach o psalmach i kantykach. Analizy będą dotyczyły 130 katechez
biblijnych, które papież wygłosił podczas środowych audiencji generalnych w dniach od 28 marca 2001 do 12 stycznia 2005 roku16. Katechezy biblijne stanowiły ostatni cykl katechez dany Kościołowi u progu przejścia Jana Pawła II do domu Ojca. Katechezy te obejmują 65
psalmów, 26 kantyków Starego Testamentu oraz dziewięć kantyków
Nowego Testamentu.
3. Źródła wykorzystane w tej rozprawie zostały podzielone w następujący sposób: podstawowe i pierwszorzędne. Pismo Święte jest
źródłem podstawowym. Źródła pierwszorzędne dzielą się na trzy
grupy. Pierwszą obejmują dokumenty Magisterium Kościoła zajmujące się hermeneutyką biblijną. Drugą grupę źródeł stanowią teksty
liturgiczne i patrystyczne. Do trzeciej grupy źródeł należą katechezy
biblijne Jana Pawła II oraz inne dokumenty jego nauczania.
W grupie opracowań specjalnych na uwagę szczególną zasługują książki i artykuły. Książka Christ is the answer. The Christ-centred
teaching of pope John Paul II autorstwa Johna Sawarda poświęcona jest
chrystocentryzmowi nauczania Jana Pawła II. Autor podkreśla, że
chrystocentryzm papieża czerpie z całego bogactwa chrystologii Tradycji Kościoła – z Pisma Świętego, pism okresu patrystycznego, scholastyków, Magisterium Kościoła. Ma on charakter trynitarny 17.
lecthanea Theologica” 51 (1981) fasc. IV, s. 163–164; H. Pietras, Orygenes w pismach i wystąpieniach Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 205–211; N. Widok, Ojcowie Kapadoccy w nauczaniu Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 213–227; J. Żelazny,
Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 229–239.
16
Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 7: Katechezy, cz. 3, Kraków 2007, s. 205–471.
17
J. Saward, Christ is the answer, dz. cyt., s. 19. 22.
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Ksiądz Józef Kudasiewicz w swym opracowaniu Pismo Święte w nauczaniu Jana Pawła II wykazuje, że papież nie tylko korzysta z Biblii
w nauczaniu ludu Bożego, ale też naucza o Biblii i właściwych sposobach jej interpretacji18. Józef Kudasiewicz w artykule Chrystocentryczna
hermeneutyka biblijna Jana Pawła II19 stawia tezę, że papież w toku swego pontyfikatu wypracował hermeneutykę biblijną skoncentrowaną
wokół Osoby Jezusa Chrystusa. Ponadto pokazał, jak założenia takiej
hermeneutyki zastosować w chrześcijańskim przepowiadaniu. Kudasiewicz podkreśla kerygmatyczne ukierunkowanie chrystocentrycznej
hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II.
W grupie opracowań specjalnych ważne miejsce zajmuje artykuł Mariusza Szrama Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach
Jana Pawła II i Benedykta XVI ukazujący Jana Pawła II odczytującego teksty biblijne w żywej Tradycji Kościoła20. Autor wskazuje źródła, z których czerpie papież, oraz sposób wykorzystania komentarzy patrystycznych. Ma to doniosłe znaczenie, gdyż w katechezach
środowych komentarze ojców Kościoła zajmują ważne miejsce21,
zwłaszcza w katechezach biblijnych do psalmów i kantyków Liturgii
godzin (aneks 3).
Ponadto na uwagę zasługuje opracowanie Henryka Witczyka Jan
Paweł II: świadek lectio divina u progu nowego tysiąclecia22. Autor stawia
tezę, że środowe katechezy poświęcone psalmom i kantykom Liturgii
godzin Jan Paweł II prowadzi w formie lectio divina – duchowego czy18
Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu (31 sierpnia 1981) powołał specjalną
komisję do zbadania „sprawy Galileusza”. Dnia 31 października 1991 roku na sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk ogłoszono wyniki prac. Rację przyznano Galileuszowi; por. A. Adamski, Galileusz – kopernikanizm – Biblia. Galileusza filozofia i teologia nauki
na podstawie listu „Do Krystyny z Lotaryngii, Wielkiej Księżnej Toskańskiej”, Poznań 1995,
s. 71–77; A. Fautali, Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła, Tarnów 1993,
s. 466–476.
19
J. Kudasiewicz, Chrystocentryczna hermeneutyka biblijna Jana Pawła II, [w:] Ioannes
Paules II in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca
Świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 207–224.
20
M. Szram, Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach Jana Pawła II i Benedykta
XVI, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 263–272.
21
Por. T. Skibiński, Ojcowie Kościoła w katechezach środowych Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 249–261; Ojcowie Kościoła w katechezie Jana Pawła II, zebrał
S. Longosz, „Vox Patrum” 16 (1996), z. 30–31, s. 33–48.
22
H. Witczyk, Jan Paweł II: świadek lectio divina u progu nowego tysiąclecia, [w:] Mártyres tū Lógū, red. C. Korzec, Szczecin 2006, s. 45–71.
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tania Biblii, które posiada wymiar historiozbawczy, chrystologiczny
oraz eklezjalny.
4. W rozprawie zastosowano analizę porównawczą. Najpierw analizowane są teoretyczne założenia hermeneutyki biblijnej wynikające
z nauki Soboru Watykańskiego II, znajdujące szczegółowe postulaty
w dokumentach Kościoła wydanych za pontyfikatu Jana Pawła II.
Analiza ta zmierza do uchwycenia chrystocentryzmu jako głównego
rysu hermeneutyki biblijnej akcentowanej przez papieża. Rozprawa
kolejno przeprowadza krytyczną analizę 130 katechez biblijnych Jana
Pawła II, zwracając szczególną uwagę na jego sposób interpretowania Pisma Świętego. Kryterium analizy porównawczej jest procedura
przeprowadzania interpretacji z zastosowaniem chrystocentrycznej
hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II w katechezach o psalmach i kantykach. Dotyczy ona zastosowania zasad interpretacji tekstu biblijnego, przeprowadzania aktualizacji i celu, do jakiego papież stara się
prowadzić katechizowanych.
5. Novum katechez biblijnych Jana Pawła II zawarte jest w zastosowanej strukturze i metodzie. Papież w sposób praktyczny potwierdza
opinię Papieskiej Komisji Biblijnej: „owocność katechezy zależy od
wartości zastosowanej hermeneutyki” (IBK IV C 2). Jan Paweł II uznaje
hermeneutykę jako dyscyplinę, która nie ogranicza się do teorii wyjaśniania tekstu biblijnego, ale zmierza do zrozumienia i nadania tekstowi aktualnej wymowy23. Przyjmuje, że hermeneutyka biblijna wymaga
zrozumienia tekstów biblijnych nie tylko jako konkretnych dokumentów historycznych, ale także jako tekstów, które przemawiają do teraźniejszości żywym i inspirującym głosem24. Potwierdzając konieczność
metody historyczno-krytycznej, pokazuje, jak połączyć egzegezę biblijną z odczytywaniem Słowa w żywej Tradycji Kościoła, z aktualizacją
oraz z duchowym czytaniem Biblii w formie lectio divina, które może
prowadzić do żywego spotkania katechizowanego z Bogiem.
Metoda zastosowana przez Jana Pawła II w katechezach biblijnych
ma charakter duchowego czytania Biblii. Podobną metodę medytacyjną ojciec święty Jan Paweł II zastosował wcześniej w liście apo23
Por. X. Léon-Dufour, Hermeneutyka [w:] Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1981, s. 291.
24
Por. A. C. Thiselton, Hermeneutyka, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 2004, s. 213–214.
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stolskim Novo millennio ineunte25. List ten podpisał Jan Paweł II dnia
6 stycznia 2001 roku. Krótko potem papież rozpoczyna cykl katechez
o psalmach i kantykach (28 marca 2001 roku) i nawiązuje do pragnienia wyrażonego w liście Novo millennio ineunte, by Kościół wyróżniała coraz bardziej „sztuka modlitwy” (ktPK 1). W liście apostolskim
Jan Paweł II wezwał cały Kościół – biskupów, duchownych i wiernych – do kontemplacji Oblicza (tj. Osoby) Jezusa Chrystusa. Katechezy o psalmach i kantykach Jan Paweł II prowadzi w taki sposób,
by słuchający mogli być podprowadzeni do doświadczenia kontemplacji, zjednoczenia z Bogiem. Metoda zastosowana w liście apostolskim Novo millennio ineunte wydaje się wprowadzeniem do tej, którą
znajdujemy w katechezach biblijnych o psalmach i kantykach. W liście papież daje Kościołowi impuls do podjęcia wspólnej drogi ku
kontemplacji oblicza Chrystusa. Podkreśla, że kontemplacja oznacza
doświadczalne, tj. z miłością, poznawanie oblicza naszego Zbawiciela. Kościół – pisze papież – „z miłością kontempluje w Jego obliczu
swój skarb i swoją radość; jakże słodko jest wspominać Jezusa, źródło
prawdziwej radości serca” (NMI 28). Wskazuje dwie splatające się ze
sobą drogi: poznanie i wiarę. „Kontemplacja oblicza Chrystusa winna
czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte” (NMI 17).
Jan Paweł II, wskazując na praktyczny wymiar jedności Starego i Nowego Testamentu, podkreśla, że kontemplacja oblicza Chrystusa ma
mieć swe źródło nie tylko w Ewangelii, ale również w Starym Testamencie, szczególnie w psalmach (por. NMI 23, 25). Stwierdzenie to
dla katechez biblijnych o psalmach i kantykach Liturgii godzin jest
bardzo istotne, gdyż Jan Paweł II wskazuje na oblicze Chrystusa obecnego zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W ten sposób papież pokazuje, jak wnikliwie odczytywać Pismo Święte i jak odnajdywać w tekście biblijnym żywe słowo, tak by prowadziło do spotkania
z Bogiem (por. NMI 39). Papież przypomina, że słowo Boże należy
czytać w żywej Tradycji Kościoła, dlatego przywołuje Magisterium
Kościoła (NMI 21), komentarze ojców Kościoła (NMI 23) i „teologię
Tadeusz Dzidek zauważa trzy etapy tej metody. Pierwszy z nich stanowi odwołanie się do Pisma Świętego, drugi etap to odniesienie owych tekstów do chwili obecnej
Kościoła; trzeci etap metody to etap prorocki: doświadczenie obecności Pana pozwala
rozeznawać przyszłowść i wpisywać w nią posługę Kościoła; por. tenże, Wstęp do listu
apostolskiego „Novo millennio ineunte”, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków
2007, s. 527–530.
25
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życia” świętych (NMI 27). Kontemplacja prowadzi do doświadczenia
spotkania z Bogiem, co jest celem katechezy Kościoła. Metoda medytacyjna zastosowana przez papieża w liście Novo millennio ineunte
w katechezach biblijnych o psalmach i kantykach przyjmuje strukturę
duchowego czytania Biblii w formie lectio divina.
6. Aby osiągnąć zamierzone cele rozprawy, zostanie ona podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale będą przedstawione
zasady hermeneutyki biblijnej stosowane przez Jana Pawła II. Ponadto zostanie przeanalizowany sposób interpretacji Biblii zastosowany
przez papieża w katechezach biblijnych, uwzględniający teandryczny
charakter Pisma Świętego. Następnie przedmiotem badań będzie sposób uwzględnienia analizy literackiej tekstu biblijnego, sposób zastosowania krytyki historycznej oraz sposób uwzględnienia Tradycji.
W drugim rozdziale zostanie ukazane, jak zastosowana przez Jana
Pawła II hermeneutyka prowadzi do wydobycia duchowego sensu
psalmów i kantyków Liturgii godzin. Prowadzone analizy będą ukierunkowane ku przebadaniu znaczenia tezy postawionej przez Jana
Pawła II o tym, że „klucz” do lektury psalmów obecny jest w Chrystusie. W niniejszym rozdziale pracy zostaną ukazane tematy chrystologiczne obecne w psalmach i kantykach Liturgii godzin takie jak:
chrystocentryzm historii zbawienia, Chrystus jako pełnia Bożego objawienia, antropologia chrystocentryczna.
W następnym, w trzecim rozdziale rozprawy, dotyczącym chrystocentrycznej aktualizacji psalmów i kantyków Liturgii godzin w katechezach Jana Pawła II będzie badany sposób aktualizacji obecny
w pozabiblijnych źródłach Tradycji wiary Kościoła, takich jak liturgia
Kościoła, pisma ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich, dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz sztuka i literatura
chrześcijańska. W drugim paragrafie przedmiotem analiz będą aspekty ludzkiego życia, uwzględnione w psalmach i kantykach, aktualne
dla współczesnego człowieka. Następnie zostanie zbadany sposób odnoszenia ich do tajemnicy Chrystusa i Kościoła. W kolejnym, trzecim
paragrafie niniejszego rozdziału zostanie podjęte zagadnienie języka
w aktualizacji psalmów i kantyków Liturgii godzin, szczegółowe analizy będą dotyczyć sposobu wyjaśnienia języka obrazów biblijnych
oraz języka współczesnego zastosowanego przez Jana Pawła II.
Rozdział czwarty dotyczy oryginalności katechez biblijnych Jana
Pawła II. Prowadzone na tym etapie analizy katechez biblijnych mają
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ukazać, jak egzegeza słowa Bożego, jego proklamacja i aktualizacja
mogą prowadzić katechizowanych do modlitwy słowem Bożym, do
spotkania z Panem. Jan Paweł II, który usilnie zaleca lectio divina (por.
KO 25; IBK II C 2), w swych katechezach biblijnych ukazuje sposób łączenia egzegezy, aktualizacji z modlitwą, słowem Bożym i kontemplacyjnym spotkaniem z Panem. Zagadnienie to zostanie przestawione
w dwóch paragrafach. Najpierw zostanie zaprezentowane nauczanie
papieskie obecne w katechezach dotyczące teologicznej wizji słowa
Bożego, które jest żywe i skuteczne, umacnia wiarę i uczy modlitwy.
Drugi paragraf, poświęcony strukturze papieskich katechez biblijnych,
będzie dotyczył tego, jak według Jana Pawła II katecheza biblijna może
wprowadzić katechizowanego w doświadczenie lectio divina.

Rozdział I
Zasady hermeneutyki biblijnej
stosowane przez Jana Pawła II
Kościół uczy, że tajemnica Wcielenia Syna Bożego rzuca światło na
prawdę o natchnieniu Pisma Świętego. Sobór Watykański II w Konstytucji
dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum wskazuje na analogię zachodzącą między wcieleniem Syna Bożego a rzeczywistością natchnienia1.
Jan Paweł II nawiązuje do wielkiej Tradycji Kościoła, która uznała pisma kanoniczne za Słowo skierowane przez Boga do Jego ludu w ludzkim języku.
Zaleca egzegetom katolickim, aby w interpretacji Pisma Świętego uwzględniali to, co ludzkie, i to, co Boskie, połączone w jedno w Boską synkatabasis,
„która stanowi podstawę całego Pisma Świętego” (Przemówienie, 14)2. Dalej
papież rozwija tę myśl, mówiąc, że jeżeli „słowa Boże […] upodobniły się
do ludzkiego języka” (KO 13), to dlatego, by wszyscy je zrozumieli.
Jan Paweł II przypomniał, że poznanie i określenie sensu wyrazowego za pomocą znajomości języków biblijnych, kontekstu i porównań z miejscami paralelnymi, uwzględnienie Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła, komentarzy ojców Kościoła i „analogii wiary” mają prowadzić do wykazania teologicznej nauki poszczególnych ksiąg i tekstów
odnośnie do wiary i moralności (Przemówienie, 5)3. Jan Paweł II zalecił,
by przy stosowaniu metody historyczno-krytycznej nie zatrzymywać
się jedynie na ludzkich aspektach objawienia i unikać skrajnego historyzmu4. Papież nie tylko podkreśla nieodzowność stosowania metoSobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002, nr 16 (odtąd skrót: KO i odpowiedni punkt).
2
Por. S. Włodarczyk, Rola synkatabasis w interpretacji Pisma Świętego według św. Jana
Chryzostoma, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 37 (1974), s. 246–251; tenże, Powrót do zasady synkatabasis we współczesnej egzegezie katolickiej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 50 (1997), s. 113–116.
3
Zob. J. Kudasiewicz, Biblia – historia – nauka, Kraków 1978, s. 28.
4
Zarzucano egzegezie historyczno-krytycznej tworzenie rozziewu pomiędzy historycznym a teologicznym rozumieniem tekstu, atomizowanie tekstu na poszczególne
1
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dy historyczno-krytycznej w interpretacji Pisma Świętego, ale także
daje przykład jej stosowania w swoich katechezach.
Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach uczy
w sposób praktyczny interpretacji Biblii w Kościele. W pierwszym
rozdziale pracy dotyczącym zasad hermeneutyki biblijnej stosowanych przez Jana Pawła II w katechezach o psalmach i kantykach zostanie ukazany sposób uwzględnienia analizy literackiej tekstu biblijnego, następnie sposób zastosowania krytyki historycznej oraz sposób
uwzględnienia Tradycji.

1. Uwzględnienie analizy literackiej tekstu biblijnego
Zagadnieniom literackim tekstów biblijnych, będącym przedmiotem katechez, papież poświęca wiele uwagi: określa ich gatunek literacki, opisuje strukturę, ich zakotwiczenie w życiu i historii Izraela
i pochodzenie (z czasów Dawida, niewoli babilońskiej, powrotu z wygnania, pielgrzymki do sanktuarium)5. Z punktu widzenia katechezy
biblijnej ważny jest sposób wykorzystania przez papieża osiągnięć egzegezy.
1.1. Delimitacja i kontekst tekstów biblijnych

Promulgowany przez Jana Pawła II dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele wyjaśnia potrzebę analizy literackiej tekstu biblijnego. W dokumencie tym wskazano, iż
krytyka literacka stara się wyodrębnić początek i koniec jednostek
tekstów, wielkich lub małych, i zweryfikować wewnętrzną spójność
tekstów. Istnienie dubletów, niedających się pogodzić różnic i innych
fragmenty, zajmowanie się prehistorią, a pomijanie jego znaczenia w aktualnej formie;
por. I. de la Potterie, Esegesi storico-critica e interpretazione [Dove va l’esegesi cattolica?],
[w:] Parole e Spirito, festschr. S. Cipriani, Brescia 1982, s. 3–10; A. Stock, The limit of historical-critical exegesis, „Biblical Theology Bulletin” 13 (1983) 1, s. 28–31, cyt za: R. Rubinkiewicz, Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej
„O interpretacji Biblii w Kościele”, [w:] Interpretacja Biblii w Kościele, dz. cyt., s. 104.
5
T. Brzegowy, Wstęp do katechez na temat Psalmów i kantyków w Tradycji Kościoła,
[w:] Katechezy, cz. 3, Dzieła zebrane, t. 8, Kraków 2007, s. 199.
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wskazówek ukazuje złożony charakter pewnych tekstów, które są wówczas dzielone na małe jednostki; bada się ich możliwą przynależność do
różnych źródeł (IBK I A 3).

Jan Paweł II ukazuje w swych katechezach wyniki analizy literackiej, korzystając z nowoczesnych komentarzy. Często powołuje się
na opinie biblistów, teologów, egzegetów; bardzo rzadko wymienia
kogoś po nazwisku, nie wchodzi też w dyskusje czy polemiki6. Jednak dorobek współczesnej egzegezy, która w badaniach nad Biblią
z powodzeniem stosuje metody znane z literaturoznawstwa, szanuje
i z niego korzysta7. W tych przypadkach, w których jest to uzasadnione, papież zwraca uwagę na początek i koniec psalmów, by zweryfikować ich wewnętrzną spójność. W katechezie o Psalmie 42 [41]
Jan Paweł II, odnosząc się do opinii badaczy Psałterza, zauważa, że
psalm ten łączy się ściśle z następnym, z Psalmem 43 [42], od którego został odłączony, kiedy wszystkie psalmy zostały uporządkowane
i zebrane, stając się księgą modlitwy ludu Bożego8. Obydwa psalmy oprócz tego, że mają wspólny temat i rozwinięcie, zawierają taką
samą antyfonę: „Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, i czemu trwożysz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!” (Ps 42 [41], 6. 12; 43 [42], 5)
(ktPK 23.1)9. W następnej katechezie papież dopowiada kolejny waż6
W katechezie do Psalmu 24 przytoczona jest wypowiedź współczesnego komentatora psalmu Gerharda Ebelinga, por. tenże, Sui Salmi, Brescia 1973, s. 97 (por.
ktPK 13.1); W katechezie na temat Iz 42, 10–16 papież cytuje wypowiedź Romano Guardiniego (tenże, Sapienza dei Salmi, Brescia 1976, s. 52) (por. ktPK 102.5); w katechezie
na temat Psalmu 114 przytacza dłuższy fragment komentarza egzegety Luisa Alonso
Schökela (tenże, Trenta salmi: poesia e preghiera, Bologna 1982, s. 499) (por. ktPK 83.1).
7
T. Brzegowy, Wstęp do katechez na temat Psalmów i kantyków w Tradycji Kościoła,
dz. cyt., s. 199.
8
Stanisław Łach zauważa, że niektóre rękopisy łączą Psalm 43 z Psalmem 42,
i stwierdza słuszność takiego połączenia; por. S. Łach, Księga Psalmów. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz – ekskursy. Pismo Święte Starego Testamentu, t. 8, cz. 2, Poznań
1990, s. 241.
9
Gianfranco Ravasi podaje szereg argumentów na to, że Psalm 42–43 jest jednym i jednorodnym utworem. Po pierwsze – lingwistyczna analiza stylistyczna ujawnia
jedność autora. Po drugie – Psalm 43 jest pozbawiony tytułu, a więc stanowi ciągłość
z tym, co go poprzedza. Po trzecie – niektóre manuskrypty hebrajskie dokonały połączenia, którego życzył sobie już Euzebiusz z Cezarei. Po czwarte – jednakowa antyfona
łączy pierwszą (42, 6), drugą (42, 12) i trzecią strofę (43, 5). Po piąte – Psalm 42–43 po-

20

Zasady hermeneutyki biblijnej stosowane przez Jana Pawła II

ny szczegół potwierdzający jedność literacką Psalmów 43 i 42: „[…]
stanowią [one] jedną pieśń, którą na trzy części dzieli ta sama antyfona: «Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mojego Oblicza
i mojego Boga» (Ps 42 [41], 6. 12; Ps 43 [42], 5) (ktPK 24.1)”10.
Na podobną sytuację podzielenia jednego psalmu na dwie części
wskazuje papież, omawiając Psalm 14711. Katechezę dotyczącą Psalmu 147 [146–147], 1–11 Jan Paweł II rozpoczyna informacją, że „stanowi on pierwszą część utworu zawierającego również Psalm następny
(147, 12–20). W oryginale hebrajskim jest to jeden tekst. W starożytnych
wersjach greckiej i łacińskiej został on podzielony na dwa odrębne
Psalmy” (ktPK 82.1)12. W katechezie dotyczącej Psalmu 147 [146–147]
Jan Paweł II wyjaśnia, że
w starożytnych przekładach greckim i łacińskim, którymi posługiwała się liturgia, występował on jako osobna pieśń, ponieważ jego po-

siada strukturę wewnętrzną, stylistyczną, symboliczną, literacką i ideologiczną; por.
G. Ravasi, Psalmy, cz. 2, tłum. K. Stopa, Kraków 2007, s. 190–191; por. M. Peter, Pismo
Święte Starego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami,
t. 2, Poznań 2003, s. 159.
10
Michał Peter wyjaśnia, że oba psalmy były pierwotnie jednym utworem. Świadczą o tym ich forma i treść, wiążący je w jedną całość refren (Ps 42, 5. 12; Ps 43, 5) oraz
brak tytułu w Psalmie 43, który stanowi trzecią stronę całości; por. także: W. Borowski,
Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983, s. 170; M. Dahood, Psalmi 1–50. Introduction, traslation, and notes, New York 1965, s. 261.
11
Michał Peter pisze o tym, że Wulgata ten psalm podzieliła: 1–11 tworzą Psalm
146; natomiast Psalm 147 składa się z wierszy 12–20. Wskazuje na powody: obie części
były złączone ze względów liturgicznych, podczas gdy treściowo różnią się między
sobą. W pierwszej części przebija pewien niepokój, stąd zachęta do zaufania Bogu,
w drugiej natomiast nutą jest radość ze stałości odnowy życia religijnego i narodowego
po powrocie z niewoli; por. M. Peter, Pismo Święte Starego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, dz. cyt., s. 298.
12
Gianfranco Ravasi pisze, że LXX, a za nią Wlg, Hieronim i Peszitta podzieliły
Psalm 147 na dwa autonomiczne psalmy, Psalm 146 i Psalm 147, tak iż od tej pory numeracja TM i LXX–Wg znów będzie się pokrywać. LXX–Wlg umieszczają także przed
drugim fragmentem kolejną hallelujah, aby móc włączyć do „Hallelu końcowego”. Ravasi zauważa ponadto, że druga sekcja Psalmu, Lauda Jerusalem, cieszyła się szczególnym powodzeniem w chrześcijańskiej tradycji eucharystycznej, która nadała jej różne
i przejmujące melodie. Zdaniem Ravasiego niezapomniana jest ta, którą napisał Claudio Monteverdi na Nieszpory o Najświętszej Maryi Panny; por. G. Ravasi, Psalmy, cz. 5,
tłum. K. Stopa, Kraków 2009, s. 268n.
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czątek wyraźnie oddziela go od pierwszej części. Tenże początek stał
się bardzo znany, również dlatego, że był śpiewany po łacinie: Lauda,
Jerusalem, Dominum. Te początkowe słowa stanowią typową dla hymnów psalmicznych inwokację, by sławić i chwalić Pana: Jeruzalem, jako
uosobienie narodu, zostaje wezwane, by chwaliło i wysławiało swego
Boga (por. w. 12) (ktPK 81.1).

Trzeci psalm, którego odrębność literacką wyjaśnia papież, posiada
odmienną historię niż dwa poprzednie. Otóż w katechezie na temat
Psalmu 135 [134], 1–12 papież pisze, że „tradycja żydowska złączyła ten Psalm z następującym po nim Psalmem 136 [135], traktując całość jako «wielki Hallel», czyli uroczysty i radosny hymn, który należy
śpiewać z okazji Paschy” (ktPK 74.1).
W literackich badaniach Pisma Świętego doniosłą rolę pełni analiza kontekstu, który może być specyficzny dla autora danej księgi biblijnej, charakteryzuje społeczność, w jakiej działał, oraz uwarunkowania historyczno-religijne epoki. Kontekst tekstu biblijnego
pozwala lepiej odczytać go w ramach tendencji teologicznych środowiska, niekiedy długiej tradycji, której jest on ostatecznym rezultatem13. Jan Paweł II w swych katechezach dotyczących kantyków
odczytuje ich treść poprzez wyjaśnienie kontekstu, w jakim znajdują
się w danej księdze, a także w kontekście tematycznym innych ksiąg
Starego i Nowego Testamentu. Papież uzasadnia, iż jest to potrzebne, aby w pełni zrozumieć sens tekstu biblijnego (por. ktPK 92.1).
Papież wskazuje na przynależność psalmów do takich zbiorów, jak:
psalmy pokutne, Hallel, psalmy na cześć Syjonu, psalmy na cześć
Pana Króla.
W katechezie dotyczącej Psalmu 143 [142], 1–11 Jan Paweł II pisze,
że jest to „ostatnia z siedmiu modlitw błagalnych, zwanych «Psalmami
pokutnymi», zamieszczonych w Psałterzu (por. Ps 6; 32 [31]; 38 [37];
51 [50]; 102 [101]; 130 [129]; 143 [142])” (ktPK 77.1)14.
Kolejną grupę psalmów określoną przez Jana Pawła II stanowi Hallel. Część składającą się z siedmiu pieśni tradycja żydowska
13
Por. J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, [w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red.
J. Szlaga, Poznań–Warszawa 1986, s. 205.
14
Michał Peter stwierdza, że Tradycja Kościoła zestawiła siedem tzw. „psalmów
pokutnych”; por. tenże, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań 2005, s. 416.
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nazwała Hallelem „egipskim”, zawiera on Psalmy od 113 [112] do
118 [117]. Zbiór ten nazwano „egipskim”, ponieważ jeden z psalmów,
tj. Psalm 114 [113 A], wspomina w sposób poetycki, niemal obrazowy,
wyjście Izraela z ziemi niedoli, Egiptu faraonów, oraz wspaniały dar
Bożego przymierza. Zbiór ten zwany „paschalnym” wykorzystywano
przede wszystkim w liturgii Paschy żydowskiej, głównych obchodów
roku liturgicznego (por. ktPK 70.2; ktPK 69.1; ktPK 65.1)15. Drugi nazwano Hallelem „wielkim”, obejmuje on Psalmy 135–136, a trzeci Hallelem „końcowym” (Ps 146–150).
W katechezie dotyczącej Psalmu 46 [45] Jan Paweł II wyjaśnia, że
jest to
pierwsza z sześciu pieśni na cześć Syjonu, zamieszczonych w Psałterzu (por. Ps 48 [47]; 76 [75]; 84 [83]; 87 [86]; 122 [121])16. Podobnie, jak
pozostałe analogiczne kompozycje, Psalm 46 [45] opiewa święte miasto
Jeruzalem, „miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego” (w. 5),
ale przede wszystkim wyraża niezachwianą ufność do Boga, który „jest
dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach” (w. 2;
por. ww. 8 i 12) (ktPK 27.1)17.

15
Michał Peter zauważa, że psalmy należące tej grupy zaczynają się od wezwania Alleluja (hebr. jallelu Jah = „chwalcie Jahwe”); tenże, Pismo Święte Starego Testamentu
w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, dz. cyt., s. 262; por. także
S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 479.
16
Por. S. Łach, Próba nowej interpretacji Hymnów o Syjonie, „Studia Warmińskie”
12 (1975), s. 396.
17
Michał Peter podaje, że do grupy Pieśni o Syjonie, gdzie Jahwe założył swą ziemską siedzibę, należą Psalm 46; 48; 76; por. tenże, Pismo Święte Starego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, dz. cyt., s. 207. Stanisław Łach
wyjaśnia, że o przynależności do tej grupy decydują dwie cechy: wyraźne znamiona
hymnu oraz główny motyw obecny w całym psalmie, jakim jest wysławianie wspaniałości i świętości Syjonu, który jest siedzibą wielkiego Króla i potężnego Boga; por. tenże,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 260.
Gianfranco Ravasi wskazuje na to, że chociaż hymny te są chronologicznie
zróżnicowane, to występują w nich motywy mityczne i preizraelskie: kategoria
„świętego miasta”, „góry Boga” jako symbolu transcendencji, wody rajskie, walka z chaosem na zewnątrz świętej przestrzeni, idea świątyni jako mikrokosmosu,
metafory królewskie i wojskowe. O starożytności niektórych utworów świadczy
bezpośrednio również brak wzmianek o świątyni, które są wyraźnie obecne tylko
w Psalmie 84 i 122; por. tenże, Psalmy 1–19 (wybór), cz. 1, tłum. P. Mikulska, Kraków
2007, s. 77–78.
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W katechezie na temat Psalmu 93 [92] Jan Paweł II zauważa, że
wraz z następnymi Psalmami 96–99 [95–98] należy do grupy „hymnów na cześć Pana-Króla” (ktPK 54.1).
Na podstawie powyższego zestawienia możemy przyjąć, że papież szanuje wartość tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej odnajdującej w psalmach grupy tematyczne, wskazujące na nurty teologiczne, w jakich powstały i były wykorzystywane w liturgii. Trzeba
również zauważyć, że wskazana przez papieża przynależność psalmów do grup opiera się na przyporządkowaniu powszechnie przyjętym przez egzegetów, nie obejmuje jednak wszystkich grup, lecz
tylko wybrane18.
W katechezach dotyczących kantyków papież również wskazuje na
ich kontekst literacki (por. ktPK 89.1; ktPK 90.2; ktPK 92.1; ktPK 93.1;
ktPK 95.1; ktPK 96.2; ktPK 97.1; ktPK 98.1; ktPK 99.1; ktPK 100.1;
ktPK 103.1; ktPK 104.1; ktPK 105.1; ktPK 107.1; ktPK 109.1; ktPK 115;
ktPK 118; ktPK 122; ktPK 128; ktPK 129)19. Katechezę dotyczącą kantyku Dn 3, 52–57 Jan Paweł II rozpoczyna przypomnieniem informacji, że pieśń „stanowi pierwszą część długiego i pięknego hymnu, zamieszczonego w greckim przekładzie Księgi Daniela. Pieśń śpiewają
trzej młodzi Żydzi, którzy zostali wrzuceni do rozpalonego pieca za
to, że odmówili oddania czci posągowi wzniesionemu przez babilońskiego króla Nabuchodonozora (ktPK 110.1; por. ktPK 111.1)”.
W katechezie dotyczącej kantyku Dn 3, 57–88. 56 Jan Paweł II przypomina, że
w kontekście Księgi Daniela hymn ma charakter dziękczynienia, jakie zanoszą do Boga trzej młodzi Izraelici – Chananiasz, Azariasz i Miszael – skazani na śmierć przez spalenie w piecu za to, że odmówili
złożenia hołdu złotemu posągowi Nabuchodonozora, ale w cudowny
sposób uchronieni przed płomieniami (ktPK 112.3; por. ktPK 113.2).

18
Michał Peter przyjmuje następujący podział psalmów: hymny, lamentacje, psalmy dziękczynienia, psalmy mesjańskie, psalmy dydaktyczne. Uzasadniając, stwierdza,
że taki podział przyjmuje większość badaczy i można go nazwać kompromisowym;
por. tenże, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, dz. cyt., s. 433n.
19
Jan Paweł II nie omawia kontekstu literackiego tylko dwunastu kantyków:
1) Wj 15, 1b–4. 8–13. 17–18; 2) Tb 13, 8–1–4. 13a. 15–19; 9) Kol 1, 11c–20; 10) Ef 1, 3–10; 11)
Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12; 12) Ap 11, 17–18; 12, 10b–12a.
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Reasumując paragraf dotyczący delimitacji tekstu biblijnego oraz
kontekstu literackiego, należy zauważyć, że papież w swych katechezach o psalmach i kantykach uwzględnia ten etap analizy literackiej.
Wyjaśnia miejsca problematyczne, wskazuje tematyczne grupy psalmów i ukazuje ich cechy charakterystyczne. Przez uwzględnienie tego
etapu analizy literackiej potwierdza konieczność stosowania w katechezie biblijnej zasady odczytywania tekstu biblijnego w jego kontekście. Jednocześnie podkreśla, że zrozumienie tekstu biblijnego wymaga tego, by odczytać go poprzez światło, jakie rzuca na niego jego
usytuowanie zamierzone przez autora natchnionego.
1.2. Gatunek i struktura literacka

Ważnym etapem analizy literackiej jest określenie gatunku literackiego perykopy. Celem tej analizy jest dochodzenie do zamysłu autora
natchnionego. Środkiem prowadzącym do tego jest odkrywanie naturalnych sposobów myślenia, mówienia i opowiadania występujące
w czasach hagiografa (por. KO 12)20. Papieska Komisja Biblijna w dokumencie Interpretacja Biblii w Kościele wskazuje na krytykę gatunków
literackich i środowiska ich pochodzenia w celu lepszego usytuowania tekstu w jego własnym świecie i przez to pełniejsze dojście do jego
treści (por. IBK I A 3). Docieranie do wyrazowego sensu poszczególnych ksiąg świętych, czyli do sensu zamierzonego przez ich autorów,
wymaga określenia gatunku literackiego tekstów21. Psalmy i kantyki
będące tematem katechezy Jana Pawła II są przedmiotem badań naukowych co do ich gatunku literackiego. Bibliści przyjmują podział
psalmów na podgatunki22. Jan Paweł II w swych katechezach konsekwentnie wskazuje podgatunki omawianych psalmów i kantyków
20
Por. J. Kudasiewicz, Formgeschichte, EK, t. 5, kol. 397–400. Zdzisław Pawłowski
wskazuje na trzy rodzaje literackie obecne w Biblii hebrajskiej: narracja, proroctwo i mądrość; por. tenże, Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy
o Bogu, „Studia Włocławskie” 3 (2000), s. 227–236.
21
Por. Enchiridion Biblicum, 560; por. W. Chrostowski, Kościół i Biblia. Katolicka interpretacja Pisma Świętego a egzegeza historyczno-krytyczna, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 4 (2004), s. 234.
22
Por. H. Gunkel, Die Psalmen, Göttingen 1926. Podział opracowany przez Hermanna Gunkela przedstawia się następująco: hymny, psalmy, dziękczynne, psalmy
błagalne, psalmy ufności, psalmy mądrościowe, psalmy królewskie, psalmy mieszane.
Cyt. za J. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003, s. 52.
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i do określenia gatunku literackiego omawianego tekstu biblijnego Jan
Paweł II przykłada wielką wagę23. W procesie poszukiwania modelu
katechezy biblijnej w Kościele ma to znaczenie wzorcowe24. Opis podawany przez papieża ma na celu wprowadzenie w temat i w klimat
tekstu biblijnego, który zawiera doświadczenie religijne i pomaga czytającemu odnaleźć się w nim. Jan Paweł II przytacza przyjęte przez
biblistów ustalenia25. Dużą grupę psalmów stanowią hymny. Mają one
za przedmiot Boga, z którym Izrael jest złączony przymierzem i od
którego w swej historii doświadczył potęgi i dobroci26. W hymnach
psalmista sławi Boga za Jego dzieło stworzenia i za czyny dokonane
w przyrodzie, dziejach ludzi, zwłaszcza w dziejach Narodu Wybranego27. Do hymnów należą także pieśni na cześć Syjonu28. Największą
grupę psalmów stanowią psalmy błagalne, określane także mianem
Jan Paweł II tylko w dziesięciu katechezach nie podaje określenia gatunku; por.
Ps 15 [14] (ktPK 9); Ps 36 [35] (ktPK 21); Ps 43 [42] (ktPK 24); Ps 87 [86] (ktPK 50); Ps 97 [96]
(ktPK 56); Ps 115 [113 B] (ktPK 66); Ps 141 [140], 1–9 (ktPK 95); Ps 142 [141], 2–3. 6–8
(ktPK 76); Ps 147 A (ktPK 82).
W pięciu katechezach Jan Paweł II nie wyjaśnia podgatunku literackiego, lecz jest
to uzasadnione tym, że danemu psalmowi są poświęcone dwie katechezy i forma literacka omawiana jest jeden raz; Ps 27 [26] (ktPK 15; ktPK 16); Ps 49 [48], 1–13; 14–21
(ktPK 30; ktPK 31); Ps 67 [66] (ktPK 40; ktPK 41); Ps 110 [109] (ktPK 63; por. ktPK 64);
Ps 147B (ktPK 80; ktPK 81).
Brak określenia gatunku kantyków widoczny jest tylko trzech przypadkach; por.
Iz 33, 13–16 (ktPK 99); Iz 40, 10–17 (ktPK 101); Jr 31, 10–14 (ktPK 107).
24
Por. K. Badeński, Rodzaje literackie w Biblii, „Zeszyty Formacji Katechetów”
1 (2002), s. 34–37; A. E. Klich, Gatunki literackie Biblii zadaniem dla katechezy, „Katecheta”
9 (2006), s. 46–51.
25
Michał Peter wymienia psalmy, które zalicza się do grupy hymnów: Ps 8; 19; 29;
47; 89; 93; 100; 104; 117; 138; 139; 148–150. Wskazuje też te, które w znacznej części mają
cechy hymnu: 24; 33; 48; 68; 75; 76; 81; 87; 95; 97–99; 113; 134; 136; por. tenże, Wykład
Pisma Świętego Starego Testamentu, dz. cyt., s. 433.
Gianfranco Ravasi do hymnów zalicza zasadniczo: Ps 8, 29; 103 i 104. Ponadto uważa, że cechy hymnu posiadają: Ps 19; 33; 100; 113; 114; 117; 135; 136; 145; 146; 148–150;
por. tenże, Psalmy. Modlitwa ludu Bożego, Częstochowa 1998, s. 17.
26
M. Gilbert, Duchowość Psalmów, [w:] A. Fanuli, J. L. Sicre-Diaz, M. Gilbert, R. Cavedo, G. Ravasi, Historia duchowości, t. 1: Duchowość Starego Testamentu, tłum. M. Pierzchała, Kraków 2002, s. 487.
27
Jan Paweł II do hymnów zalicza: Ps 8 (ktPK 6,7); Ps 19 (ktPK 11); Ps 24 (ktPK 13);
Ps 30[29] (ktPK 18); Ps 33 (ktPK 20); Ps 47 (ktPK 28); Ps 77 (ktPK 44); Ps 93[92] (ktPK 54);
Ps 100 (ktPK 60); Ps 117 [116] (ktPK 67,68); Ps 148 (ktPK 83); Ps 149 (ktPK 84); Ps 150
(ktPK 86).
28
Zob. T. Brzegowy, „Miasto Boże” w Psalmach, Kraków 1989, s. 27–31.
23
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lamentacji29. Psalmista często porusza temat klęsk i nieszczęść publicznych, daje wyraz cierpienia pojedynczych osób, też tego wynikającego z wyrzutów sumienia. Z tej grupy Jan Paweł II omawia znaczną
część30. W katechezach papieża wyodrębnia się zbiór ośmiu psalmów
królewskich31. Papież wskazuje też na Psalm ufności32 oraz Psalm mądrościowy33. (Szczegółowe zestawienie podgatunków psalmów i kantyków – por. Aneks 1).
Na uwagę zasługuje sposób wyjaśniania formy literackiej psalmów
przyjęty przez Jana Pawła II. W katechezie dotyczącej Psalmu 93 [92]
Jan Paweł II stwierdza, że określenie gatunku literackiego służy
temu, by „zdefiniować zasadniczy ton” (ktPK 54.1). Psalm ten nazwany jest przez badaczy Biblii „hymnem na cześć Pana-Króla”
(ktPK 54.2). W katechezie dotyczącej Psalmu 135 [134] Jan Paweł II
uczy, jak posługiwać się kluczem interpretacyjnym: „Na początku
spotykamy charakterystyczne wezwanie do oddania chwały – jest to
typowy element hymnów na cześć Pana w Psałterzu” (ktPK 74.2).
Papież nie tylko podaje treści wyjaśniające psalmy, ale wskazuje
ważne elementy, które są pomocne w lepszym zrozumieniu tekstów
natchnionych.
Michał Peter do psalmów błagalnych zalicza psalmy dotyczące cierpienia społeczności: Ps 44; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 108; 123; 125; 126; jednostki: Ps 3; 5; 7; 11–13, 28; 31;
54; 57; 59; 70; 109; 120. Do psalmów pokutnych zalicza się: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143;
por. tenże, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, dz. cyt., s. 452.
30
W katechezach Jana Pawła II wyjaśniane są następujące psalmy błagalne:
Ps 5 (ktPK 5); Ps 40 (ktPK 22); Ps 77 (ktPK 44); Ps 80 (ktPK 45); Ps 90 (ktPK 51); Ps 108
(ktPK 62). Papież omawia lamentację zawartą w Ps 42 [41] (ktPK 23) oraz trzy psalmy
pokutne: Ps 32 (ktPK 19); Ps 51 (ktPK 32, 33, 34, 35); Ps 143 (ktPK 77).
31
Jan Paweł II omawia następujące psalmy królewskie: Ps 20 (ktPK 12); Ps 21
(ktPK 14); Ps 72 (ktPK 43); Ps 93 (ktPK 54); Ps 96 (ktPK 55); Ps 98 (ktPK 57); Ps 110
(ktPK 64); ktPK 114 (ktPK 88). Michał Peter zalicza psalmy królewskie do mesjańskich;
por. tenże, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, dz. cyt., s. 494n.
32
W psalmach ufności na pierwszym planie widoczna jest ufność w pomoc Bożą;
por. Ps 3; 4; 11; 16; 23; 27; 62; 121; 131; 115; 129; por. J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi
Psalmów, Kraków 1996, s. 41. W katechezach Jana Pawła II obecne są trzy psalmy ufności, określane przez niego jako „pieśni pełne ufności”: Ps 11 (ktPK 8); Ps 27 (ktPK 15,16);
Ps 62 [61] (ktPK 37).
33
Psalmy mądrościowe zwane są także dydaktycznymi zostały opracowane w trosce o przekazanie wiernym pouczeń. Do tego gatunku można zaliczyć: Ps 1; 15; 25; 32;
34; 37; 49; 73; 90; 91; 111; 112; 119; 125; 127; 128; 131; 133; 139. Z tej grupy Jan Paweł II
omawia następujące psalmy i wskazuje na ich charakter mądrościowy: Ps 49 (ktPK 31);
Ps 92 (ktPK 52); Ps 119 (ktPK 72,73).
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Niektórym psalmom papież nadaje własne tytuły. Przykładowo
Psalm 57 [56] Jan Paweł II określa mianem „pieśń nocna”, która przygotowuje modlącego się na spotkanie ze światłem jutrzenki, gorąco oczekiwanym (ktPK 36.1). Psalm 65 to „pieśń ku czci Bożej łaski” (ktPK 39.5).
Psalm 85 otrzymał miano „pieśni radości i nadziei na przyszłe zbawienie” (ktPK 48). Psalm 101 [100] papież określił mianem „medytacji”
(ktPK 61.1). Psalm 114 [113A] autor katechez zatytułował „utwór-modlitwa” (ktPK 65.2). W katechezie na temat Psalmu 29 [28] podgatunek
nie został podany, jednak Jan Paweł II odwołuje się do opinii komentatorów, którzy nadają tekstowi tytuł Psalm siedmiu grzmotów (ktPK 17.1).
Tak jak w katechezach o psalmach Jan Paweł II zwraca uwagę na
podgatunki psalmów, tak też w katechezach dotyczących kantyków
Starego i Nowego Testamentu znajdujemy określenie formy literackiej. Papież odnosi się do badań egzegetów i stosuje przyjętą przez
nich klasyfikację. Kantyki Starego Testamentu obecne w liturgii godzin Jutrzni i Nieszporów obejmują następujące podgatunki: hymn34,
pieśń35, psalm królewski: 1 Sm 2, 1–10 (ktPK 90); pieśń uwielbienia/
pochwalana/dziękczynna36, błagalna prośba/modlitwa/lamentacja37,
pieśń liturgiczna/hymn: Ha 3, 2–4. 13a. 15–19 (ktPK 114.1). Wszystkie kantyki z Nowego Testamentu obecne w liturgii godzin Jutrzni
i Nieszporów posiadają formę hymnu38. Niektóre z nich posiadają dookreślenie: Kol 1, 11c–20 – hymn „chrystologiczny” (ktPK 120; 121)39;
Ef 1, 3–10 – hymn „błogosławieństwa” (ktPK 116; 117).
34
Kantyki Starego Testamentu określone przez Jana Pawła II jako hymny:
Wj 15, 1b–4. 8–13. 17–18 (ktPK 87); Pwt 32, 1–12 (ktPK 88); Tb 13, 2–10a (ktPK 91; 92);
Iz 2, 2–5 (ktPK 96); Iz 12, 1–6 (ktPK 97); Iz 26, 1b–4. 7–9. 12 (ktPK 98); Iz 66, 10–14a
(ktPK 105); Jr 14, 17–21 (ktPK 106); Ez 36, 24–28 (ktPK 108); Dn 3, 52–57 (ktPK 110,111);
Dn 3, 57–88. 56 (ktPK 112,113).
35
Kantyki Starego Testamentu określone przez Jana Pawła II ogólnym mianem
pieśni: Iz 42, 10–16 (ktPK 102); Iz 45, 15–25 (ktPK 103); Iz 61, 10–62. 5 (ktPK 104).
36
Kantyki Starego Testamentu określone przez Jana Pawła II jako pieśni uwielbienia, pochwalane lub dziękczynne: Por. 1 Krn 29, 10–13 (ktPK 89); Iz 38, 10–14. 17. 19b–20
(ktPK 100); Jdt 16, 1–2a. 13–15 (ktPK 93).
37
Kantyki Nowego Testamentu określone przez Jana Pawła II jako błagalna prośba, błagalna modlitwa lub lamentacja: Syr 36, 1–5. 10–13 (ktPK 94); Dn 3, 26–27. 29.
34–41 (ktPK 109); Jr 14, 17–21 (ktPK 106).
38
Por. Flp 2, 6–11 (ktPK 118,119); 1 P 2, 21–24 (ktPK 122,123); Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
(ktPK 125); Ap 19, 1–7 (ktPK 129).
39
Por. B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan. Wstęp – przekład z oryginału,
Częstochowa 2006, s. 189, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament (skrót: NKB.NT) XII.
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Należy zauważyć, że określanie podgatunków kantyków ma na
celu wprowadzić w ton kantyku, a przez to otworzyć czytającego
na klimat i treść tekstu biblijnego. W katechezie dotyczącej kantyku
Pwt 32, 1–12 zwraca Jan Paweł II uwagę na to, że niektórzy badacze
próbowali doszukać się w tym tekście gatunku literackiego, którego
technicznym określeniem jest hebrajskie słowo rib, czyli „konflikt”,
„spór procesowy” (ktPK 88.2). Kantyk 1 Krn 29, 10–13 Jan Paweł II
określa mianem: „żarliwej pieśni uwielbienia” (ktPK 89.1). Kantyk
z Księgi Judyty (16, 1–2a.13–15) papież określa mianem „pieśni pochwalnej” (ktPK 93.1). Kantyk Iz 2, 2–5 jest hymnem pojętym jako
„wizja prorocka” opisująca cel, do jakiego zmierza cała historia Izraela (por. ktPK 96.2)40. Kantyk w Iz 38, 10–14.17.19b–20 jest „hymnem
dziękczynnym, zatytułowanym: «Pieśń Ezechiasza, króla judzkiego,
który popadł w chorobę, ale został z niej uzdrowiony» (Iz 38, 9)”
(ktPK 100.1). Kantyk Dn 3, 52–57 jest „hymnem błogosławieństwa”
(ktPK 110.1). W katechezie na temat kantyku Dn 3, 57–88. 56 papież
wyjaśnia, że „staje się [on] jednym z hymnów wielbiących Boga za
ocalenie z opresji” (ktPK 112.3)41. Nietrudno zauważyć, że teksty biblijne Jutrzni i Nieszporów, w które wprowadza Jan Paweł II w swych
katechezach, w zasadniczej części mają formę hymnów. Hymny te
interioryzują historię zbawienia od stworzenia po apokalipsę. Posiadają one strukturę dialogiczną, w której ludzkie „ja” zwraca się
do boskiego „Ty”, aby uwielbić Go jako Stwórcę i Zbawcę42. Prośby
wyrażają ludzką potrzebę, zwłaszcza w sytuacjach granicznych, odwołując się do Boga jako sprawiedliwego Sędziego lub miłosiernego
Ojca. Dyskurs hymniczny wyraża ludzkie uczucia i doświadczenie
działania Boga.
Przeprowadzone analizy katechez Jana Pawła II dotyczące określenia podgatunków psalmów i kantyków Starego i Nowego Testamentu pozwalają stwierdzić, że potwierdzając ważność tego etapu
40
Tadeusz Brzegowy przyjmuje, iż pierwsza część Księgi Izajasza jest zbiorem wyroczni i opowiadań; por. tenże, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12, Częstochowa 2010, s. 198,
Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament (odtąd skrót: NKB.ST) XXII, cz. 1.
41
Por. M. Parchem, Gatunek i formy literackie w Księdze Daniela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 57 (2004) 1, s. 11–31; por. tenże, Księga Daniela, Częstochowa 2007, s. 301n,
NKB.ST XXVI.
42
Z. Pawłowski, Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu
mowy o Bogu, art. cyt., s. 233.
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analizy literackiej tekstu biblijnego, papież wskazuje zarówno na jego
egzegetyczne, jak i formacyjne znaczenie. Dla Jana Pawła II określenie gatunku tekstu biblijnego nie ma jedynie celu dydaktycznego, ale
przez nie autor katechez odnosi się do doświadczenia religijnego autora natchnionego i stara się przez nie pomóc czytającemu otworzyć
się na przyjęcie słowa Bożego. Przywiązywanie przez papieża wagi
do określenia formy literackiej perykopy świadczy o szacunku wobec
ludzkiej natury Pisma Świętego oraz konkretnych uwarunkowań autora natchnionego.
Drogą do odkrycia prawdy objawionej jest analiza struktury literackiej perykopy. Dokument Interpretacja Biblii w Kościele stwierdza,
że „studium różnorodnych form paralelizmu i innych semickich zabiegów kompozycyjnych ma na celu lepsze wyróżnienie struktury
literackiej tekstów, aby w ten sposób lepiej zrozumieć ich orędzie”
(IBK I B 1). Dokument potwierdza, że znajomość cech poezji starotestamentalnej jest pomocna w odkryciu struktury tekstu biblijnego.
Do najważniejszych należą: paralelizm członów, strofy, zjawisko symetrii, chiazm, inkluzja43. Różne figury literackie pozwalają poznać
strukturę utworu, a co za tym idzie dotrzeć do sensu perykopy i orędzia44. Egzegeci badający strukturę tekstów biblijnych zwracają uwagę
na powtarzanie się słownictwa, treści, na obrazy i symbole, traktują je
jako elementy kompozycyjne. Ponadto nośnikami sensu są także relacje między poszczególnymi elementami utworu. Ważne dla analizy
struktury jest ustalenie relacji między osobami występującymi w tekście. Dokładniejsze poznanie tych elementów literackiej konstrukcji
pism biblijnych, czyli ich struktury literackiej, pozwala lepiej zrozumieć myśl autora natchnionego i przesłanie ksiąg biblijnych, a więc
sens Bożego słowa wyrażonego w ludzkiej mowie45.
Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach niejednokrotnie wskazuje na strukturę omawianych perykop. Podkreśla,
że odkrycie kompozycji dostarcza duchowego klucza i wprowadza
43
Por. J. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, dz. cyt., s. 30–51; por.
także: R. Meynet, Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, Kraków 2001, s. 140;
por. także: J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, art. cyt., s. 202.
44
Por. J. Warzecha, Analiza strukturalna w egzegezie Psalmów, „Studia Thelogica Varsaviensia” 26 (1988) 1, s. 63.
45
Por. S. Hałas, Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego, [w:] Interpretacja Biblii w Kościele, dz. cyt., s. 120–121.
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w wewnętrzny klimat psalmu (por. Ps 48 [47]; por. ktPK 29.1). Poprzez takie stwierdzenie przedstawia zasadę interpretacyjną: structura
revelat i przekłada ją na język katechezy biblijnej. Orędzie objawia się
przez zestawienie elementów struktury i odkrycie istniejących zachodzących między nimi zależności46. Papież wskazuje na strukturę literacką perykop na różny sposób: ukazuje elementy kompozycji, gdy
jest ona oparta na wyraźnych częściach, lub nadmienia ich istnienie.
Wskazuje na strukturę perykop, która oparta jest na relacjach zachodzących pomiędzy osobami lub też na akcji. Podkreśla rolę antyfon,
inkluzji, struktury alfabetycznej.
W swych katechezach papież najczęściej wskazuje na strukturę paralelną, podkreślając, że konstrukcja literacka opiera się na dyptyku.
Badacze rozróżniają kilka rodzajów paralelizmów47. Papież jednak nie
podaje szczegółowych wyjaśnień. W katechezie o Psalmie 19 [18] Jan
Paweł II zwraca uwagę na dwuczłonową strukturę psalmu. Stwierdza:
„Psalm 19 [18] przypomina dyptyk. Pierwsza część (ww. 2–7) – to hymn
na cześć Boga Stwórcy, którego tajemnicza wielkość objawia się w słońcu i księżycu. Natomiast w drugiej części Psalmu (ww. 8–15) spotykamy
hymn mądrościowy na cześć Torah, czyli Prawa Bożego” (ktPK 11.2)48.
Wskazanie części psalmu w katechezie papieskiej służy temu, by
pokazać, że „obie części łączy nić przewodnia: Bóg rozświetla wszechświat blaskiem i oświeca ludzkość światłem swego słowa zawartego
w Objawieniu biblijnym” (ktPK 11.3). Ciekawym przykładem dyptyku
jest Psalm 57 [56], który ukazuje dwie przeciwstawne sytuacje człowieka. W swej katechezie Jan Paweł II wskazuje na dwie części psalmu:
46
Por. H. Witczyk, Od struktury perykopy do homilii, „Przegląd Homiletyczny” 5–6
(2001–2002), s. 47.
47
Juliusz Synowiec wymienia i objaśnia paralelizm synonimiczny, paralelizm antytetyczny, paralelizm syntetyczny, paralelizm klimaktyczny. Najczęściej struktura w postaci paralelizmu występuje w poezji hebrajskiej: w psalmach, w księgach sapiencjalnych,
hymnach lub pieśniach. Istota układu binarnego (paralelizmu) polega na tym, że jedna
prawda jest w nim wyrażona dwukrotnie, na dwa różne sposoby. Struktura paralelna
skupia uwagę na znaczeniu, na prawdzie, która nie jest podana w jednym lub w drugim
segmencie, lecz istnieje „między nimi” – musi być odkryta na drodze uchwycenia zależności między segmentami struktury; por. tenże, Gatunki literackie w Starym Testamencie,
dz. cyt., s. 30–32; por. także H. Witczyk, Od struktury perykopy do homilii, art. cyt., s. 44.
48
Na dwie części Psalmu 19 wskazują egzegeci: J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, dz. cyt., s. 244; S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 162; G. Ravasi, Psalmy 1–19
(wybór), cz. 1, dz. cyt., s. 294.
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w pierwszej części mowa jest o strachu przed napaścią zła, które próbuje uderzyć sprawiedliwego (por. ww. 2–7); w drugiej natomiast psalmista wyraża dziękczynienie, gdyż „ciemności już ustąpiły – pieśń modlącego się przybliża brzask zbawienia” (por. ww. 8–12) (ktPK 36.1)49.
Inną cechą poezji hebrajskiej są strofy, czyli zespoły wierszy. Strofa
powstaje dzięki refrenowi, powtarzającemu się i dzielącemu go na wyraźne zespoły wierszy. Jan Paweł II wskazuje na aklamacje, które rozdzielają poszczególne strofy. W katechezie dotyczącej Psalmu 48 [47]
papież pisze, że
w zrozumieniu sensu Psalmu mogą nam pomóc trzy aklamacje, zamieszczone na początku, w środku i na końcu. […] Oto owe trzy aklamacje: „Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego” (w. 2); „Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twej
świątyni” (w. 10); „Bóg jest naszym Bogiem na wieki i On nas będzie
prowadził” (w. 15). […] Aklamacje te stanowią ramy dwóch zasadniczych części Psalmu. Pierwsza jest radosną pochwałą świętego miasta,
zwycięskiego Syjonu (por. ww. 3–8). Druga część (por. ww. 10–14) jest
hymnem ku czci miłosiernej miłości Boga (ktPK 29.1).

Papież wskazuje też strukturę trzyczłonową psalmów, które stanowią tryptyk. Przykładem jest Psalm 33 [32], który
dzieli się na trzy części, stanowiące niejako pochwalny «tryptyk».
W pierwszej części (por. ww. 6–9) sławione jest stwórcze słowo Boże.
[…] Tematem drugiej części Psalmu (ww. 10–15) jest Bóg Pan ludzkich
dziejów. […] Trzecia część Psalmu podejmuje temat wyłącznego panowania Boga w ludzkich dziejach z dwóch punktów widzenia: z pozycji
możnych oraz z pozycji wiernych (ktPK 20.2).

Struktura ta oparta jest więc na analizie treści, a nie na literackich
elementach kompozycyjnych. Podobną sytuację Jan Paweł II dostrzega w Psalmie 24, w którym „trzem podstawowym prawdom odpo49
Jan Paweł II wskazuje, że na dwie części dzielą się następujące psalmy i kantyki:
Ps 11 (ktPK 8.2); Ps 27 (ktPK 15, 16); Ps 45 (ktPK 25, 26); Ps 46 (ktPK 27.2); Ps 85 (ktPK 48.2);
Ps 96 (ktPK 55.2); Ps 110 (ktPK 63, 64); Syr 36, 1–5. 10–13 (ktPK 94.3); Iz 12, 1–6 (ktPK 97);
Iz 40, 10–17 (ktPK 101.1).
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wiadają trzy części Psalmu, […] trzy części pełnego poezji tryptyku
modlitewnego”. Część pierwsza to „krótka aklamacja skierowana do
Stwórcy, do którego należy ziemia i jej mieszkańcy […]”. Drugi obraz:
„stoimy przez świątynią jerozolimską” i trwa „liturgia wejścia”. Trzeci
obraz jest „opisem radosnego wejścia wiernych do świątyni na spotkanie z Panem” (ktPK 13.2,3,5)50. W ten sposób papież odsłania przed
katechizowanymi kolejne obrazy i wprowadza ich w coraz pełniejsze
zrozumienie objawionej prawdy.
W Starym Testamencie obecne jest zjawisko polegające na tym,
że strofy psalmu wyznaczane są przez kolejne litery alfabetu hebrajskiego, od których zaczynają się poszczególne zespoły wierszy i które nazywają się alfabetycznymi51. Papież zwraca uwagę na strukturę
psalmów alfabetycznych, których kompozycja odpowiada kolejnym
literom alfabetu hebrajskiego od alef do tau. Przykładem pieśni alfabetycznej jest Psalm 119 [118]52. W Liturgii godzin Jutrzni i Nieszporów
obecne są: strofa czternasta, tj. ww. 105–112, oraz strofa dziewiętnasta
obejmująca ww. 145–152. W związku z tym Jan Paweł II w katechezie
dotyczącej ww. 105–112 wyjaśnia, że jest to czternasta z dwudziestu
dwu strof wielkiego hymnu. „Liczba strof odpowiada liczbie liter alfabetu hebrajskiego i oznacza pełnię, każda strofa składa się z ośmiu
wierszy, których pierwsze słowa rozpoczynają się odpowiednio kolejną literą alfabetu. Początkowe słowa wierszy strofy ww. 105–112
otwiera hebrajska litera nun” (ktPK 71.1).
W katechezie dotyczącej ww. 145–152 Jan Paweł II powtarza informacje dotyczące budowy psalmu alfabetycznego i zauważa, że wersety te stanowią dziewiętnastą strofę, która odpowiada literze kof. „Po50
Gianfranco Ravasi wskazuje również na trzy strofy: pierwsza strofa: hymn na
cześć Stwórcy (ww. 1–2); druga strofa: liturgia wstępna (ww. 3–6); trzecia strofa: objawienie się Boga w świątyni (ww. 7–10); por. tenże, Psalmy. Modlitwa ludu Bożego, dz. cyt.,
s. 208.
51
Psalmy alfabetyczne należy uznać za przejaw stylu mnemotechnicznego, właściwego dla cywilizacji, w której przeważała tradycja przekazu ustnego; por. tenże, Psalmy
1–19 (wybór), cz. 1, dz. cyt., s. 103; por. także: J. Synowiec, Gatunki literackie w Starym
Testamencie, dz. cyt., s. 34.
52
Władysław Borowski tłumaczy, że Psalm 119 [118] pod względem formy literackiej jest akrostychem, czyli takim utworem, w którym każdy wers danej strofy zaczyna
się od następnej litery alfabetu hebrajskiego. Jest to najdłuższy psalm tego typu. Ponadto do psalmów alfabetycznych należą: Ps 9 i 10; 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145; Lm 1–4;
Na 1, 2–8; Syr 51, 13–29; por. tenże, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, dz. cyt., s. 387.
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wyższa uwaga wstępna pozwala nam lepiej zrozumieć znaczenie tej
pieśni” (ktPK 72.1). W drugiej katechezie na temat ww. 145–152 Jan
Paweł II dopowiada szczegół dotyczący budowy strof: „każda strofa
składa się z ośmiu wierszy, a pierwsze słowo każdego wiersza rozpoczyna się tą samą literą alfabetu” (ktPK 73.1). W katechezie na temat
Psalmu 33 papież wskazuje na to, że „podzielony jest [on] na 22 wiersze, tyle, ile liter zawiera alfabet hebrajski” (ktPK 20.1). Egzegeci wyjaśniają, iż wynaleziony środek, służący zapamiętaniu przekazywanych
treści, stopniowo przekształcił się w prawdziwą sztukę stylistyczną53.
Na litanijną kompozycję tekstu biblijnego Jan Paweł II wskazuje
w katechezie dotyczącej kantyku z Dn 3, 52–57. Stwierdza, że „Hymn
rozpoczyna sześć inwokacji skierowanych bezpośrednio do Boga.
Po nich «wszystkie dzieła Pańskie» zostają wezwane, by błogosławiły Pana (por. w. 57)” (ktPK 110.1). Ponadto papież zauważa, że
w Psalmie 100 [99] „siedem czasowników w trybie rozkazującym wyznacza rytm całej kompozycji […]: «wykrzykujcie», «służcie», «stańcie», «wiedzcie», «wstępujcie w bramy», «chwalcie i błogosławcie»
(por. ww. 2–4). […] Dopiero ostatni wiersz zawiera motywację, jaką
jest wysławianie Boga, kontemplowanego w Jego wewnętrznej i głębokiej tożsamości” (ktPK 60).
Papież zwraca uwagę na inkluzję, czyli powtórzenie tego samego
zwrotu. W katechezie dotyczącej Psalmu 118 [117] Jan Paweł II zauważa, że „tekst rozpoczyna i kończy piękna antyfona: «Dziękujcie Panu,
bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki» (ww. 1.29) (ktPK 70.2). Papież wskazuje na uroczyste antyfony obecne też w innych psalmach
(por. ktPK 6.1; ktPK 70; ktPK 14).
W wielu katechezach papież omawia strukturę relacyjną poprzez
zaprezentowanie występujących w psalmie postaci i relacji zachodzących pomiędzy nimi. Analiza struktury Psalmu 5, 2–10.12–13 oparta
jest na ukazaniu trzech postaci, występujących w tekście. Najpierw pojawia się Bóg – „dominujące «Ty» Psalmu (ww. 2–7) i do Niego zwraca
się z ufnością modlący się człowiek, czyli «ja» Psalmu (ww. 8–9). Przed
obliczem Pańskim przewija się cały długi szereg złych ludzi – «nieprawy», «złoczyńca», «kłamca», «podstępny», «żądny krwi», czyli «Oni»
53
Stanisław Łach uważa, że psalm ten, podobnie jak Ps 38 i Lm 5, jest tzw. psalmem alfabetyzującym, ma tyle wierszy, ile alfabet hebrajski. Nie posiada jednak alfabetycznego akrostychu; por. S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 210.
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(ww. 10–11)” (ktPK 5.2; por. ktPK 28.4–5). W niektórych psalmach
papież wskazuje na rozwój objawianej prawdy o Bogu, ukazywanej
stopniowo w kolejnych częściach tekstu biblijnego. W katechezie dotyczącej Psalmu 93 [92] Jan Paweł II zauważa, że
w pierwszej części pochwalnego hymnu widzimy Pana-Króla. Jako
władca zasiada On na tronie chwały […] (por. w. 2). Wszechmocne panowanie Boga ukazane jest w środkowej części psalmu, który wyróżnia
niezwykle sugestywny obraz wzburzonych wód. […] Bóg panuje nad
wszystkim, jest wszechmocny i niezwyciężony, ale zawsze bliski ludowi, któremu przekazuje swoje nauczanie. Tę myśl wyraża Psalm 93 [92]
w ostatnim wierszu: miejsce wysokiego tronu niebieskiego zajmuje tron
przymierza świątyni jerozolimskiej; Jego potężny kosmiczny głos łagodnie wypowiada święte i nieomylne słowa: „Świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne; domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni,
o Panie” (w. 5) (ktPK 54.4).

Podobny sposób wyrażania prawdy objawionej papież zauważa
też w innych psalmach (por. ktPK 115.2; ktPK 82.1; ktPK 121.2–3).
W katechezie na temat kantyku 1 P 2, 21–24 Jan Paweł II zwraca
uwagę na element konstrukcji literackiej perykopy.
Zaimkiem dominującym w oryginale greckim jest hos, mocno akcentowany na początku zasadniczych wierszy (por. 2, 22. 23. 24): to
„On”, Chrystus cierpiący; „On”, który nie popełnił grzechu; „On”, który gdy Mu złorzeczono, nie reagował, nie domagał się zemsty; „On”,
który poniósł na krzyż ciężar grzechów ludzkości, aby je zgładzić
(ktPK 123.2)54.

W katechezie na temat kantyku Ap 19, 1c–2a. 5b. 7 Jan Paweł II zauważa, że rytm tej pieśni nadaje „alleluja”, słowo pochodzenia hebrajskiego, które oznacza „chwalcie Pana”, i, co ciekawe, występuje ono
w Nowym Testamencie jedynie w tym fragmencie Apokalipsy, w którym powtarza się pięć razy (ktPK 130.1).

54

XVII.

Por. S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra, Częstochowa 2007, s. 202–212, NKB.NT
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Podsumowując, należy zauważyć, że Jan Paweł II podaje te dane
dotyczące struktury psalmów i kantyków, które pomagają w odkryciu
klucza do duchowego zrozumienia tekstów biblijnych. Kiedy papież
podaje te informacje, zachowuje styl katechetyczny, w którym nie kładzie akcentu na dydaktykę, lecz na głoszenie objawiającego się Boga.
Wspomina o kompozycji literackiej w formie dyptyku, tryptyku, form
alfabetycznych. Ukazuje rolę antyfon: wprowadzającej i kończącej,
oraz tych, które oddzielają części psalmu lub pełnią rolę refrenu. Ponadto wskazuje na sceny, w których występują osoby będące w relacji
do Boga i w relacjach wzajemnie do siebie. We wszystkich tych katechezach widoczny jest cel tych wyjaśnień: docieranie do istoty objawienia Bożego zawartego w perykopach biblijnych i wprowadzanie
w nie katechizowanych.
1.3. Uwzględnienie języka biblijnego

Podstawowym warunkiem powodzenia w poszukiwaniu sensu biblijnego jest uwzględnienie oryginalnego języka. Istnienie przekładów
tylko pozornie osłabia kategoryczność tego stwierdzenia55. Tłumacz
dokonujący przekładu decyduje się na wybór jednego z wielu znaczeń, co nigdy nie daje obrazu złożoności danego terminu, wyrażenia
i zdania. Aby odczytać, co ludzie Wschodu, a do nich należeli autorzy
biblijni, zamierzali wyrazić w swoich słowach, trzeba najpierw odczytać tekst w języku biblijnym oraz zastosować reguły gramatyczne i filologiczne, gdyż znajomość idiomów, sposobów używania pewnych
zwrotów w środowiskach, w których powstały teksty biblijne, jest niezbędna dla właściwej interpretacji tekstów natchnionych56. Ta podstawowa zasada filologiczna w przypadku Biblii ma też teologiczne znaczenie. Bezpośrednio natchniony jest tekst oryginalny, który wyszedł
spod ręki pisarza biblijnego. Tłumaczenie o tyle zasługuje na to miano,
o ile wiernie oddaje oryginał57.
Najstarszym manuskryptem hebrajskim, w którym mieści się Psałterz, jest Codex Petropolitanus B 19a sporządzony około roku 900–940
Por. J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, art. cyt., s. 196.
Por. T. M. Dąbek, Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii
w Kościele”, „Collectanea Theologica” 6 (1996) fasc. I, s. 89.
57
Por. A. Paciorek, Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003, s. 132.
55
56
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i jest on dobrze zachowany. Grecki tekst Septuaginty w technice tłumaczenia niewolniczo idzie za hebrajskim oryginałem, co ułatwia rekonstrukcję oryginału, z którego korzystał około roku 150 przed Chrystusem. Św. Hieronim przygotował przekład Psałterza, który wszedł
w powszechne użycie w Kościele, dostał się do Brewiarza rzymskiego
i do Wulgaty58. Znajomość starożytnych przekładów Biblii jest bardzo
pomocna w docieraniu do oryginalnego tekstu biblijnego. Studiując przekłady, niejako pośrednio dochodzi się do tekstu hebrajskiego
i greckiego. Ważnym motywem studium starożytnych przekładów
jest posługiwanie się nimi w starożytności. Współczesnemu czytelnikowi podsuwają one sposób rozumienia danych wypowiedzi w okresie starożytnym. W katechezach dotyczących psalmów i kantyków Jan
Paweł II docenia ich starożytną wartość i odnosi się krytycznie do przekładów Septuaginty i Wulgaty, nie wynosi ich ponad tekst oryginalny.
W swych katechezach Jan Paweł II powołuje się przekłady Septuaginty
i Wulgaty cztery razy (ktPK 85.3; ktPK 24.4; ktPK 49.4; ktPK 10.2 – nie
podaje, że odwołuje się do LXX i Wlg); do Septuaginty jeden raz
(ktPK 66.1); ponadto do Wulgaty trzy razy (dwa razy w: ktPK 98.5;
ktPK 63.1), do jednej z wersji bardziej starożytnej (ktPK 47.2).
Wyraźne docenienie przekładu Septuaginty i Wulgaty widoczne jest w katechezie na temat mesjańskiego Psalmu 16 (w. 6); papież
wskazuje na ideę zachowania od śmierci za Septuagintą i Wulgatą,
choć nie mówi o tym bezpośrednio59 (ktPK 10.2). W katechezie na
58
Św. Hieronim trzykrotnie pracował nad Psałterzem. Najpierw w roku 383–384
dokonał poprawki w Italii według LXX. To Psalterium Romanum utrwaliło się w itinerarium brewiarzowym oraz w tekstach liturgicznych bazyliki św. Piotra. W roku 386
św. Hieronim przygotował Psalterium Gallicanum oparty na tekście heksaplarycznym
LXX. Ten drugi przekład wszedł w powszechne użycie w Kościele, dostał się do Brewiarza rzymskiego i do Wulgaty. Językiem ojczystym tłumacza Psałterza była greka
hellenistyczna. Język hebrajski przyswoił sobie później. Dlatego niejednokrotnie nie
rozumie on trudniejszych form gramatycznych, nie zna też wykładni wielu tytułów
psalmów. Ma wyraźną skłonność do usuwania antropomorfizmów, jak i do zastępowania imienia Bożego Jahwe słowem Elohim. Ponadto wprowadza dodatki – glosy – lecz
też ujawnia pewne braki w tekście. To dzieło Hieronimowe nie uniknęło błędów, gdyż
zachowało nieścisłości Septuaginty, które Orygenes przejął do Heksapli. W 392 roku
powstało najlepsze Hieronimowe tłumaczenie, tzw. Psalterium iuxta Hebraeos; nie weszło ono jednak w życie ze względu wysuwanych przez św. Augustyna zastrzeżeń; por.
M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, dz. cyt., s. 416–419.
59
Por. T. Brzegowy, Wstęp do katechez na temat Psalmów i kantyków w Tradycji Kościoła, dz. cyt., s. 200.
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temat Psalmu 150 Jan Paweł II wyjaśnia, że oryginał hebrajski mówi
o przestrzeni „sakralnej”, czystej i transcendentnej, w której przebywa
Bóg. Wskazuje też na tłumaczenie Septuaginty i Wulgaty, które nie
bez powodu, choć z pewną dowolnością słowo „świątynia” zastępuje
słowem „święci”: „Chwalcie Boga pośród Jego świętych” (ktPK 49.4)60.
Tłumaczenie to zawiera interpretację opartą na przeświadczeniu, że
misterium Boga jest przestrzenią, w której święci dopuszczeni są do
pełnej komunii z Nim (ktPK 85.3). W katechezie na temat Psalmu 86
Jan Paweł II wyjaśnia, iż łacińskie tłumaczenie zgodnie z wersją grecką
Septuaginty w w. 2 zamiast „wierny” („pobożny” w polskim tłumaczeniu) używa słowa „święty” (ktPK 49.4). W katechezie dotyczącej
Psalmu 84 papież wyjaśnia, że „w dawnych tłumaczeniach Psałterza
znadujemy postanowienie «wstępowania» do świętego miasta”. Jan
Paweł II widział w tym powiedzeniu obraz pielgrzymowania wiary,
rozwijany przez pisarzy kościelnych. Tym razem papież odnosi się
do starożytnej wersji w. 6: „w ich sercu jest podróż do Jerozolimy”,
bardziej pierwotnej niż wersja Septuaginty i Wulgaty, choć nie mówi
o tym wprost61 (ktPK 47.2).
Jan Paweł II chętnie korzysta z wyników studium nad językami oryginalnymi Biblii Hebrajskiej. W katechezie dotyczącej Psalmu 43 [42]
papież wyjaśnia, że w tekście oryginalnym mowa jest o „Bogu, który
jest radością mego serca” (por. w. 4)62.
Jest to charakterystyczny dla języka semickiego sposób wyrażania
stopnia najwyższego: Psalmista pragnie podkreślić, że Pan jest źródłem
wszelkiego szczęścia, najwyższą radością i pełnią pokoju. Wydaje się,
że w greckim tłumaczeniu Septuaginty przyjęto równoważne określenie
aramejskie, oznaczające młodość, i przełożono: „do Boga, który uwesela młodość moją”, wprowadzając ideę świeżości oraz głębokiej radości,
którą obdarza Pan. Łaciński Psałterz Wulgaty, który jest tłumaczeniem
z greki, podaje zatem: ad Deum qui laetificat juventutem meam. W tej for60
Werset 2: „Strzeż mojej istoty, ponieważ jestem wierny”; por. A. Horodecka,
I. Golovanow, Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich, oprac. A. Kuśmirek,
Warszawa 2009, s. 144.
61
Por. tamże.
62
Anna Horodecka i Jurij Golovanov podają dosłowne tłumaczenie: „Do Boga rozradowania radości mojej”; por. Hebrajsko-polski Stary Testament, dz. cyt., s. 10.
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mie w dawnej liturgii Eucharystycznej – Psalm ten recytowano u stopni
ołtarza jako wstępne wezwanie do spotkania z Panem (ktPK 24.4).

Papież zdaje się przyjmować wersję, która wynika z analizy gramatycznej, a jednocześnie stara się uzasadnić wersje przyjęte w Septuagincie i w Wulgacie, które przeszły też do liturgii.
Papież podkreśla znaczenie wersji łacińskich, które miały wpływ
na liturgię. W katechezie do kantyku z Iz 26, 1b–4.7–9.12 przytacza
w. 9 wg Wulgaty: „Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, mój duch
szuka Ciebie od rana”, i podkreśla, iż ta wersja uzasadnia liturgiczne
zastosowanie kantyku w Jutrzni. Jednocześnie odnosi słuchaczy do
Psalmu 62, 2.4 wg Wulgaty: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie o świcie
i pragnie Ciebie moja dusza. […] Twoja łaska jest cenniejsza od życia”
(ktPK 98.5). Ponadto wskazuje na interpretację Psalmu 115, jakiej dokonano w Septuagincie przez połączenie go z poprzednim ze względu na
temat: cześć prawdziwego Boga. W rezultacie powstała całość, w której
jednakże można wyróżnić dwa odrębne teksty (por. Ps 114 [113A] oraz
115 [113 B]) (ktPK 66.1). Podobny sposób wyjaśniania wyrażeń biblijnych znajdujemy w ktPK 70.3; ktPK 85.1; ktPK 35.1.5. Papieskie wskazania na interpretacje Septuaginty i Wulgaty podkreślają niezastąpioną
wagę tekstu oryginalnego. Przekłady pomagają w zrozumieniu tekstu
biblijnego dzięki wierności stylowi i duchowi Biblii.
Przejawem wierności słowu Bożemu i naukowości katechez Jana
Pawła II jest częste powoływanie się na oryginalny tekst hebrajski
psalmów lub grecki w przypadku kantyków Nowego Testamentu.
Papież dosyć często wyjaśnia kluczowe słowa i wyrażenia hebrajskie
lub greckie oraz ukazuje, jak odniesienie do tekstu oryginalnego pogłębia odczytanie psalmu63. Dokonuje tego na trzy sposoby: 1) wprost
63
W 109 katechezach o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II przywołuje greckie, hebrajskie i aramejskie słowa, kluczowe dla komentowanej perykopy, by ukazać ich znaczenie. Wyjaśnia następujące słowa: genesthai (ktJC 1.2); chrónoi, kairoi (ktJC 4.2); eph’
ho pántes hémarton (ktJC 16.3); ra, raša, sadiq, adikía, anomí, hata, anomia, amartí, oféilema
(ktJC 19.2.3.4); Jehošua, Ješua (ktJC 24.3); eben Jahwe (ktJC 29.3); Torah (ktJC 32.2); ben
adam, bar enas (ktJC 33.3); Abba (ktJC 34.5; 39.1.2.3.4.5.6.7.8.9); dabar, logos (ktJC 37.6,7); zebah todah (ktJC 43.4,7); eksousía (ktJC 50.1); kénosis (ktJC 66.7); Kýrios-Adonai (ktJC 67.10);
ginóskei, epiginóskei (ktJC 75.4); epóiesen, bará (ktJC 78.2); metanoia, metanoeite (ktJC 82, 2);
akolutheíto, mimetái (ktJC 86.2).
Ponadto Jan Paweł II stosuje odniesienia do oryginału, bez przytaczania wyrażenia,
znajdujemy je np. w: ktJC 2.2; ktJC 43.3. Wyjaśnia hebraizmy: por. „nie mieć w niena-
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przytacza hebrajskie lub greckie słowa i wyrażenia oraz wyjaśnia ich
znaczenie; 2) powołuje się na tekst oryginalny, nie podając słów hebrajskich i greckich, wyjaśnia ich znaczenie; 3) zestawia tłumaczenia
z Septuagintą i Wulgatą. W niektórych katechezach Jan Paweł II wskazuje znaczenie terminów w języku biblijnym poprzez teologię biblijną
(por. ktPK 76.3). Papież podkreśla konieczność odnoszenia się do pojęć hebrajskich, „które mają znaczenie mocniejsze, niż wynika to z tłumaczeń na języki nowożytne” (ktPK 21.4).
Najczęściej wyjaśnianym przez papieża terminem hebrajskim
jest rzeczownik hesed. Jan Paweł II ukazuje głębię znaczeń tego ważnego terminu. Do najważniejszych należą: „przeniknięta miłością
wierność”, „miłosierna miłość Boga” (ktPK 29.4); „hojna wierność
Boga względem swego ludu przymierza, z którym zawarł przyjaźń”
(ktPK 70.2)64. W katechezie do Psalmu 5, 2–10.12–13 papież wskazuje
na związek dwóch pojęć hebrajskich: hesed oznaczającego „miłosierdzie” i „wierność” oraz sedaqah oznaczającego „sprawiedliwość” lub
„wierność” i wyjaśnia, że są to „słowa typowe, których używa się,
by sławić przymierze łączące Pana ze swym ludem i poszczególnymi wiernymi” (ktPK 5.3)65. W innym miejscu wskazuje na związek
terminów hesed oraz emet, które opisują bliskość relacji i jej szczerość
(ktPK 68.3.4)66. Papież podaje też szerszy komentarz na temat pojęwiści” ozn. „nie odrywać się” (ktJC 54.5). Ponadto Jan Paweł II wyjaśnia kontekst historyczno-społeczny używanych pojęć: np. „celnik” ozn. „poborcę podatkowego, znienawidzonego za swą żądzę zysku i bezbożność” (ktCJ 65.4).
64
W encyklice Dives in misericordia (Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia
o Bożym Miłosierdziu (30 listopada 1980), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006, s. 67–100) znajduje się obszerny przypis 52, w którym Jan Paweł II wyjaśnia starotestamentalne terminy oznaczające miłosierdzie: hesed, rahamim, hānan, hāal.
L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski
Starego Testamentu, t. 1, red. wydania polskiego P. Dec, Warszawa 2008, s. 2997. Rzeczownik ten posiada następujące znaczenia: 1) wspólny obowiązek pomiędzy krewnymi, przyjaciółmi, gospodarzem i gościem, panem i sługą: bliskość, solidarność, lojalność,
wierność, przychylność króla; 2) w relacji Boga do ludu albo do pojedynczego człowieka: wierność, dobroć, łaskawość, miłosierdzie, pamięć; por. także: W. Ziemba, Teologia
ufności w Psałterzu, [w:] Obraz Boga w Psałterzu, red. A. Eckmann, S. Łach, A. Tronina,
Lublin 1982, s. 50–63.
65
Por. A. Kończak, sedaqah Jahwe według Księgi Psalmów, [w:] Obraz Boga w Psałterzu, dz. cyt., s. 23–50.
66
Jacques Guillet wyjaśnia znaczenie łaski w Bogu i pisze: „łaska w Bogu jest wiernością względem wyznawców Boga (hesed), mocą niewzruszoną zobowiązań Bożych
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cia hesed najczęściej tłumaczonego jako „łaska”, w którym zawierają
się „wierność”, „miłość”, „lojalność”, „czułość”. Jest to jedno z pojęć
charakteryzujących przymierze między Panem a Jego ludem67. „Znamienny jest fakt, że występuje ono w Psałterzu 127 razy, co stanowi
ponad połowę wszystkich przypadków, w których słowo to pojawia
się w pozostałych księgach Starego Testamentu” (ktPK 21.4). Wyjaśnianie pojęć biblijnych przez papieża nie ma jedynie charakteru studium. Poprzez ukazywanie związku terminu hesed z zainicjowanym
przez Boga przymierzem z Izraelem papież wprowadza katechizowanych w głębię tej więzi.
Innym przykładem jest hebrajski rzeczownik nefeš, który papież
dwukrotnie wyjaśnia. W katechezie na temat Psalmu 63 [62] zwraca
uwagę na to, że hebrajskie słowo oznaczające „duszę” w niektórych
tekstach występuje w znaczeniu węższym: „gardło”, a w wielu innych
miejscach ma sens szerszy i oznacza „całą istotę człowieka”. Pełniejsze
odczytanie słowa nefeš pomaga zrozumieć, jak fundamentalna i głęboka jest potrzeba człowieka: bez Niego [bez Boga] zamiera w nas oddech i samo życie (ktPK 38.3; por. ktPK 23.2)68. W tej katechezie papież
wskazuje na węższe i szersze znaczenie słów w języku hebrajskim.
Pokazuje, że dopiero przyjęcie pełniejszego znaczenia wprowadza
czytającego w sens biblijny. Najgłębszą tęsknotą człowieka jest Bóg,
bez Niego dusza ludzka jest niezaspokojona (por. Pnp 1, 7; 3, 1–4;
Hi 23, 13; Koh 6, 3). W katechezach papieskich znajdujemy też wskazanie na terminy typowe dla duchowości Starego Testamentu. Przykładem jest katecheza do Psalmu 149, w której papież wyjaśnia dwa
hebrajskie określenia związane z duchowością Starego Przymierza.
„Termin: hassidim, występujący trzykrotnie (w. 1. 5. 9), znaczy «święci», «wierni», odnoszony jest do tych, którzy odpowiadają wiernością
(emet), przylgnięciem sercem do tych, których się kocha (rahamim), sprawiedliwością niewyczerpaną (sedeq); por. tenże, Łaska, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour,
Poznań 1990 [dalej: STB], s. 438.
67
P. H. Schüngel, Łaskawość, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider,
tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1995 (odtąd skrót: PSB, nr), 680–683.
68
L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, dz. cyt., s. 6155. Rzeczownik nefeŝ występuje w Psalmach
144 razy. Posiada następujące znaczenia: „gardło”; „szyja”; „oddech”; „istota żyjąca”;
„ludzie”; „osobowość, indywidualność”; „(człowiek) sam”; „życie”; „dusza jako siedlisko i nośnik uczuć i percepcji”; „dusza zmarłego”.

Uwzględnienie analizy literackiej tekstu biblijnego

41

i miłością na ojcowską miłość Pana”. O drugim terminie: ‘anawim, czyli
„ubodzy i pokorni”, (w. 4) przypomina papież, że wskazuje on nie
tylko na ubogich, nędzarzy i prześladowanych z powodu swojej sprawiedliwości, lecz również na tych, którzy z powodu wierności wobec moralnych zobowiązań przymierza z Bogiem zostają zepchnięci
na margines przez ludzi wybierających przemoc, bogactwo i władzę
(ktPK 84.2.3.6)69.
W katechezie na temat Psalmu 146 [145] Jan Paweł II odnosi się do
dwóch słów hebrajskich: adam i amen oraz wskazuje na ich wzajemne
wyjaśnianie się.
Psalmista przypomina, że człowiek jest istotą kruchą i śmiertelną,
jak wskazuje samo słowo adam, które w języku hebrajskim odnosi się
do ziemi, materii, prochu70. […] Jednakże przed człowiekiem otwiera
się […] droga zaufania Bogu odwiecznemu i wiernemu. Amen, będące
hebrajskim słowem wyznania wiary, oznacza właśnie oparcie się na
niewzruszonej stałości Pana, na Jego wieczności i nieskończonej mocy.
Lecz przede wszystkim oznacza zgodę na przyjęcie Jego wyborów
(ktPK 79.4)71.

Wyżej wymienione hebrajskie słowa papież wyjaśnia szerzej, wnikając w ich sens teologiczny i historiozbawczy. Poprzez nie wskazuje
na biblijną wizję człowieka skierowanego ku jedności z Bogiem.
Ponadto papież krótko przywołuje znaczenia takich hebrajskich
słów jak: qol [„głos”, „grzmot”] (ktPK 17.1); hatta [„chybić celu”], awon
[kojarzy się ze „zginaniem”, „skręcaniem”], pesha [„bunt podwładnego wobec zwierzchnika”] (ktPK 34.3); shub [„powrót”, „nawrócenie”] (ktPK 48.1); Torah [„słowo”, „świadectwo”, „sąd”, „sentencja”,

L. Roy, Ubodzy, STB, 998–999. Léon Roy uważa, że „mamy pełne prawo hebrajski
termin ‘anawim oddać za pomocą rzeczownika «pokorni», gdyż ich wewnętrzna postawa wyraża się w pokorze, w ‘anawah , które w Starym Testamencie jest zbliżone niekiedy do pojęcia sprawiedliwości (por. Sof 2, 3), «bojaźni Bożej» (Prz 15, 33; 22, 4), wiary
i wierności” (Syr 45, 4).
70
adm, tłum. K. Madaj, [w:] Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego
Testamentu, dz. cyt., s. 14–15.
71
Por. A. Tronina, Wierność Boga w świetle Psałterza, [w:] Obraz Boga w Psałterzu,
dz. cyt., s. 65–83.
69
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„dekret”, „przykazanie”, „porządek”] (ktPK 72.3)72; hallelu [„chwalcie
Pana!”] (ktPK 85.1)73; shalom [„jest rzeczywistością pozytywną, związaną z dobrobytem i pomyślnością”] (ktPK 80.2).
Inny sposobem wyjaśniania znaczeń terminów bez podawania ich
hebrajskiego brzmienia jest opisywanie ich treści. Na przykład w katechezie dotyczącej Psalmu 51 [50] Jan Paweł II wyjaśnia słowo „uznaję”
i podkreśla, że w „języku hebrajskim oznacza nie tylko intelektualną
zgodę, ale życiowy wybór” (ktPK 32.2). W wielu katechezach ukazuje znaczenie całych wyrażeń hebrajskich. Omawiając Psalm 8, Jan Paweł II tłumaczy, że wyrażenie opisujące godność człowieka „niewiele
mniejszy od aniołów” oryginał hebrajski można przetłumaczyć „niewiele mniejszy od Boga” (por. w. 6) (ktPK 6.3)74. W tym miejscu papież
wskazuje na doniosłość tekstu masoreckiego posiadającego wyrażenie: Vêlōhîm, dające możliwość drugiego tłumaczenia. W katechezie do
Psalmu 96 [95] Jan Paweł II wyjaśnia, że w wersecie 10: „[Bóg] będzie
sprawiedliwie sądził ludy” czasownik przetłumaczony jako „sądzić”
w rzeczywistości w oryginale hebrajskim znaczy „rządzić”75. Papież,
komentując, pisze: „mamy zatem pewność, że nie jesteśmy zdani na
tajemnicze siły chaosu lub przypadku, lecz od początku jesteśmy w rękach Władcy sprawiedliwego i miłosiernego” (ktPK 55.1). Docierając
do znaczenia kluczowych terminów w języku oryginalnym, papież
ukazuje w pełniejszym stopniu prawdziwe oblicze Boga i Jego odniesienie do człowieka. Podobne ukierunkowanie wyjaśnień wyrażeń hebrajskich zauważamy w katechezie dotyczącej kantyku Tb 13, 2–10a.
Papież zwraca uwagę na jedno kluczowe wyrażenie hebrajskie:
„A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby
72
Stanisław Łach zauważa, że znaczenie tôrah w Psalmach oznacza wszelkie Boże
pouczenie człowieka lub słowo Pańskie mieszczące się w Pięcioksięgu; por. tenże, Znaczenie wyrażenia tôrah w Psałterzu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28 (1975) 4–5, s. 151–159.
73
L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, dz. cyt., s. 2242.
74
Tekst masorecki ma wesję: Vêlōhîm, tj. od Boga (bogów); zaś LXX ma parV a`gge,louj,
Wulgata przyjmuje: angelis; por. Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego x. Jakóba Wujka z komentarzem Menochiusza przełożonym na język polski, t. 2, Wilno 19074, s. 592; por. S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 124; Anna Horodecka i Jurij Golovanow przyjmują następujące
tłumaczenie: „I umniejszyłeś go trochę od Boga”; zob. Hebrajsko-polski Stary Testament,
dz. cyt., s. 10.
75
Hebrajskie mālāk można też przetłumaczyć: „zakrólował”; zob. tamże.
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postępować przed Nim w prawdzie, wtedy On do was się zwróci [dosłownie: nawróci się] i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami
(w. 6)”76.
Zdaniem Jana Pawła II bardzo wymowne jest użycie tego samego
słowa – w odniesieniu do stworzenia i do Boga (ktPK 91.4). Można
zauważyć, że papież korzysta z osiągnięć aktualnej egzegezy i nie zatrzymuje się na tradycyjnie przyjętych ujęciach, lecz stara się wprowadzać katechizowanych w głębszy sens i kerygmatyczne orędzie.
Na uwagę zasługuje wyjaśnienie wyrażenia z oryginału hebrajskiego: „rozbrzmiewa «przepowiednia grzechu» (w. 2)”, jakie znajdujemy w katechezie dotyczącej Psalmu 36 [35]77. Kiedy autor katechez
komentuje sytuację grzesznika (ww. 2–5), wskazuje iż wyrażenie
to „przywodzi na myśl szatańskie słowo, które – jako przeciwieństwo słowa Bożego – rozbrzmiewa w sercu i w mowie bezbożnika”
(ktPK 21.2). Wyjaśnienia papieża odnoszą się do krytycznych badań
nad tekstem biblijnym, a jednocześnie są ukierunkowane na lekturę
egzystencjalną. W katechezie dotyczącej Psalmu 51 [50] Jan Paweł II
poświęca wiele uwagi wyjaśnieniu roli terminu: „duch”.
W oryginale hebrajskim trzy razy pojawia się słowo „duch” – upraszany przez Boga jako dar i przyjmowany przez stworzenie żałujące za
swój grzech: „odnów we mnie moc ducha. […] nie odbieraj mi świętego
ducha swego. […] wzmocnij mnie duchem ofiarnym” (ww. 12. 13. 14).
Stosując termin liturgiczny, można by mówić niemal o „epiklezie”, czyli
o trzykrotnym wezwaniu Ducha, który podobnie jak podczas stworzenia świata unosił się nad wodami (por. Rdz 1, 2), tak teraz przenika do

Michał Wojciechowski przyjmuje tłumaczenie dosłowne w. 6: „kiedy nawrócicie
się do Niego z całego serca swego i z całej duszy swojej, by czynić wobec Niego prawdę, wtedy nawróci się do was i już nie zakryje oblicza swego przed wami”; por. tenże,
Księga Tobiasza, czyli Tobita, Częstochowa 2005, s. 133, NKB.NT XII. Stanisław Grzybek
pomija to znaczenie; por. tenże, Księga Tobiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
t. 6, część 1, Poznań 1963, s. 132.
77
Stanisław Łach zauważa, że idąc za tekstem masoreckim, psalm zaczyna się od
wyrazu: ne’um, który oznacza „szept”, „poddawanie”, „wyrocznię”. Jest to termin proroczy łączący się zazwyczaj z imieniem Jahwe. Tutaj mamy połączenie tego wyrazu
z peŝā, tzn. z grzechem, który występuje jako inspirująca potęga, demon; por. tenże,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 221; Anna Horodecka i Jurij Golovanow również tłumaczą:
„wyrocznia grzechu do nieprawego”; por. Hebrajsko-polski Stary Testament, dz. cyt., s. 56.
76
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duszy wiernego, napełniając ją nowym życiem i podnosząc ją do królestwa łaski (ktPK 35.1.5).

Papież dostrzega w tym wersecie epiklezę, trzykrotne wzywanie
Ducha. W swym komentarzu Jan Paweł II wykracza poza powszechnie przyjęte rozumienie, dostrzegające w ruah Bożą moc78. Podobny
sposób wyjaśniania pojęć hebrajskich widoczny jest także w innych
papieskich katechezach (por. także ktPK 10.3; ktPK 21.4; ktPK 15.1;
ktPK 74.2; ktPK 22.3; ktPK 43.2; ktPK 70.1).
W kilku katechezach dotyczących kantyków Nowego Testamentu
papież wyjaśnia greckie terminy, które posiadają kluczowe znaczenie dla omawianych perykop. Przy omawianiu kantyku Łk 1, 68–79
Jan Paweł II wyjaśnia, że w greckim oryginale „wschodzące słońce”
to anatole; wyraz, który dosłownie oznacza zarówno „słoneczne światło świecące nad naszą planetą”, jak i „gwiazdę” oraz „różdżkę” wyrastającą z pnia. W tradycji biblijnej oba te obrazy mają zabarwienie
mesjańskie (ktPK 115.3)79. Zdumiewa syntetyczność ujęcia prawdy
zawartej w komentarzu Jana Pawła II, która ma charakter kerygmatyczny, chrystocentryczny i historiozbawczy. W katechezie na temat
kantyku Ef 1, 3–10 Jan Paweł II wyjaśnia, że „tekst grecki sugeruje, że
Chrystus stał się kefalaion, czyli «zwornikiem», «główną osią», do której zmierza i w której odnajduje sens całe stworzenie. To samo słowo
greckie bliskie jest innemu, powtarzającemu się w Listach do Efezjan

Por. S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 276; por. także: J. Synowiec, Wprowadzenie
do Księgi Psalmów, dz. cyt., s. 257.
79
Rzeczownik avnatolh występuje w Nowym Testamencie 11 razy i posiada kilka znaczeń. Stosowany jest na oznaczenie wschodu gwiazdy (Mt 2, 2.9) oraz wschodu w sensie geograficznym (Ap 7, 2; 16, 12; Mk 16, 8; Ap 21, 13; Mt 2, 1; 8, 11; 24, 27;
Łk 13, 29). Rzeczownik ten posiada też znaczenie metaforyczne: „wschód, wzejście,
o przyjściu Mesjasza” (Łk 1, 78); por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego
Testamentu, Warszawa 1995, 396; por. także: W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch
zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin–New York
1988, s. 123. Warto też zauważyć, że Franciszek Mickiewicz przyjmuje tłumaczenie „odrośl z wysoka” i uważa, że należałoby przetłumaczyć dosłownie „Wschód z wysoka”.
Uzasadniając, twierdzi, że autor kantyku połączył ze sobą dwa symbole w jedno wyrażenie. Zachariasz zapowiada w nim proroczo, że w czasach ostatecznych przyjdzie
od Boga Mesjasz i zamieszka wśród ludzi, aby w sposób bardzo konkretny i naoczny
objawić im miłosierdzie Boga; por. tenże, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały
1–11, Częstochowa 2011, s. 155, NKB.NT III, cz. 1.
78
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i do Kolosan: kefale, «głowa», wskazującemu rolę, jaką pełni Chrystus
w ciele Kościoła” (ktPK 117.4).
W katechezie dotyczącej kantyku Flp 2, 6–11 Jan Paweł II odnosi się
do greckiego terminu: morphè80. Wyjaśnia, że
Jezusowi Chrystusowi właściwa jest „natura” i postać Boża, czyli głęboka i transcendentna rzeczywistość Boża (por. w. 6). […] „Ogałacając
się” i niemal pozbawiając się chwały, by przyjąć morphè, czyli rzeczywistość i postać sługi, Słowo wkracza tym samym w przestrzeń ludzkich dziejów. Co więcej, staje się podobne do istot ludzkich (por. w. 7)
i ostatecznie akceptuje ów znak ograniczoności i skończoności, jakim jest
śmierć, ponieważ zgadza się na śmierć krzyżową, uważaną w ówczesnym społeczeństwie za najbardziej haniebną (por. w. 8) (ktPK 119.2).

Na uwagę zasługuje sposób, w jaki papież podaje znaczenie oryginalnych słów i wyrażeń. Informacja o znaczeniu terminów jest włączona w głoszenie prawdy objawionej zawartej w słowie Bożym. Na
przykład w katechezie dotyczącej kantyku z Ap 11, 17–18; 12, 10b–12b
Jan Paweł II wyjaśnia znaczenie terminu „oskarżyciel” (Ap 12, 10).
„Imię to jest przekładem hebrajskiego imienia Satán, noszonego przez
osobę, która według Księgi Hioba należy do niebieskiego dworu Bożego, gdzie pełni rolę Prokuratora (por. Hi 1, 9–11; 2, 4–5; Za 3, 1)”
(ktPK 127.3). W katechezie na temat kantyku Ap 15, 3–4 papież wyjaśnia, że „plagi” to po grecku pleghè, co oznacza „gwałtowny cios”,
który może ranić, a niekiedy może spowodować śmierć (ktPK 128.1)81.
Kolejny sposób stosowany w interpretacji Pisma Świętego polega
na wyjaśnianiu tematów teologii biblijnej. Kilkakrotnie jest to widoczne w katechezach o psalmach i kantykach. W katechezie dotyczącej
Psalmu 84 [83] Jan Paweł II wyjaśnia tytuł: „Pan Zastępów” i wskazuje
na to, że oznacza on Pana gwiezdnych orszaków, a więc wszechświa80
Por. grecki rzeczownik: morfh ozn. „kształt”, „postać”, „zewnętrzny wygląd”
(Mk 16, 12; Flp 2, 6.7); por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu,
dz. cyt., 403.
81
Grecki rzeczownik: plhgh, posiada znaczenie dosłowne: „uderzenie”, „cios”,
„rażenie”, „raz”, „chłosta”, „lanie”, „rana”, „siniak” oraz metaforyczne: „plaga”, „nieszczęście”, „klęska”. W Apokalipsie posiada metaforyczne znacznie (Ap 8, 18.20; 11, 6;
15, 1.6.8; 16, 9.21a,b; 18, 4.8; 21, 9; 22,18); por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski
Nowego Testamentu, dz. cyt., 4002.
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ta. Ponadto papież zauważa, że tytuł ten w sposób szczególny nawiązywał do przechowywanej w świątyni Arki, którą nazywano „Arką
Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach” (1 Sm 4, 4;
por. Ps 80 [79], 2) (ktPK 47.1). W katechezie dotyczącej Psalmu 51 [50]
Jan Paweł II zauważa, że psalmista wyraża pragnienie, by sławić
„sprawiedliwość”. Słowo to „w języku biblijnym nie odnosi się do wymierzenia przez Boga kary za zło, ale raczej do rehabilitacji grzesznika,
ponieważ Bóg objawia swą sprawiedliwość, przemieniając grzeszników w sprawiedliwych (por. Rz 3, 26). Bóg nie cieszy się ze śmierci
występnego, lecz pragnie, aby zszedł ze złej drogi i żył (por. Ez 18, 23)”
(ktPK 35 1.5)82.
W katechezie dotyczącej Psalmu 90 [98] Jan Paweł II stwierdza, że
„Stwórca, kształtujący piękno ludzkiego stworzenia i obdarzający je
złożoną naturą, jest również tym, który «obraca w proch człowieka»
(Ps 90 [89], 3). «Proch» w języku biblijnym jest symbolem śmierci, otchłani piekielnej i grobowej ciszy” (ktPK 51.2).
W katechezie dotyczącej Psalmu 98 [97] Jan Paweł II komentuje, że
psalm ten
nazwany jest „pieśnią nową” (w. 1), co w języku biblijnym oznacza pieśń doskonałą, uroczystą, której towarzyszy świąteczna oprawa
muzyczna. Istotnie, oprócz pieśni chóralnej mowa jest o „dźwięku”
harfy (por. w. 5), trąby i rogu (por. w. 6), a także o pewnego rodzaju
kosmicznym aplauzie (por. w. 8). Następnie wielokrotnie (sześć razy)
rozbrzmiewa imię „Pana”, który przyzywany jest jako „nasz Bóg” (w.
3). Tak więc Bóg znajduje się w centrum sceny w całym swym majestacie – dokonuje On zbawienia w dziejach i jest oczekiwany jako ten,
który ma „sądzić” świat i narody. Hebrajskie słowo zapowiadające
„sąd” oznacza również „rządzić”. A zatem oczekuje się tu skutecznego
działania Władcy całej ziemi, które przyniesie pokój i sprawiedliwość
(ktPK 57.1).

Papież wraca do tych samych pojęć, jednak nie tylko powtarza treści już przekazane, lecz pogłębia to, co wcześniej zostało powiedziane.
Kiedy ponownie wskazuje na „nowość” oznaczającą w Biblii rzeczywistość doskonałą i ostateczną, tłumaczy, iż jest znakiem nadejścia
82

Por. J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, dz. cyt., s. 258.
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ery zbawczej pełni, kładącej kres pogmatwanym dziejom ludzkości
(ktPK 102.2).
W katechezie na temat Psalmu 99 [98] Jan Paweł II podkreśla, że
akcent położony jest na świętość Boga […]: „On jest święty” (por.
ww. 3.5.9). Pojęcie to w języku biblijnym oznacza przede wszystkim Boską transcendencję. Bóg jest wyższy od nas i nieskończenie przewyższa
wszelkie swe stworzenie. Jednakże ta transcendencja nie czyni Go niewzruszonym i obojętnym władcą – odpowiada, kiedy się Go przyzywa
(por. w. 6). Bóg jest tym, który może zbawić; jest jedynym, który może
wyzwolić ludzkość od zła i śmierci. On bowiem „kocha sprawiedliwość” oraz „wymierza sprawiedliwość i prawo w Jakubie” (por. w. 4)
(ktPK 58.2)83.

W katechezie do Psalmu 92 [91] Jan Paweł II odnosi się do tego, że
chrześcijańska tradycja wykorzystała podwójne znaczenie słowa phoinix, za pomocą którego został przetłumaczony hebrajski wyraz oznaczający „palmę”84. Phoinix w języku greckim to „palma”, a także ptak,
którego nazywamy „feniksem”. Wiadomo, że feniks jest symbolem nieśmiertelności, ponieważ uważano, że ptak ten odradza się ze swych popiołów (ktPK 52.4).

W innych miejscach swych katechez biblijnych Jan Paweł II wyjaśnia, że „własność” lub „część” w języku biblijnym oznacza dar ziemi
obiecanej, znak miłości Bożej do całego Jego ludu (ktPK 76.1), a „imię”
oznacza osobę oraz jej godność (ktPK 118.3).
Reasumując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II wielką wagę przykłada do uwzględniania języka biblijnego w głoszeniu słowa Bożego.
W swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin wyjaśnia kluczowe terminy i wyrażenia w języku hebrajskim i greckim,
przez to wskazuje na doniosłe znaczenie tekstu oryginalnego Pisma
Świętego. W papieskich katechezach dostrzec można różnorodne sposoby uwzględniania języka biblijnego; nie tylko wprost tłumaczone
J. de Vaulx, Świętość, STB, 973.
Rzeczownik grecki: foi/nix oznacza palmę daktylową, drzewo i liście; por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 5254.
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są słowa i wyrażenia w języku biblijnym, ale też znajdujemy wskazania na tłumaczenia przyjęte w tekście masoreckim, w Septuagincie
i Wulgacie. Ponadto Jan Paweł II odsyła słuchaczy do znaczenia konkretnych terminów w teologii biblijnej. Autor katechez pokazuje, że
odkrywanie głębszego sensu biblijnego pozwala w większym stopniu
poznawać prawdę objawioną o Bogu, o człowieku i jego powołaniu.
W tym zaangażowaniu papieża należy dostrzec również pouczenie
dla teologów, kaznodziejów i katechetów, że nie ma solidnej interpretacji Biblii ani wiernego głoszenia słowa Bożego bez odwołania się do
języka oryginalnego.

2. Krytyka historyczna
Przeprowadzenie analizy literackiej uwzględniającej wydzielenie perykopy i poprawne odczytanie kontekstu, określenie gatunku
i struktury literackiej oraz uwzględnienie języka biblijnego perykopy
stanowi pierwszy etap w odczytaniu tekstu biblijnego. Kolejny etap
stanowi krytyka historyczna, zmierzająca do określenia kontekstu
historyczno-sytuacyjnego, w jakim działali hagiografowie. Poznanie
tła historycznego, geograficznego, kulturowego ma na celu ustalenie
faktorów, które wpłynęły na dobór treści i form przekazu85. Jan Paweł
II w swych katechezach biblijnych wskazuje na autora ksiąg i perykop oraz ukazuje realia historyczne, geograficzne Biblii. W niniejszym
paragrafie zostaną zaprezentowane rola i miejsce tych zagadnień
w papieskich katechezach o psalmach i kantykach.
2.1. Autor i środowisko

Dla ustalenia sensu tekstu biblijnego niemałe znaczenie ma znajomość autora i środowiska, w jakim powstał tekst biblijny. Wykształcenie hagiografa, jego kultura, cechy charakteru mają wpływ na pisany
i redagowany tekst. Wiedza o autorze pozwala lepiej zrozumieć obecne
w tekście wątki osobiste i zainteresowania teologiczne. Podobne znaczenie posiada środowisko perykopy, wszelkie uwarunkowania: reJ. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, art. cyt., s. 207; por. A. Paciorek, Wstęp ogólny do
Pisma Świętego, dz. cyt., s. 134.
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ligijne, liturgiczne, kulturalne, które miały wpływ na autora i wybór
formy wyrazu orędzia tekstu natchnionego. Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych wskazuje na konieczność uwzględnienia danych
o autorze oraz o środowisku tekstów biblijnych, które są wyjaśniane.
Dane o autorze tekstów biblijnych znajdujemy w katechezie dotyczącej
jednego z psalmów (Ps 84) oraz w katechezach wyjaśniających sześć
kantyków Starego Testamentu (Syr 36, 1–5.10–13; Iz 2, 2–5; Iz 40, 10–17;
Iz 42, 10–16; Ez 36, 24–28; Ha 3, 2–4, 13a.15–19). Papież wskazuje na
autorstwo Psalmu 84 [83] i wyjaśnia, że psalm ten „w tradycji żydowskiej przypisywany jest «synom Koracha» – rodzinie kapłańskiej, która
pełniła służbę liturgiczną i strzegła wejścia do namiotu Arki Przymierza (por. 1 Krn 9, 19)” (ktPK 47.1)86. W katechezie dotyczącej kantyku
Syr 36, 1–5.10–13 Jan Paweł II podaje informacje o autorze.
[Błagalna prośba] znajduje się w Księdze Mądrości Syracha, mędrca, który spisał swe refleksje, rady i pieśni prawdopodobnie ok. 190–180
roku przed Chrystusem na progu wspaniałego wyzwolenia Izraela, które dokonało się pod przywództwem braci Machabeuszy. Jak wyjaśnia
Prolog dołączony do Księgi, w 138 roku przed Chrystusem jeden z wnuków mędrca przetłumaczył dzieło swojego dziadka na język grecki, by
udostępnić jego nauczanie szerszemu kręgowi czytelników i uczniów
(ktPK 94.1)87.

Papież trzykrotnie pisze o Izajaszu, wielkim proroku Starego Testamentu, oraz wyjaśnia miejsce Deutero-Izajasza i jego tekstów
w tej księdze prorockiej. Gdy przedstawia katechizowanym kantyk
Iz 2, 2–5 pisze, że jest on „dziełem jednego z największych proroków
Izraela – Izajasza – który żył w VIII wieku przed Chrystusem. Jest on
86
Por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, red. naukowy wydania polskiego
W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 367. Synom Koracha przypisywane są następujące
Psalmy: 42–49 i 84–85.87–88. Między poszczególnymi psalmami zachodzą powiązania,
które wynikają z planowej pracy; por. J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów,
dz. cyt., s. 47. Szerzej na ten temat: E. Zenger, Zur redaktionsgeschichtlichen Bedeutung der
Korachpsalmen, [w:] Neue Wege der Psalmenforschung, festschr. W. Beyerlin, Freiburg–Basel–Wien 1994, s. 175–197.
87
T. Brzegowy, Pisma Mądrościowe Starego Testamentu, Tarnów 2003, s. 249; S. Potocki, Księgi Mądrościowe Starego Testamentu, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990, s. 465; M. Wojciechowski, Mądrość Syracha, [w:] F. Rienecker,
G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 477–478.
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świadkiem trudnych chwil, jakie przeżywało królestwo Judy, a także
piewcą mesjańskiej nadziei, posługującym się wysublimowanym językiem poetyckim” (ktPK 96.1)88.
Ponadto papież wskazuje na niejednolitość Księgi Izajasza. W katechezach dotyczących kantyków Iz 40, 10–17oraz Iz 42, 10–16 papież
wyjaśnia, że księga
zawiera wypowiedzi również innych proroków, jego uczniów i następców. Jeden z nich, którego bibliści nazwali Deutero-Izajaszem, był
prorokiem powrotu Izraela z niewoli babilońskiej, wydarzenia z VI wieku przed Chrystusem. Jego dziełem są rozdziały 40–55 Księgi Izajasza
i właśnie z pierwszego z tych rozdziałów pochodzi Pieśń Iz 40, 10–17
(ktPK 101.1; por. 102.1)89.

Jan Paweł II podaje też informacje o proroku Ezechielu w katechezie dotyczącej kantyku Ez 36, 24–28. Papież pisze: „Ezechiel, świadek
jednej z najbardziej tragicznych epok w dziejach narodu żydowskiego – epoki upadku królestwa Judy i jego stolicy Jeruzalem, po którym
nastąpiło gorzkie doświadczenie niewoli babilońskiej (VI wieku przed
Chrystusem)” (ktPK 108.1)90. Spośród proroków mniejszych krótko
przedstawia Habakuka: „Prorok ten żył pod koniec VII wieku przed
Chrystusem, kiedy królestwo Judy czuło się jakby zmiażdżone przez
dwie dominujące potęgi – z jednej strony Egipt, a z drugiej Babilonię”

Powołanie Izajasza miało miejsce w roku śmierci króla Ozjasza, w 736 roku
przed Chrystusem. Ostatnie informacje o jego wystąpieniach pochodzą w okresu najazdu Sennacheryba w 701 roku przed Chrystusem. Po stosunkowo pokojowym panowaniu Ozjasza Damaszek i Izrael zaczęły zwracać się przeciwko Judzie. Wojna ciągnęła
się aż do panowania Achaza (w latach 736–716 przed Chrystusem). Izajasz piętnował
nieposłuszeństwo i odwrócenie się ludu od Boga, zapowiadał czas niewoli oraz wizję
uwolnienia i odrodzenia ludu; por. Księga Izajasza, [w:] F. Rienecker, G. Maier, Leksykon
biblijny, dz. cyt., s. 388; Więcej na temat sytuacji historycznej działalności Izajasza i jego
osoby; por. także: T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 30–50.
89
Egzegeci przyjmują, że Księga Izajasza miała (co najmniej) trzech autorów: samego Izajasza i dwóch późniejszych anonimowych proroków (z jego szkoły), którzy
swoje teksty spisali, podpierając się autorytetem jego imienia. Autorem rozdziałów
40–55 może być nieznany prorok z czasów niewoli babilońskiej, który opisał powrót
z wygnania; por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 389.
90
Por. L. Stachowiak, Prorocy – słudzy słowa, Katowice 1980, s. 95–99; por. także:
T. Brzegowy, Prorocy Izraela, cz. 1, Tarnów 1999, s. 230–242.
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(ktPK 114.1)91. Informacje o autorach psalmów i kantyków Starego Testamentu, jakie w swych katechezach podaje Jan Paweł II, mają charakter syntetyczny i ogólny. Papież wprowadza katechizowanych w podstawową wiedzę biblijną dotyczącą wybranych proroków, która nie jest
powszechnie popularyzowana w głoszeniu słowa Bożego w Kościele.
Autor katechez podaje czas i okoliczności historyczne działalności proroków. Ponadto wskazuje na misję zleconą im przez Boga.
Kolejnym ważnym elementem analizy literackiej tekstu biblijnego
jest poznanie środowiska jego powstania. Czytający tekst biblijny musi
niejako w duchu powrócić do dawnych stuleci Wschodu i za pomocą historii, archeologii, etnologii oraz innych gałęzi wiedzy dokładnie
określić znaczenie myśli wyrażonej przez autora dawnych czasów (por.
DAS 558). Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych starannie wyjaśnia realia Biblii poprzez odnoszenie się do starożytnej kosmologii,
żydowskiej tradycji liturgicznej i rozumienia roli króla, a także przez
opisywanie kontekstu historycznego i uwarunkowań geograficznych.
Kosmologia każdej epoki ma ogromny wpływ na sposób myślenia
ludzi o świecie i miejscu Boga i człowieka w nim. Jan Paweł II w swych
katechezach wyjaśnia starożytne rozumienie obrazu świata, które
w Biblii znajduje swoje odbicie i znacznie różni się od nowożytnych
odkryć astronomicznych i kosmologicznych. W katechezie dotyczącej
Psalmu 24 [23] Jan Paweł II opisuje starożytny obraz świata.
Zgodnie ze starożytną wizją świata stworzenie pojmowane jest jako
dzieło architektoniczne: Bóg kładzie fundamenty ziemi na morzu, które
jest symbolem bezładnych niszczycielskich wód, znakiem ograniczoności
stworzeń, poddanych oddziaływaniu nicości i zła. Rzeczywistość stworzona zawieszona jest nad tą otchłanią, a jej istnienie i życie podtrzymywane są przez stwórcze i opatrznościowe działanie Boga (ktPK 13.2)92.

W innym miejscu przypomina, że: „góry zgodnie z kosmologią biblijną są wcieleniem rzeczywistości najdawniejszych i najtrwalszych”
Por. tenże, Prorocy Izraela, cz. 2, Tarnów 2003.
Według pojęć starożytnego Wschodu świat (ziemia) znajduje się w centrum kosmosu, który jest otoczony od góry i od dołu praoceanem, a silny firmament oddziela wody górne od dolnych. Gwiazdy są jedynie świecącymi na niebie lampami; por.
C. Schell, Historia Starego Testamentu, t. 1: Starożytny Wschód i prehistoria biblijna, Tuchów
1995, s. 199.
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(ktPK 56.2); „wody mórz są ucieleśnieniem chaosu, nad którym panuje Bóg (por. ktPK 17.2; ktPK 20.2)93. W katechezie dotyczącej Psalmu
135 [134] papież wyjaśnia, że ludzie starożytnego Bliskiego Wschodu wyobrażali sobie, że zjawiska atmosferyczne są przechowywane
w specjalnych zbiornikach, jakby w niebieskich składach, z których
Bóg bierze je i rozsyła na ziemię (por. ktPK 74.3). Odmienność tych
kategorii myślenia o świecie uzasadnia konieczność ich wyjaśnienia.
W przeciwnym wypadku słuchacz i czytelnik Biblii spotyka się z rzeczywistością niezrozumiałą i nie ma możliwości przyjęcia prawdy objawionej zawartej w słowie Bożym.
Jan Paweł II wspomina święta religijne Izraela, których znajomość
jest konieczna w celu lepszego zrozumienia tych tekstów biblijnych,
które do nich nawiązują. Papież wskazuje na kalendarz liturgiczny,
który oparty jest na porach roku i który ściśle jest związany z historią
zbawienia, a zwłaszcza z zasadniczym wydarzeniem wyjścia z niewoli egipskiej (por. Wj 12, 2.6; Kpł 23, 5) (ktPK 46.1). Autor katechez
zwraca uwagę na psalmy, które były szczególnie ważne w żydowskiej
tradycji liturgicznej podczas świętowania szabatu i obchodzonych
świąt. Papież wskazuje Psalm 92, którym modlono się podczas świętowania szabatu94. Zwraca uwagę na tytuł psalmu, który brzmi „na
dzień szabatu” i który pochodzi z tradycji żydowskiej (por. ktPK 52.1;
ktPK 53.1)95. W innym miejscu znajdujemy informację dotyczącą Psalmu 136 [135], tzw. Hallelu „wielkiego”, który recytowano o świcie
93
L. Ryken, J. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole,
motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, Warszawa 2003,
s. 227; por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań
1989, s. 63, 126.
94
Szabat jest bardzo starożytnym świętem. Znajduje się w elohistycznym Kodeksie Przymierza (Wj 23, 12) i w Kodeksie jahwistycznym (Wj 23, 12), w obu redakcjach
Dekalogu (Pwt 5, 12–14 i Wj 20, 8–10), w końcu w Kodeksie kapłańskim (Wj 31, 12–17).
Jest siódmym dniem, w którym należy odpoczywać po sześciu dniach pracy. Szabat
został ustanowiony dla Izraela z zapowiedzią manny (Wj 16, 5.22–30), a podczas nadania Prawa na Synaju został uzasadniony i potwierdzony (Wj 20, 8–22; 31, 12–17). Zasadniczy charakter szabatu polegał na tym, że był to dzień radości (Iz 58, 13), kiedy to
gromadzono się na nabożeństwie, by chwalić Pana (Ps 92; Kpł 23, 3; por. 2 Krl 4, 23).
Codzienna ofiara ze zwierząt była podwojona (Lb 28, 9–10), a w Miejscu Świętym wykładano nowe chleby pokładane (Kpł 24, 8); por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 774–775.
95
S. Łach, Znaczenie tytułów w Psalmach, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 19
(1972), z. 2, s. 82.
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w każdy szabat. Hallel „wielki” nosi tę nazwę, gdyż w nim powtarza
się aż 26 razy refren o dobroci Bożej96. Papież wskazuje na sposób modlitwy: „zgromadzenie powtarza: «bo Jego łaska na wieki», solista wymienia przeróżne zbawcze dzieła, jakich Pan dokonał dla dobra swego
ludu” (ktPK 110.4). Autor katechez zwraca uwagę na wykorzystanie
Psalmu 118 [117] podczas dorocznych obchodów Paschy97. Śpiewano
go w trakcie liturgii w świątyni jerozolimskiej „podczas wszystkich
najbardziej znaczących i radosnych świąt judaizmu, a zwłaszcza podczas obchodu Paschy” (ktPK 69.1). W innym miejscu autor katechez
eksplikuje, iż Psalm 118 [117] nawiązuje do obrzędu z gałązkami, który stanowi „aluzję do żydowskiego Święta Namiotów, upamiętniającego wędrówkę Izraela przez pustynię – uroczystości, podczas której
urządzano procesję z gałązkami palmowymi, wierzbowymi i mirtu” (ktPK 70.3)98. Ponadto zwraca uwagę katechizowanych na to, że
Psalm 84 [83] „związany jest z pielgrzymką na Syjon z okazji trzeciego
głównego święta żydowskiego – Święta Namiotów, upamiętniającego wędrówkę Izraela po pustyni” (ktPK 47.1). W katechezie dotyczącej Psalmu 86 [85] Jan Paweł II zauważa, że ten „psalm jest ceniony
przez judaizm, który włączył go do liturgii jednego z najważniejszych
świąt, Yom Kippur, czyli Dnia Przebłagania” (ktPK 49.4)99. W niektóTamże, s. 83.
Święto Paschy było dorocznym świętem pielgrzymkowym, podczas którego
wszyscy mężczyźni musieli przyjść do przybytku Pana (Pwt 16, 16). Łączyło ono dwa
obchody pierwotnie odrębne: Paschę i Święto Przaśników (upamiętniające pierwszych
siedem dni Wyjścia). Ta wielka uroczystość religijna rozpoczynała się wieczorem,
14 dnia miesiąca abib. W wieczerzy paschalnej brała udział cała rodzina. Mężczyzna
będący głową rodu wspominał dzieje Izraela. Pierwszy i siódmy dzień święta był traktowany jako dzień szabatowy, ludzie schodzili się na święte zgromadzenie (Wj 12, 16;
Kpł 23, 7; Lb 28, 18.25). W drugim dniu święta kapłan wykonywał przed Panem obrzęd
kołysania snopem świeżego jęczmienia. Oprócz zwyczajnych ofiar kapłan składali codziennie dwa cielce, jednego barana i siedem owiec jako ofiarę za grzech (Kpł 23, 8;
Lb 28, 19–23); por. Słownik tła Biblii, red. J. I. Packer, M. C. Tenney, red. naukowa wydania polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2007, s. 321.
98
Święto Namiotów (Szałasów) należy do trzech dorocznych świąt wraz z Paschą
i Świętem Tygodni. Święto to stanowiło upamiętnienie wędrówki Izraelitów po pustyni. Uroczystość rozpoczyna się 15 dnia miesiąca tiszri i trwa siedem dni. Przypada
na koniec pory żniw – stąd trzecia nazwa święta, „święto Zbiorów” (Wj 23, 16; 34, 22;
Kpł 23, 39; Pwt 16, 13–15); por. Słownik tła Biblii, dz. cyt., s. 322.
99
Dzień Przebłagania zaliczany jest do późniejszych świąt żydowskich. Data
(dziesiąty dzień siódmego miesiąca; por. Kpł 23, 27–32; Lb 29, 7–11) i rytuał (Kpł 16) są
późne. Jest to dzień zaprzestania wszelkiej pracy, dzień pokuty i postu, w którym ma
96
97
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rych katechezach widoczne są tylko krótkie wzmianki o zastosowaniu
psalmów w żydowskiej tradycji liturgicznej (por. ktPK 40.1; ktPK 38.4;
ktPK 9.1; ktPK 12.1).
Fakt, że Izrael przez kilka wieków wiódł życie w ustroju monarchicznym, ma wpływ na teksty biblijne. Instytucje królewskie były
związane z życiem religijnym, intronizacja zakładała wcześniejszy
wybór ze strony Boga i niosła ze sobą odnowienie przymierza Dawidowego i adopcję nowego króla przez Jahwe100. Ideę tę uwypukla Jan
Paweł II w katechezie dotyczącej Psalmu 110 [109], 1–5.7. Zauważa,
że jest tu „prawdopodobnie nawiązanie do rytuału, zgodnie z którym
wybraniec zasiadał po prawej stronie Arki Przymierza i od najwyższego króla Izraela, czyli od Pana, otrzymywał władzę rządzenia”
(ktPK 63.2). Dla koronacji królewskiej w całym świecie wschodnim
należało też oświadczenie o usynowieniu boskim monarchy. Do tego
zwyczaju zdaje się nawiązywać papież, kiedy w katechezie na temat
Psalmu 21, 2–8.14 wyjaśnia, że w starożytności mieszkańcy Bliskiego
Wschodu uważali, że króla otacza świetlista aureola, potwierdzająca
jego udział w samej istocie bóstwa (ktPK 14.2).
Papież w swych katechezach biblijnych zwraca uwagę na kluczowe wydarzenia historii Izraela, które stanowią tło psalmów i kantyków, są w nich wspominane lub rozpamiętują je. W katechezie do
Psalmu 85 [84] Jan Paweł II zauważa, że „oddaje on atmosferę, która
panowała po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej do ziemi ojców.
Życie narodowe rozpoczyna się na nowo w umiłowanym ognisku domowym, zgaszonym i zniszczonym w 586 roku przed Chrystusem,
gdy wojska króla Nabuchodonozora zdobyły Jerozolimę” (ktPK 48.1).
Papież w krótkim wprowadzaniu nawiązuje zarówno do uprowadzenia ludności Królestwa Południowego do Babilonu, jak i do powrotu
i odbudowy Jerozolimy101. Kiedy Jan Paweł II wyjaśnia Psalm 117 [116],
miejsce zgromadzenie liturgiczne w Świątyni i składanie specjalnych ofiar. Podczas niego czyni się ekspiację za sanktuarium, za kapłanów i za lud; por. R. de Vaux, Instytucje
Starego Testamentu, tłum. T. Brzegowy, Poznań 2004, s. 518–521.
100
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, dz. cyt., s. 112.
101
Psalm 85 powstał po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej w 538 roku na mocy
dekretu Cyrusa, króla perskiego. Radość przepełniała wówczas Izraelitów, że Jahwe
okazał im taką łaskę. Nabuchodonozor II (lata 604–562 przed Chrystusem) uprowadził
Judę do Babilonii. Wydarzenie to miało dla narodu żydowskiego tak wielkie znaczenie, że powszechnie mówi się o okresie przed niewolą i po niewoli. Uprowadzenie do
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zwraca uwagę na uniwersalizm obecny w psalmie i tłumaczy, iż szeroka wizja Psałterza, obejmująca wszystkie narody ziemi, „mogła zrodzić
się z przeżyć Izraela podczas niewoli babilońskiej w VI wieku przed
Chrystusem: naród żydowski spotkał się wtedy z innymi narodami
i kulturami i zapragnął głosić swą wiarę tym, pośród których żył”
(ktPK 68.2). W katechezie dotyczącej kantyku Tb 13, 2–10a Jan Paweł II
wiele miejsca poświęca kontekstowi historycznemu.
Hymn ten […] jest typowym przykładem modlitwy i wyrazem
duchowości żydowskiej. Pieśń ponawia zachętę, by wysławiać Boga
(por. Tb 13, 3.4.7) za oczyszczenie, jakiego dokonuje On przez wygnanie. „Synowie Izraela” wezwani są do przyjęcia tego oczyszczenia i do
głębokiego nawrócenia (por. ww. 6.8). Jeśli ich serca się nawrócą, Pan
sprawi, że na horyzoncie zaświta wyzwolenie (ktPK 92.1).

Kolejnym ważnym wydarzeniem z historii Izraela, jakie miało
wpływ na powstanie Psalmu 149, są prześladowania z epoki machabejskiej. Papież uczy, że Psalm 149
został ułożony dla „wiernych” uczestniczących w walce wyzwoleńczej. Walczyli oni o wyzwolenie swego uciemiężonego narodu, aby móc
służyć Bogu. W epoce Machabeuszów, w II wieku przed Chrystusem,
tych, którzy walczyli o wolność i wiarę i byli za to surowo karani przez
hellenistycznych władców, nazywano hassidim, „wiernymi” słowu Bożemu i tradycjom ojców (ktPK 84.2)102.

W katechezie dotyczącej kantyku z Dn 3, 52–57 Jan Paweł II zauważa, że „Księga Daniela odzwierciedla rozterki, nadzieje, a także
Babilonu odbywało się w kilku etapach. Nabuchodonozor wziął do niewoli króla Jerozolimy, Jojakina, zagarnął skarby Świątyni Pańskiej i doszczętnie ją zburzył (rok 586).
Odbudowa rozpoczęła się po 538 roku przed Chrystusem. Z czasów Nehemiasza, który
w 445 roku przed Chrystusem odbudował mury, pochodzi pierwszy opis umocnień
Jerozolimy; por. S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 37; F. Rienecker, G. Maier, Leksykon
biblijny, dz. cyt., s. 311, 538–539.
102
Egzegeci nie są zgodni co do sprecyzowania zwycięstwa, jakie było powodem
powstania Psalmu 149; por. S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 587. Jan Paweł II przyjmuje stanowisko tych badaczy Biblii, którzy opowiadają się za epoką Machabejską. BJ
przyjmuje, że Psalm 149 jest hymnem narodowym z epoki hellenistycznej i bliskie są
mu duchowo Ne 4, 11–17; 1 Mch 2, 42; 2 Mch 15, 27.
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apokaliptyczne oczekiwania narodu wybranego, który w epoce Machabeuszów (II wiek przed Chrystusem) walczył o to, by żyć zgodnie
z prawem otrzymanym od Boga” (ktPK 110.1). W drugiej katechezie
dotyczącej kantyku Dn 3, 52–57 papież precyzuje dane dotyczące tła
historycznego.
Autor biblijny […] przypomina heroiczną postawę trzech młodzieńców z okresu niewoli babilońskiej, wzywając swoich współczesnych,
by nieśli wysoko pochodnię wiary w okresie prześladowań ze strony
królów syro-hellenistycznych w II wieku przed Chrystusem. Wtedy
właśnie odważnie wystąpili Machabeusze, walczący o wolność wiary
i żydowskiej tradycji (ktPK 111,1.2)103.

W drugiej katechezie na temat Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Jan Paweł II
wskazuje na kontekst historyczny i przypomina, że „cesarz Domicjan,
za którego panowania prawdopodobnie powstała Apokalipsa, kazał
się tytułować Dominus et deus noster i wymagał, aby zwracano się do
niego jedynie w ten sposób (por. Svetonio, Domiziano, XIII)”104. Oczywiście chrześcijanie odmawiali używania w odniesieniu do człowieka, nawet bardzo potężnego, tego typu tytułów i kierowali wyrazy
uwielbienia jedynie do prawdziwego „Pana i Boga naszego”, Stworzyciela wszechświata (por. Ap 4, 11), oraz do Tego, który jest z Bogiem
„Pierwszy i Ostatni” (por. 1, 17) i zasiada z Bogiem, swym Ojcem, na
tronie niebieskim (por. 3, 21): do Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, przedstawionego tutaj symbolicznie jako Baranek „stojący”,
chociaż „zabity” (por. 5, 6) (ktPK 125.2).
Papież dwukrotnie podaje informacje dotyczące geografii Palestyny w kontekście perykop, dla których zrozumienia jest to pomocne. Stara się wprowadzić czytających w poznanie ukształtowaMachabeusze byli rodziną, z której pochodzili wojskowi, polityczni i religijni
przywódcy Judei w II i I wieku przed Chrystusem. Ich kariera była związana z bezwzględną walką Antiocha IV Epifanesa, seleudzkiego króla Syrii, z judaizmem i próbą
zhellenizowania Judei (por. 1 Mch 1–2; 2 Mch 5–7); por. F. O. Garcia-Treto, Machabeusze,
[w:] Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 705.
104
Za czasami powstania w latach 90–95, a więc za panowania Domicjana (lata
81–96) opowiada się św. Ireneusz (Adv. Haer. 4, 20, 11; PG 7, 1940–1941); por. H. Langkammer, Apokalipsa. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków
oryginalnych, Lublin 2010, s. 35.
103
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nia terenu i warunków klimatycznych Palestyny. W katechezie do
Psalmu 42 [41] Jan Paweł II opisuje sytuację psalmisty, który przebywa z dala od Syjonu.
Otacza go horyzont Galilei, północnego regionu Ziemi Świętej, na co
wskazują wzmianki o źródłach Jordanu, o szczycie Hermonu, z którego
bierze początek ta rzeka, oraz o innej, nieznanej nam górze Misar (por.
w. 7). Jesteśmy więc mniej więcej na terenie, gdzie znajdują się katarakty
Jordanu, małe wodospady, z których rozpoczyna bieg ta rzeka, która
płynie przez całą Ziemię Obiecaną (ktPK 23.4)105.

Papież wskazuje też na plagę suszy, wzmiankowaną w kantyku
Jr 14, 17–21, która często panuje na obszarach Bliskiego Wschodu i jest
przyczyną udręki ludu (por. ktPK 106.1)106.
Ponadto papież wyjaśnia sposoby myślenia, zwyczaje panujące
w społeczeństwie izraelskim, obecne w starożytnym Izraelu. W katechezie dotyczącej kantyku z 1 Sm 2, 1–10 wyjaśnia, że „w starożytnym
Izraelu bezpłodna kobieta była niczym sucha gałąź, martwa rzeczywistość, również dlatego, że uniemożliwiała mężowi trwanie w pamięci
Góra Hermon mierzy ponad 2700 m n.p.m. i wznosi się majestatycznie nad doliną górnego Jordanu, wyznaczając w starożytności północną granicę między Izraelitami
a Amorytami; por. Słownik tła Biblii, dz. cyt., s. 142. Jordan, najważniejsza rzeka Palestyny, ma trzy źródła, które ją zasilają, znajdują się one w górach Hermonu. Płynącą
najdalej na wschód i najpiękniejszą rzeką z tych źródeł jest Nahr Banyas, której źródło
znajduje się koło Cezarei Filipowej 329 m n.p.m. Nahr er-Leddan jest najsilniejszym i najkrótszym z dopływów źródlanych. Wytryskuje w pobliżu Tell el-Kadi (154 m n.p.m.).
Najdłuższym, jednak najsłabszym spośród tych dopływów jest Nahr el-Hasbani. Jego
źródło leży na zachód od Hermonu koło Hasbaayya 520 m n.p.m. (Ps 42, 7–8); por.
F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 326.
106
Klimat Palestyny jest niejednolity. Można wyróżnić trzy strefy klimatyczne:
podzwrotnikową typu śródziemnomorskiego na równinie nadmorskiej; umiarkowaną
w paśmie górzystym Przedjordanii i Zajordanii; zwrotnikową w dolinie Jordanu. Przeciętna temperatura roczna na wybrzeżu morskim wynosi 22°C. W Gazie w styczniu jest
średnio 12°C, w sierpniu ok. 27°C. W pasie górskim w okolicach Jerozolimy średnia
roczna temperatury wynosi 17°C (w styczniu ok. 7°C, w sierpniu ok 23°C). W dolinie
Jordanu w okolicach Jerycha przeciętna temperatura wynosi 25°C, w styczniu wynosi
ok. 13°C, a w sierpniu ok. 32°C. W maju w cieniu temperatura może osiągnąć 40°C,
a w lipcu nawet 50°C. Są tylko dwie pory roku: deszczowa, czyli zima, i sucha, czyli lato.
Pora sucha trwa mniej więcej od maja do października. W lecie błogosławieństwem dla
roślinności jest obfita rosa; por. Geografia i archeologia biblijna w zarysie, R. Pietkiewicz,
Wrocław 2011, s. 55–57.
105
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kolejnych pokoleń, co miało istotne znaczenie wobec niepewnej jeszcze i mglistej wizji życia pozagrobowego” (ktPK 90.1)107.
Poprzez wyjaśnienia dotyczące realiów Biblii, obejmujących kosmologię, żydowską tradycję liturgiczną, historię Izraela i geografię
Palestyny papież pokazuje, że do pełniejszego zrozumienia tekstów
biblijnych potrzebna jest konkretna wiedza, związana ze środowiskiem powstania psalmów i kantyków. Bez niej tekst biblijny pozostaje niejako „zamknięty”. Zaangażowanie papieża w podanie ciekawych
i ważnych informacji pomagających w zrozumieniu tekstu biblijnego zawiera wskazówkę i zachętę dla kaznodziejów i katechetów, by
w nauczaniu chrześcijańskim nie szczędzili wysiłku zmierzającego do
zrozumienia tekstu biblijnego poprzez uwzględnienie realiów Biblii.
2.2. Historia redakcji

Do istotnych zasad hermeneutyki biblijnej należy odczytanie tekstu
przy uwzględnieniu historii redakcji. Analiza historyczna obejmuje
badania dotyczące autora natchnionego i jego środowiska. Stara się
też odkryć współzależność konstrukcji literackiej perykopy i teologicznych perspektyw poszczególnych autorów. Dokument Papieskiej
Komisji Biblijnej opisuje krytykę redakcji następująco:
Krytyka redakcji bada zmiany, jakim podlegały teksty, zanim zostały
ostatecznie ustalone, i analizuje tę końcową postać, starając się wyodrębnić ich własne orientacje. […] Ten etap kończy się studium synchronicznym: tekst zostaje objaśniony sam w sobie, dzięki wzajemnym relacjom
różnych elementów i z rozważaniem go w aspekcie orędzia komunikowanego przez autora jego współczesnym (IBK I A 3).

Historia redakcji zajmuje się ostateczną postacią tekstu, starając się
ustalić wkład hagiografa i jego koncepcje teologiczne.
Jan Paweł II zagadnieniu redakcji tekstu biblijnego poświęca stosunkowo niewiele uwagi, gdyż tylko w katechezach dotyczących czterech
107
Bezdzietność była w czasach biblijnych poważnym zagrożeniem dla trwałości
małżeństwa. Mimo miłości do żony mężczyzna pozbawiony potomka brał drugą żonę
lub niewolnicę, by spłodzić dziedzica (Rdz 16, 2; 30, 3; Pwt 21, 10–14); por. Słownik tła
Biblii, dz. cyt., s. 336.
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psalmów i czterech kantyków. W katechezie dotyczącej Psalmu 51 [50]
papież wyjaśnia, że
końcowy fragment (ww. 20–21) został dołączony później w okresie wygnania, co wyraża pragnienie, by […] uzupełnić perspektywę Psalmu Dawidowego. Z jednej strony nie chciano, by cały psalm wypełniała modlitwa
indywidualna; trzeba było pomyśleć o opłakanej sytuacji całego miasta.
Z drugiej strony chciano złagodzić wymowę odrzucenia przez Boga ofiar
obrzędowych. Nie mogło być ono ani pełne, ani ostateczne, ponieważ składanie ofiar należało do kultu przepisanego przez samego Boga w Torze.
Autor, który uzupełnił psalm, kierował się słuszną intuicją: zrozumiał, czego potrzeba grzesznikom – potrzeba im pośrednictwa ofiary (ktPK 33.3)108.

Autor katechezy nie tylko relacjonuje fakt późniejszego dołączenia
wersetów do psalmu, lecz również wskazuje przyczyny działań redakcyjnych: wspólnotowy charakter modlitwy oraz wagę wierności
przymierzu i ustanowionemu kultowi. W przypadku historii redakcji
Psalmu 72 [71], 12–19 papież zauważa, że „końcowe dwa wiersze (por.
ww. 18–19) stanowią dodatek liturgiczny, późniejszy do psalmu. To
krótkie, lecz bogate w treść błogosławieństwo, w istocie miało zamykać drugą z pięciu ksiąg, na jakie tradycja liturgiczna podzieliła zbiór
150 psalmów” (ktPK 43.3)109.
Bardziej wnikliwa jest prezentacja historii redakcji Psalmu 108 [107],
gdyż „składa się on z dwóch fragmentów wcześniej powstałych psalmów: jeden zaczerpnięty został z Psalmu 57 [56] (ww. 8–12), a drugi
z Psalmu 60 [59] (ww. 7–14). […] To połączenie daje modlitwie nowy
początek. W pierwszych słowach nowego psalmu wyrażone jest zdecydowane pragnienie chwalenia Boga” (ktPK 62.1).
108
Podobne dodatki, wprowadzone po to, aby modlitwa osobista mogła służyć
modlącej się wspólnocie, znajdujemy także w innych psalmach (np. 69, 36 n; 130, 7).
Egzegeci na ogół przyjmują, że ww. 20–21 zostały napisane po powrocie z niewoli, gdy
królowie perscy przez długi czas nie godzili się na odbudowę murów (Edz 4, 6–23).
Zaraz po powrocie z niewoli wznowiono w Jerozolimie składanie ofiar, mimo że jeszcze
nie położono fundamentów pod nową świątynię (Ezd 3, 6). Tymczasem autor prośby
składanie ofiar na ołtarzu Jahwe uważa za sprawę przyszłości; por. J. Synowiec, Wprowadzenie do Psalmów, dz. cyt., s. 260.
109
Doksologia zawarta w ww. 18–19 posiada elementy innych doksologii (Ne 9, 5;
1 Krn 29, 13; Iz 6, 3; 63, 14).
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Jan Paweł II przyjmuje za egzegetami, że cele liturgiczne miały
wpływ na powstanie tego psalmu110. Z zagadnieniem historii redakcji
związany jest temat źródeł, z których pochodzą redagowane teksty. Papież w swych katechezach wskazuje na możliwą przynależność mniejszych fragmentów psalmów i kantyków do różnych źródeł, zwłaszcza
do tradycji liturgicznej. W katechezie dotyczącej Psalmu 77 [76] Jan Paweł II pisze, że „Psalmista prawdopodobnie przytacza starszy hymn,
być może śpiewany podczas liturgii w świątyni na Syjonie (por. ww.
17–20)”111 (ktPK 44.5). W katechezie dotyczącej kantyku Pwt 32, 1–12
Jan Paweł II podkreśla, że
analiza Kantyku dowiodła, że jest to starożytny tekst z czasów po
Mojżeszu, w którego usta został włożony, by nadać mu charakter uroczysty. Ta pieśń liturgiczna wyrasta z samych korzeni dziejów narodu izraelskiego. Nie brak w tym modlitewnym tekście powiązań z niektórymi
Psalmami i przesłaniem proroków bądź odniesień do nich: dzięki temu
stał się on wymownym i głębokim wyrazem wiary Izraela (ktPK 88.1).

Podobnie w katechezie na temat kantyku Iz 2, 2–5 Jan Paweł II
wskazuje na redakcję tekstu i wyjaśnia, że pieśń ta poprzedzona jest
dodaną później uwagą redakcyjną, która brzmi: „widzenie Izajasza,
syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy” (Iz 2, 1) […]. Ponadto papież zauważa, że
Ta „wizja” o wymowie mesjańskiej zostaje podjęta w 60. rozdziale tej
samej Księgi w szerszej scenerii, świadczącej o przemyśleniu istotnych
i trafnych słów Proroka, właśnie tych zawartych w odczytanej teraz Pieśni. Prorok Micheasz (por. 4, 1–3) podejmuje ten sam hymn, choć końS. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 463.
Wersety 17–20, które tworzą samodzielny blok, mówią o przybyciu Jahwe nad
obszar wód i posługują się tradycyjnie używanymi terminami. Oprócz treści odrębność
ww. 17–20 potwierdza również budowa metryczna. Osnowa Psalmu 77 ma metrum
3 + 3 (w. 4–16); natomiast cztery następne wiersze zbudowane są z trzech członów
o metrum 3 + 3+ 3. Ostatni z nich wraca do metrum 3 + 3. Przyjmuje się, że ww. 17–20
należy uważać za odrębny psalm, który przypadkowo został włączony do Psalmu 77.
Jest jednak faktem, że wiersze 17–20, które stanowią opis teofanii, są starożytne i jako
takie zostały przejęte z tradycji przez autora Psalmu 77 i włączone do niego bez większych zmian w formie czy treści; por. H. Witczyk, Teofania w psalmach, Kraków 1985,
s. 17–18.
110
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cowe słowa (por. 4, 4–5) są odmienne od wyroczni Izajasza (por. Iz 2, 5)
(ktPK 96.2–3)112.

Również w analizie Vêlōhîm kantyku Iz 12, 1–6 papież wskazuje na
historię redakcji. Pieśń ta
zarówno ze względu na swe walory literackie, jak i ogólny nastrój,
uważana jest przez badaczy za dzieło późniejsze w stosunku do proroka
Izajasza, który żył w VIII wieku przed Chrystusem. Jest to jakby cytat,
tekst o charakterze psalmodycznym, być może używany w liturgii, który zostaje włączony w tym miejscu jako zakończenie Księgi Emmanuela
(ktPK 97.2).

Papież przyjmuje tu opinię tych badaczy kantyku Iz 12, 1–6, którzy
opowiadają się za redakcyjnym pochodzeniem poematu113.
W katechezie dotyczącej kantyku Iz 66, 10–14a Jan Paweł II odnosi
się do autorytetu badaczy Biblii, którzy
uważają, że ten ostatni fragment, zawierający wizję wspaniałej i radosnej przyszłości, jest świadectwem pochodzącym z okresu późniejszego, ułożonym przez Proroka opiewającego odrodzenie Izraela po
mrocznym okresie niewoli babilońskiej. Byłby to zatem VI wiek przed
Chrystusem, dwa wieki po misji Izajasza, wielkiego proroka, którego
imieniem nazwano całe natchnione dzieło (ktPK 105.1).

Tadeusz Brzegowy wykazuje, że Proroctwo Iz 2, 2–5 istniało samodzielnie i było
przewidziane do wspólnotowego czytania lub recytacji i miało swoje miejsce w kulcie
jerozolimskim. Stąd zostało niezależnie włączone do pism Izajasza i Micheasza. Jest
prawdopodobne, że w VII wieku przed Chrystusem w teologii jerozolimskiej był w powszechnym użyciu i że zupełnie naturalnie został zaczerpnięty z liturgicznego źródła,
z którego obaj prorocy czuli się zupełnie uprawnieni, aby czerpać; por. tenże, Księga
Izajasza. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 202.
113
Tadeusz Brzegowy sądzi, że Iz 12 nie pochodzi od zbieracza, który skomponował rozdz. 9, 7 – 11, 16, lecz raczej od redaktora, który zredagował zbiór rozdz. 1 – 12,
który wydaje się identyczny z redaktorem rozdz. 24 – 27, który swoją kompozycję
upiększył licznymi strofami psalmicznymi; por. tenże, Księga Izajasza. Rodziały 1–12,
dz. cyt., s. 644; por. także B. Duhm, Das Buch Jesaia, HKAT 3/1, Göttingen 1892, 19022,
s. 84. Hugh Williamson uważa, że Iz 12 jest kompozycją Deutero-Izajasza, który jego
zdaniem jest wydawcą pewnych sekcji Pierwszego Izajasza; por. tenże, The book called
Isaiah: Deutero-Isaiah’s role in composition and redaction, Oxford 1994, s. 118nn.
112
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W katechezie na temat kantyku Ha 3, 2–4a. 13a. 15–19 Jan Paweł II pisze, że „wielu uczonych sądzi, że ten końcowy hymn jest cytatem. Tak
więc jako dodatek do krótkiego tekstu Habakuka dołączono prawdopodobnie autentyczną pieśń liturgiczną «na wzór lamentacji»” (ktPK 114.1).
Na historię redakcji wskazuje papież, omawiając też kantyki Nowego Testamentu: Flp 2, 6–11; Kol 1, 11c–20. W katechezie na temat
kantyku z Listu do Filipian Jan Paweł II pisze, iż „przypuszcza się, że
Pieśń ta należała do liturgii pierwszych chrześcijan” (ktPK 118.1)114.
Podobnie kantyk Kol 1, 11c–20 posiada genezę przedpawłową. Papież
pisze, że wielu badaczy uważa, że hymn ten mógł być pieśnią znaną w Kościołach Azji Mniejszej, a Paweł zacytował ją w liście skierowanym do wspólnoty chrześcijańskiej w Kolosach (ktPK 120.1)115.
Jak widać, Jan Paweł II wskazuje na wagę historii redakcji psalmów
i kantyków. Korzysta z badań nad tekstem przeprowadzonych przez
egzegetów i wniosków przyjętych przez większość z nich. Pokazuje,
że poznanie historii redakcji tekstu pozwala lepiej zrozumieć zamysł
autora natchnionego oraz zawartą w perykopie treść objawioną.

3. Jedność Starego i Nowego Testamentu
Stosowanie reguł literackich i analiz historycznych, choć stanowi
ważny etap interpretacji tekstu biblijnego, jest jednak stadium wstępnym. Jan Paweł II w katechezie wprowadzającej wyjaśnia, że cel lektury Pisma Świętego, jakim jest wydobycie z psalmów sensu religijnego, jest możliwy do osiągnięcia poprzez „czerpanie nauki z Tradycji,
a zwłaszcza wsłuchiwanie się w głos Ojców Kościoła” (ktPK 1.2).
W odczytaniu sensu duchowego psalmów i kantyków przyjmuje her114
Hugolin Langkammer wskazuje iż wśród wielu egzegetów panuje przekonanie,
że Flp 2, 6–11 stanowi hymn przedpawłowy. Jako uzasadnienie podaje się zwroty i pojęcia teologiczne znajdujące się w pieśni, których nie stosuje Paweł; por. tenże, Hymny
chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976, s. 80–81.
115
Bartosz Adamczewski przeprowadza szczegółową prezentację badań dotyczących genezy utworu. Potwierdza, że według opinii przeważającej większości współczesnych egzegetów poetycki utwór umieszczony w Kol 1, 15–20 stanowi przeróbkę
przedpawłowego, być może nawet przedchrześcijańskiego, hymnu ku czci Chrystusa,
względnie ku czci Bożej Mądrości; por. tenże, List do Filemona. List do Kolosan, dz. cyt.,
s. 190.
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meneutykę historiozbawczo-chrystocentryczną, która wynika z faktu
powiązania planu zbawienia z celem Bożego Objawienia (por. KO 11)116
oraz z zasady jedności Starego i Nowego Testamentu (por. KO 16)117.
Posiada ona podstawy teologiczne, do których należą: kontynuacja
historii zbawienia, zasada zapowiedzi i wypełnienia118 oraz zasada typologii119. Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach
pokazuje sposób zastosowania w katechezie biblijnej tych zasad przyjętych w Magisterium Kościoła120. Wskazuje na figury121 i typy122, gdyż
W Konstytucji dogmatycznej Dei Verbum wskazano na to, iż „Księgi Pisma w sposób pewny wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia” (KO 11). Biblia ma swój szczególny cel: pokazać
plan zbawienia i drogę do jego osiągnięcia. Duch Święty – autor główny – i pisarze święci – autorzy nadrzędni – nie chcieli uczyć rzeczy niezwiązanych ze zbawieniem.
117
J. Kudasiewicz, Teologiczno-praktyczny wstęp do Pisma Świętego, dz. cyt., s. 89–90;
tenże, Harmonia obydwu Testamentów w świetle najnowszych badań, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 10 (1963), nr 1, s. 51–75; por. także: M. Gołębiewski, Jedność Pisma Świętego jako zasada hermeneutyczna, „Collectanea Theologica” 53 (1983) 1, s. 5–17.
118
Por. A. Malina, Jedność Bożego planu zbawienia, „Collectanea Theologica” 73 (2003)
1, s. 139–150.
119
Józef Kudasiewicz wykazał, że Jezus istotne tematy swej dobrej nowiny wiązał
z centralnymi ideami teologii prorockiej i apokaliptycznej, np. Królestwo Boże, Nowe
Przymierze, obietnica życia wiecznego. Następnie swą własną misję, sens swojego życia i śmierci wyjaśnił w kategoriach przygotowanych w Starym Testamencie. Tą samą
drogą wyznaczoną przez Jezusa poszli apostołowie i pierwsi głosiciele dobrej nowiny.
W świetle i przy pomocy Starego Testamentu wyjaśniali tajemnicę Chrystusa; por. Jedność dwu Testamentów jako zasada wyjaśniania Misterium Chrystusa w Kościele pierwotnym,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 24 (1971), s. 95–109.
120
Zasada jedności Starego i Nowego Testamentu – ta została podkreślona w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum: „Ekonomia zbawienia Starego Testamentu zmierzała
nade wszystko ku temu, aby przygotować przyjście Chrystusa, Odkupiciela wszystkich
ludzi, oraz mesjańskiego królestwa, proroczo je zapowiedzieć (por. Łk 24, 44; J 5, 39;
1 P 1, 10) i wyrazić je w obrazach typicznych (por. 1 Kor 10, 11)” (KO 15). „Jakkolwiek
byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo Święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem”
(KKK 112).
121
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
wskazuje na Chrystusa od początku świata zapowiedzianego przez prefiguracje, cudownie przygotowywanego w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu;
por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 2 (odtąd
skrót: KK) [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002.
122
Augustyn Jankowski wyjaśnia, że Stary Testament jest figurą Nowego Testamentu. Znaczy to, że osoby, wydarzenia i instytucje zapowiadały w obrazowy sposób Chrystusa i Jego dzieło (1 Kor 10, 1–13; 1 P 3, 21). Z powiązań tych wynika w sposób oczywisty,
116
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typologia odgrywa ważną rolę w odczytaniu sensu duchowego tekstu
biblijnego odkrywanego w świetle wydarzeń paschalnych i nowego
życia, jakie Jezus przynosi. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele wyjaśnia, że
aspekt typologiczny jest jednym z aspektów sensu duchowego, o którym zazwyczaj mówi się, że nie należy on do samego Pisma Świętego,
ale do rzeczywistości wyrażonej przez Pismo: Adam jest figurą Chrystusa (por. Rz 5, 14), potop figurą chrztu (1 P 3, 20–21) itd. Faktycznie związek typologii zazwyczaj zasadza się na sposobie, w jaki Pismo Święte
opisuje starodawną rzeczywistość (IBK II B 2).

3.1. Interpretacja kanoniczna

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum naucza,
że „celem odszukania właściwego znaczenia tekstów świętych […] należy uwzględnić treść i jedność całego Pisma, mając na uwadze żywą
Tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary” (KO 12). W orzeczeniu
tym została podjęta starożytna zasada: „Novum in Vetere latet et in
Novo vetus patet”123. Kryterium jedności Starego i Nowego Testamentu jest ważne i obowiązujące, polega ono na odczytaniu badanego
fragmentu w kontekście całej Biblii oraz na konfrontowaniu wyników
z depozytem wiary i żywą, rozwijającą się Tradycją Kościoła124. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele również
zwraca uwagę na fakt, że księgi Starego Testamentu w całości Biblii
chrześcijan stanowią etap przygotowawczy dla ksiąg Nowego Testamentu i jako takie powinny być traktowane (por. IBK I C). Związek
że Nowy Testament trzeba interpretować w świetle Starego, a na Stary Testament patrzeć w świetle Chrystusa. Właśnie dzięki natchnieniu biblijnemu rzeczy, osoby i sytuacje Starego Testamentu nabierają nowego i pełnego znaczenia w Nowym Testamencie;
por. A. Jankowski, Zasady interpretacji Pisma Świętego, dz. cyt., s. 976–977; T. M. Dąbek,
Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele”, art. cyt., s. 95. Tomasz Dąbek zauważa, że w dokumencie IBK zwrócono uwagę na typologię jak na ważny
aspekt sensu duchowego (IBK II B 2).
123
Św. Augustyn, Quaest. Hept., 2, 73 (PL 34, 623); św. Grzegorz Wielki, In Ezechielem, I, 6, 15 CCL 142, 76; por. M. Wróbel, Chrześcijańska lektura Biblii hebrajskiej, [w:] Słowo
Boże w życiu i misji Kościoła, red. S. Szymik, Lublin 2009, s. 297–307.
124
R. Pindel, Ujęcia oparte na Tradycji, [w:] Z badań nad Biblią, cz. 2, Kraków 1998,
s. 47.
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między Starym a Nowym Testamentem opiera się na związku pomiędzy Pismami a wydarzeniami, które się spełniają. Pisma objawiają
sens wydarzeń, a wydarzenia objawiają sens Pism, to znaczy zmuszają do przyjęcia nowej interpretacji (por. IBK III A 2). Zasada jedności
Starego i Nowego Testamentu łączy się z podejściem kanonicznym
zalecanym w interpretacji Biblii w Kościele125. Ponadto wewnętrzna
spójność Biblii jest skutkiem faktu, że późniejsze teksty biblijne opierają się na tekstach wcześniejszych. Nawiązują do nich aluzjami, proponują relektury, które uwidaczniają nowe aspekty sensu, czasami różne
od pierwotnego, albo też powołują się na nie wyraźnie, by pogłębić
znaczenie lub potwierdzić spełnienie się (por. IKB III A 1). Dokument
Interpretacja Biblii w Kościele wyraźnie stwierdza, iż w ramach samego
Starego Testamentu spotykamy się nieraz z relekturą – niekiedy nawet
wielokrotną – wcześniejszych tekstów, które w nowych warunkach
przy pogłębieniu myśli teologicznej nabierały nowego znaczenia126.
Myśl tę podejmuje Jan Paweł II we wprowadzeniu do katechez na
temat psalmów i kantyków i podkreśla, że celem interpretacji Biblii
jest odkrywanie sensu religijnego tekstów biblijnych. Dlatego najlepszy komentarz do psalmów stanowią biblijne księgi historyczne,
prorockie i mądrościowe, takim komentarzem jest również Nowy Testament, który przynosi pełnię Objawienia Bożego, dokonującego się
w ciągu wieków w tym samym Duchu Świętym127. Papież wskazuje
na doniosłą rolę interpretacji kanonicznej we wszystkich katechezach.
Celem niniejszego paragrafu jest analiza sposobu stosowania tej zaPodejście kanoniczne zostało wypracowane w Stanach Zjednoczonych, a jego
podstawy przedstawione w dwóch pozycjach jego twórcy: B. S. Childs, Introduction to
the Old Testament as Scripture, Philadelphia 1979; tenże, The New Testaments as Canon. An
itroduction, Philadelphia 1985; Brevard S. Child sprzeciwia się używaniu terminu „podejście kanoniczne”, aby nie było ono traktowane jako jedno z wielu. Termin ten jednak
akceptuje drugi zwolennik takiego podejścia w interpretacji tekstu, por. J. A. Sanders,
From sacred story to sacred text, Philadelphia 1985; Canon, theology, and Old Testament interpretation, red. G. Tucker, Philadelphia 1988; tenże, Torah and Canon. Introduction, Philadelphia 1972; tenże, Canon and community, Philadelphia 1984; por. Także: A. Sanecki,
Między uniwersytetem a Kościołem. Interpretacja kanonicza w perspektywie eklezjalnej lektury
Biblii, [w:] Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, dz. cyt., s. 309–325.
126
D. Piekarz, Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa, [w:] Z badań nad Biblią, t. 7, red. T. Jelonek, Kraków 2003, s. 21.
127
T. Brzegowy, Wstęp do katechez na temat Psalmów i kantyków w tradycji Kościoła,
dz. cyt., s. 200.
125
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sady w papieskiej katechezie biblijnej. W zdecydowanej większości
katechez papież odkrywa sens religijny psalmów i kantyków poprzez
relektury oraz ukazywanie związku między Starym i Nowym Testamentem128. Tylko w niektórych katechezach spełnienie w Nowym
Przymierzu nie zostało wykazane przez teksty biblijne Nowego Testamentu, lecz poprzez odwołanie się do liturgii, modlitw męczenników,
pism ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Największą grupę katechez stanowią te, w których papież wskazuje na relektury wewnątrz samej Biblii. Należą do nich relektury wewnątrz Księgi Psalmów oraz relektury tekstów Starego Testamentu
w Nowym Testamencie. Tę drugą grupę trzeba podzielić na te teksty,
w których sam Jezus odnosi teksty psalmów do siebie, oraz te, w których autorzy ksiąg Nowego Testamentu wskazują na wypełnienie
proroctw Starego Testamentu w Osobie Jezusa Chrystusa. Ten ważny sposób interpretacji tekstów natchnionych dokonuje się wewnątrz
samej Biblii. Papież wskazuje na relektury wewnątrz Księgi Psalmów
i stwierdza, że już w Starym Testamencie Izrael na nowo wykorzystywał i uaktualniał słowo Boże. Zauważa, że Psalm 108 składa się
z dwóch fragmentów wcześniej powstałych psalmów, z Psalmu 57 [56]
(ww. 8–12), a drugi z Psalmu 60 [59] (ww. 7–14) (ktPK 62.1,2)129. W katechezie dotyczącej Psalmu 144 [143] Jan Paweł II zauważa, że przeplatają się w nim inne teksty biblijne (por. Ps 8, 5; 18 [17], 8–15; 33 [32], 2–3;
39 [38], 6–7). […] „Cytaty i nastrój tej pieśni sławiącej Boga nawiązują
do hymnu Dawidowego występującego w Psalmie 18 [17] oraz w rozdziale 22 Drugiej Księgi Samuela” (ktPK 78.1). Papież wskazuje też
na obecne w psalmach echo starszych tekstów, np. błogosławieństwo
kapłańskie z Lb 6, 24–26; (por. ktPK 40.3). Wskazuje na echo Psalmu 93
w Ap 19, 6 (ktPK 54.4).
Innym wyrazem odczytywania Biblii w jej jedności jest rozpamiętywanie historii zbawienia. Odnosi się to do tekstów biblijnych opisujących wydarzenia wspominane w psalmach. Psalm 114 [113A]
wspomina wyjście Izraela z Egiptu i wejście do Ziemi Świętej; psalm
ten wyjaśniany jest poprzez teksty opisujące te wydarzenia; por.
128
Por. K. Matwiejuk, Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu w Liturgii godzin, [w:]
Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: dzieje i teologia, red. H. Sobeczko, Opole 2008,
s. 319–331.
129
Por. S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 463.
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Wj 17, 1–17; 19, 5–6; Lb 20, 1–13; Joz 3–4 (ktPK 65.3,4). Psalm 135, 1–12
wspomina „plagę”, jaka dotknęła pierworodnych, oraz cuda, jakich
Izrael doświadczył podczas Wyjścia, por. Wj 12, 29–30 (ktPK 74.4).
Psalm 147 prawdopodobnie wskazuje na Nehemiasza, który ufortyfikował święte miasto odbudowane po gorzkim doświadczeniu niewoli
babilońskiej, por. Ne 3, 3. 6. 13–15; 4, 1–9; 6, 15–16; 12, 27–43 (ktPK 80.2).
Ciekawym rodzajem ponownego odczytania tekstów biblijnych
wewnątrz Starego Testamentu jest aktualizacja wydarzeń. W drugiej
katechezie dotyczącej kantyku Dn 3, 52–57 Jan Paweł II pisze o autorze
biblijnym tekstu.
Autor biblijny, piszący kilka wieków później, przypomina heroiczne wydarzenie z czasów prześladowań za Nabuchodonozora, wzywając swoich współczesnych, by nieśli wysoko pochodnię wiary w okresie
prześladowań ze strony królów syro-hellenistycznych w II wieku przed
Chrystusem. Wtedy właśnie odważnie wystąpili Machabeusze, walcząc
o wolność wiary i żydowskiej tradycji (ktPK 111.2).

W katechezie dotyczącej Psalmu 51 [50] Jan Paweł II pisze, że
tradycja żydowska przypisuje autorstwo Psalmu 51 Dawidowi, wezwanemu do pokuty przez proroka Natana surowymi słowami (por.
ww. 1–2; 2 Sm 11–12), w których wyrzucał mu cudzołóstwo z Batszebą i zabójstwo jej męża Uriasza. Jednakże w następnych wiekach Psalm
wzbogaca się dzięki modlitwie tylu innych grzeszników, podejmujących
na nowo motywy „serca czystego” oraz „Ducha” Bożego zaszczepionego w odkupionym człowieku, zgodnie z nauczaniem proroków Jeremiasza i Ezechiela (por. w. 12; Jr 31, 31–34; Ez 11, 19; 36, 24–28) (ktPK 34.1).

W katechezie na temat kantyku Mdr 9, 1–6; 9–11 Jan Paweł II zauważa, że
Salomon żył mniej więcej dziesięć wieków przed natchnionym autorem Księgi Mądrości, jednakże uważany był za duchowego ojca i twórcę
całej późniejszej refleksji mądrościowej. Ułożona w formie hymnu modlitwa, włożona w jego usta, stanowi uroczystą inwokację skierowaną
do „Boga przodków i Pana Miłosierdzia” (por. Mdr 9, 1), wyrażającą
prośbę o cenny dar mądrości. W omawianym tekście znajdujemy oczy-
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wistą aluzję do sceny przedstawionej w Pierwszej Księdze Królewskiej,
kiedy to na początku swego panowania Salomon udaje się na wyżynę
Gibeonu, gdzie wznosiła się świątynia, składa wielką ofiarę, po czym ma
w nocy sen – widzenie. Gdy Bóg zachęca go, by poprosił o dar, odpowiada: „Racz więc dać Twojemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego
ludu i rozróżniania dobra od zła” (1 Krl 3, 9) (ktPK 95.2).

Celem ponownego wykorzystania wcześniejszych tekstów biblijnych w tekstach późniejszych jest ich aktualizacja we wspólnocie
Izraela.
Papież wskazuje też na relektury Psalmów obecne w Nowym Testamencie. Ponowne odczytanie niektórych psalmów w tekstach Nowego Testamentu ma na celu wskazanie na ich wypełnienie w Jezusie
Chrystusie. W katechezie na temat Psalmu 41 papież zwraca uwagę
na to, że Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy (J 13, 18) do siebie odnosi słowa Psalmu 41, 10 i nadaje im nowe znaczenie (ktPK 22.1)130.
W innym miejscu podkreśla, że Sam Jezus, stojąc przed najwyższym
kapłanem i żydowskim Sanhedrynem, czyni wyraźne odniesienie do
Psalmu 110 [109], 1, głosząc, że odtąd będzie „siedział po prawicy
Wszechmogącego”, por. Mk 14, 62; por. 12, 36–37 (ktPK 64.1). Jezus
wielokrotnie odnosi do swego dzieła i mesjańskiej osoby wyrażenie
„syn człowieczy” obecne w Psalmie 80, 18 (ktPK 45.4)131. W katechezie
dotyczącej Psalmu 118 [117] papież pisze między innymi o w. 22: „kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym”,
które Jezus odnosi do siebie. Zdanie to podejmuje Jezus po opowie130
Stanisław Mędala pisze, że podniesienie pięty na kogoś oznacza podstawienie nogi, doprowadzenie do upadku. Termin: „pięta” przywołuje obietnicę rajską
z Rdz 3, 15, że zostanie zmiażdżona głowa wroga, który czyha na piętę potomstwa
Ewy. Przez obmycie nóg uczniom Jezus pokonuje pychę szatana i daje życie każdemu;
por. tenże, Ewangelia według świętego Jana, Częstochowa 2010, s. 61, NKB.NT IV, cz. 2.
131
Biblijne wyrażenie „syn człowieczy” w Starym Testamencie używane jest dla
podkreślania dystansu istniejącego pomiędzy Bogiem z człowiekiem. W Dn 7, 13n jest
mowa o przybywającym na obłokach Synu Człowieczym, któremu zostanie przekazane
nieprzemijające panowanie nad wszystkimi ludźmi. W Nowym Testamencie określenie
„Syn Człowieczy” Jezus odnosi do siebie. W tym samookreśleniu Jezus połączył dotychczasowe wyobrażenia o Synu Człowieczym jako Sędzi, który przybędzie, aby osądzić świat, z wyobrażeniem o cierpiącym i składającym się w ofierze samego siebie Sługi Bożego, wskazując tym samym uczniom na swe zadanie mesjańskie; por. A. Baum,
Syn Człowieczy, PSB, 1252–1253.
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dzeniu przypowieści o przewrotnych rolnikach, odnosząc je do swojej
śmierci i chwały, por. Mt 21, 42 (por. ktPK 70.1)132. Kolejne odniesienie dotyczy obrazu światła z Psalmu 119 [118], 105. Jezus przedstawia
siebie jako ostateczne objawienie: „Ja jestem światłością świata. Kto
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”, por. J 8, 12 (ktPK 71.1). Jezus wielokrotnie łączy swą misję z zapowiedziami Pism, co więcej, uważa je za jeden z gwarantów
autentyczności swego posłannictwa, zarzucając słuchaczom, iż powodem nieprzyjęcia Jego nauki jest właśnie nieumiejętność właściwego
odczytania świętych Ksiąg (por. J 5, 39.46).
Z ust Jezusa stosunkowo rzadko słyszymy typowe teksty mesjańskie. Najbardziej klasycznym przykładem interpretacji Pism przez
Jezusa jest rozmowa w drodze do Emaus, podczas której Zmartwychwstały uczy swych towarzyszy drogi nowego sposobu odczytania
Pism (Łk 24, 27). Mojżesz, prorocy, Pisma – wszystkie trzy części Starego Testamentu wskazywały na Tego, który miał przyjść. Po zmartwtychwstaniu, gdy Jezus przyszedł do Apostołów, „oświecił ich umysły,
aby rozumieli Pisma” (Łk 24, 45). Można więc powiedzieć, że dalsza
relektura Pisma podjęta przez nowotestamentalnych autorów jest
owocem tego oświecenia umysłów133.
Pierwsi chrześcijanie bardzo szybko zaczęli czytać Biblię z nowym
spojrzeniem, które w ich sercu wzbudziło słońce Paschy. Dlatego
w Nowym Testamencie obok bezpośrednich wskazań Jezusa, który
odnosi do swojej osoby i dzieła wyrażenia i obrazy z Psalmów, mamy
również do czynienia z inną formą relektury Psalmów, którą jest interpretacja autorów ksiąg Nowego Testamentu. W katechezie dotyczącej Psalmu 110 [109] papież pisze, że pierwsza wyrocznia: „Siądź po
mojej prawicy, aż Twych wrogów położę pod Twoje stopy” podejmowana jest wielokrotnie w Nowym Testamencie (por. Mt 22, 44; 26, 64;
Dz 2, 34–35; 1 Kor 15, 25–27; Hbr 1, 13), by sławić mesjańskość Jezusa
132
Psalm 117, 22n (LXX) zawiera dziękczynienie oranta, który znajdował się w niebezpieczeństwie śmierci, został jednak ocalony i może wejść do Świątyni, co więcej,
miał otrzymać propozycję, która może być porównana z kamieniem węgielnym albo
kamieniem zwornika z konstrukcji. Tekst ten doskonale nadawał się do zilustrowania
i uwielbienia Jezusa; por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, Częstochowa
2008, s. 346, NKB.NT I, cz. 2.
133
D. Piekarz, Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa, [w:] Z badań nad Biblią,
t. 7, dz. cyt., s. 22; por. F.-X. Durrwell, Ojciec. Bóg w swoim misterium, Kielce 2000, s. 37.
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(ktPK 64.4)134. Nowy Testament przejmuje też z Psalmu 118 [117] w. 26,
czyli zdanie, które wypowiada tłum podczas uroczystego mesjańskiego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, por. Mt 21, 9 (ktPK 70.1)135.
Św. Paweł w Liście do Rzymian (4, 7–8) dosłownie cytuje początek
Psalmu 32, 1–2, gdy opiewa przynoszącą wyzwolenie łaskę Chrystusa
(ktPK 19.4)136. Ponadto Apostoł Narodów w Psalmie 98 rozpoznał proroczą zapowiedź dzieła Bożego w misterium Chrystusa. Posłużył się
wierszem 2, by określić temat wielkiego Listu do Rzymian: w Ewangelii „objawiła się sprawiedliwość Boża” (por. Rz 1, 17), „jawną się stała” (por. Rz 3, 21). W perspektywie chrześcijańskiej „wszystkie krańce
ziemi” nie tylko „ujrzały zbawienie Boga naszego” (por. Ps 98 [97], 3),
lecz już je otrzymały (ktPK 57.4). Ponadto w Pierwszym Liście do
Koryntian (1 Kor 10, 4) św. Paweł nawiązuje do epizodu wytryśnięcia wody ze skały (por. Ps 114 [113 A], 8; Wj 17, 1–17; Lb 20, 1–13)
i odczytuje go w perspektywie chrystologicznej (ktPK 65.4). Papież
podkreśla również, że św. Paweł szczególnie złączył się z wersetem
Psalmu 143 [142], 2: „nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą,
[o Panie]”. Zdanie to stało się podstawą nauczania Apostoła o łasce
i grzechu, por. Ga 2, 16; Rz 3, 20 (ktPK 77.1).
Psalm 110 odgrywał wielką rolę w Kościele apostolskim, czego dowodem jest
fakt, że jest to najczęściej przywoływany tekst w Nowym Testamencie. Psalm dotyczy
uroczystej intronizacji króla w Jerozolimie. W odniesieniu do Jezusa przytaczany psalm
głosił, że po swej śmierci krzyżowej został On wyniesiony na prawicę Ojca. To sformułowanie było tak ważne, że pozostało w Credo: „sedet ad dexteram Patris”; por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, Częstochowa 2008, s. 381, NKB.NT I, cz. 2.
135
Aklamacja: „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie” (Ps 117, 26a LXX) jest
okrzykiem powitania pielgrzymów u bramy Świątyni. Psalm ten recytowany podczas świąt Paschy, Chanuki i Namiotów stanowi pierwotnie psalm dziękczynienia
podczas dorocznej uroczystości wstąpienia na tron. W opisie wjazdu Jezusa do Jerozolimy stanowi on podkreślenie królewskości wydarzenia; por. A. Paciorek, Ewangelia
według świętego Mateusza., dz. cyt., s. 319.
136
Kazimierz Romaniuk wyjaśnia, że dokładny cytat z Psalmu 32, 1–2 z LXX, fragment psalmu pokutnego pełni rolę argumentu e Scriptura. Jednak Paweł nadaje cytowanemu wersetowi trochę inne znaczenie. Przytoczony cytat Psalmu 32, 1–2 mówi bezpośrednio o błogosławieństwie i szczęściu spotykającego człowieka, któremu zostały
odpuszczone grzechy. Grzech jest tu synonimem przewinień przeciw Prawu (w. 7).
Z tego wyraźnie wynika, że nie Prawo jest w stanie odpuścić przewinienia, tylko Bóg
wkraczający w grzeszne życie człowieka swoją łaską, darmo daną; por. tenże, List do
Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1978, s. 124–125; por. także
H. Langkammer, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. List do Rzymian. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1999, s. 56–57.
134
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W papieskich katechezach biblijnych znajdujemy wskazanie na relektury Psalmów obecne w Liście do Hebrajczyków. Pierwszy przypadek dotyczy cytatu z Psalmu 45, 7–8, poprzez który „uznaje pełne
Bóstwo Syna, który wszedł do swojej chwały” (Hbr 1, 8–9) (ktPK 25.4).
W drugim przypadku autor Listu do Hebrajczyków (5, 6) przyjmuje
za punkt wyjścia wyrocznię z Psalmu 110 [109], 4: „Tyś jest kapłanem
na wieki na wzór Melchizedeka”, by opisać wyjątkowy i doskonały
charakter kapłaństwa Jezusa Chrystusa (ktPK 63.4).
Również Księga Apokalipsy (Ap 15, 4) zaczerpnęła z Psalmu 86, 9,
umieszczając go w chwalebnej liturgii niebieskiej w obrębie „hymnu
Mojżesza, sługi Bożego” oraz „hymnu Baranka”: „przyjdą wszystkie
narody i padną na twarz przed Tobą”. Apokalipsa dodaje: „bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki” (ktPK 49.4). Ponadto św. Piotr w Pierwszym Liście (1 P 2, 22) przytacza słowa proroka Izajasza (53, 9), w których potwierdzona jest absolutna niewinność Jezusa: „On grzechu nie
popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu” (ktPK 122.3)137.
Centralną grupę katechez stanowią te, w których Jan Paweł II wskazuje na wypełnienie w Nowym Testamencie Bożych obietnic dotyczących pełni prawdy o Bogu i o człowieku. Pierwszym i podstawowym
wymiarem wypełnienia jest ukazanie Chrystusa – Pełni Bożego Objawienia. Poszczególne psalmy wskazują na różne aspekty Chrystusowej misji. Wypełnieniem zapowiedzi zawartych w Psalmie 8 jest Chrystus, który „służy i poświęca się dla innych”; por. Mk 10, 45; Ef 1, 10
(ktPK 6.4). Psalm 20 odczytany poprzez J 18, 37 ukazuje Chrystusa jako
Króla i Mesjasza wypełniającego idee zawarte w psalmie (ktPK 12.1).
Wypełnieniem Psalmu 21, 2–8.14 jest Chrystus, Syn Boga (Hbr 1, 3;
J 1, 4) (ktPK 14.4). Papież pokazuje, że Psalm 27, 7–14 wskazuje na
Chrystusa objawiającego ludziom oblicze Boga, por. Wj 33, 20; 1 J 3, 2;
137
Stanisław Hałas tłumaczy, iż w. 22 zbudowany jest z dwóch paralelnych twierdzeń dotyczących bezgrzeszności i niewinności Chrystusa podczas Męki: „On grzechu
nie popełnił, ani nie znalazł się podstęp na Jego ustach”. Są to dwa proste zdania zawierające przeczenie ouk lub wzmocnienie partykułą enklityczną: oude. Przedmiotem
zaprzeczenia jest możliwość popełnienia przez Chrystusa grzechu, którego odpowiednikiem w drugim członie jest podstęp w mowie, dosłownie w ustach Chrystusa. Ten
tekst jest wiernym cytatem z Iz 53, 9 z wyjątkiem początkowego zaimka względnego
hos oraz zmiany Izajaszowego rzeczownika anomian na hamartian. Zmiany te są dziełem
autora Pierwszego Listu św. Piotra; por. tenże, Pierwszy List św. Piotra, Częstochowa
2007, s. 205, NKB.NT XVII.

72

Zasady hermeneutyki biblijnej stosowane przez Jana Pawła II

1 Kor 13, 12 (ktPK 16.4). W katechezie o Psalmie 29 papież wskazuje
na pełnię głosu Boga we wszechświecie, jaką stanowi teofania przy
chrzcie Jezusa w Jordanie, por. Mk 1, 11 (ktPK 17.5). Psalm 45 odczytany chrystologicznie poprzez Ef 5, 32 i Ap 19, 7–8 wprowadza w tajemnicę miłości Ojca do ludzkości oraz miłości Chrystusa do Kościoła
(ktPK 26.1). Emmanuela „Boga-z-nami” ukazuje Psalm 46 odczytany
poprzez Mt 1, 23 (ktPK 27.2). Psalm ten wskazuje na Chrystusa, który
stał się naszym wyzwolicielem przez swą śmierć i zmartwychwstanie,
gdy zostanie odczytany przez Ef 2, 14 (ktPK 27.5). Psalm 51 odczytany
poprzez Rz 5, 20 oraz Tt 3, 5–6 ukazuje, iż to moc Bożej miłości przezwycięża siłę grzechu człowieka (ktPK 32, 4.5).
Chrześcijanin jest zaproszony do tego, by odczytywać kantyk
1 Krn 29, 10–13, kontemplując z radością zmartwychwstałego Chrystusa, uwielbionego przez Boga, postawionego ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem (Ef 1, 21). Chrystus jest prawdziwym Królem wszechświata (ktPK 89.6). Kantyk Dn 3, 52–57 ukazuje
Boga, który zamieszkał w „przybytku swojej świętej chwały”. Jednak
miłość objawił w całej pełni, sprawiając, że „zamieszka wśród nas” Jego
Syn Jezus Chrystus, „pełen łaski i prawdy”, por. J 1, 14 (ktPK 111.4).
Kantyk Kol 1, 11c–20 ukazuje Chrystusa „obraz”, widzialną „ikonę”
Boga, por. Wj 33, 20; J 14, 8–9 (ktPK 121.2). Psalm 99 [98], 9 zapowiada
Boga, który „nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności”. Realizacja tej obietnicy dokonuje
się w Synu Boga, który przychodzi do nas (ktPK 58.5). Podobny sposób
chrystologicznego odczytania psalmów i kantyków widoczny jest w innych katechezach papieskich (por. ktPK 29.5; ktPK 78.5; ktPK 91.5).
Drugim ważnym wymiarem wypełnienia prawdy objawionej
w Psalmach jest pełnia prawdy o człowieku. Psalm 8 odczytany poprzez Mdr 9, 2–3 oraz Hbr 2, 5.9; 3, 1 prowadzi do odkrycia „niebieskiego powołania” człowieka (ktPK 6.4). W katechezie na temat Psalmu 42 [41]–43 [42] papież pokazuje zbawcze spotkanie z Bogiem jako
perspektywę życia chrześcijańskiego, por. Rz 8, 24–25; Hbr 12, 22–24
(ktPK 24.5). Ta perspektywa już się realizuje, bo chrześcijanie za sprawą Ducha Bożego wpatrują się w Boże oblicze, jak pokazuje Psalm 36
odczytany poprzez 2 Kor 3, 18 (ktPK 21.5). Psalm 49 podejmuje temat marności bogactw, na którą wskazuje też Jezus (por. Łk 12, 16–21;
Mt 6, 19–21). On daje skarb nieprzemijający: „łaskę po łasce” (J 1, 16)
(ktPK 31.7). Psalm 20 odczytany w perspektywie Rz 12, 17 zawiera we-
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zwanie, by nie dać się zwieść pokusie przemocy (ktPK 12.4). Psalm 92
przyjmujący tzw. „teorię wynagrodzenia” odczytany poprzez Księgę
Hioba i Ewangelię Jana 9, 2–3 wskazuje na to, iż na cierpienie ludzkie trzeba patrzeć w perspektywie wieczności (ktPK 52.1). Kantyk
Iz 38, 10–14. 17. 19b–20 odczytany w świetle Paschy Chrystusa nabiera nowej wymowy. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego
w naszym śmiertelnym ciele został złożony i zaczął się już rozwijać
zarodek wieczności. Słowa Apostoła 1 Kor 15, 54–55 mają swe źródło
w Starym Testamencie, por. Ps 16, 10–11; por. Ps 49 [48], Ps 73 [72];
Mdr 3, 1; Iz 25, 8; Oz 13, 14 (ktPK 100.3).
Za pomocą tekstów paralelnych Jan Paweł II przedstawia syntezę
prawdy objawionej wyrażonej w psalmie. W katechezie dotyczącej
Psalmu 65, ukazującego radość stworzeń z opatrzności Bożej, czyni
świat otwartą księgą dla wszystkich, zdolną objawić zawarte w niej
orędzie Stwórcy, por. Mdr 13, 5; Rz 1, 20 (ktPK 39.5). Jan Paweł II wskazuje na obecne w Psalmach ideały prorockie: a) zbawienie wszystkich
ludów; por. Ps 67 – Iz 2, 1–5; 60, 1–22; Hi 4, 1–11; So 3, 9–10; Ml 1, 11
(ktPK 41.3; por. Ps 67 – ktPK 40.1; Ps 72 – ktPK 42.5); Ps 87 – por.
także: Iz 56, 6–7; Jl 4, 4. 10–11 (ktPK 87.4); b) najmilsza Panu ofiara
to pokorne i skruszone serce; por. Ps 51 – Iz 1, 10–17; Am 5, 21–25;
Oz 6, 6 (ktPK 33.2); c) konieczność łączenia wiary z życiem; por.
Ps 15 – Iz 1, 10–20; 33, 14–16; Oz 6, 6; Mi 6, 6–8; Jr 6, 20; Am 5, 21–22.24.
Prawda obecna w nauczaniu proroków osiąga swój szczyt w nauczaniu Jezusa Mt 5, 23–24 (ktPK 9.2,4).
Ponadto Jan Paweł II wskazuje na przekonania obecne w Starym
Testamencie. Zwraca uwagę na typowe dla Psałterza złorzeczenie
(Ps 141 [140], 6–7), w którym psalmista składa żarliwą deklarację, że
nie będzie miał nic wspólnego z tymi, którzy czynią nieprawość, por.
Ps 58 [58]; Ps 109 [108] (ktPK 75.4). Wskazuje na często obecny w Biblii
motyw kruchości człowieka, który jest jak „rozsypujący się dom” (por.
Koh 12, 1–7), jak „nić pajęczyny”, którą wiatr może porwać (por. Hi 8, 14),
jak „trawa zielona o świcie i więdnąca wieczorem” (por. Ps 90 [89], 5–6;
103 [102], 15–16) – Ps 146 [145], 4: „Kiedy duch go opuści, znów w proch
się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary” (ktPK 79.3).
Papież wskazuje na obecną w Starym Testamencie koncepcję Boga
jako Ojca troszczącego się o swoje dzieci, które często sprawiają mu
zawód; por. Pwt 32, 6 – Wj 4, 22; Pwt 8, 5; Ps 103 [102], 13; Syr 51, 10;
Iz 1, 2; Iz 63, 16; Oz 11, 1–4 (ktPK 88.4). Jan Paweł II zwraca uwagę
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na dynamikę doświadczenia duchowego ukazywanego przez autora natchnionego, która przechodzi od błagania do uwielbienia: Ps 57
(ktPK 36.1) – Ps 108 [107], 2–6; Ps 30 [29], 12–13; por. Dn 6, 17–25. Ukazuje tematy teologii biblijnej obecne w Starym i Nowym Testamencie:
a) „ubodzy i pokorni”; por. Ps 149 [148], 4 obecne w So 2, 3 i w nauczaniu Jezusa Mt 5, 3 (ktPK 84.5); b) „nowe stworzenie”; por. Ez 36, 24–28
obecne w Ez 11, 19–20 rozwinięte przez św. Pawła; por. 2 Kor 5, 17;
Ga 6, 15; Kol 3, 9–10; Rz 6, 6 oraz św. Jana 1 J 3, 24 (ktPK 108.2,3,4).
Reasumując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II dużą wagę przykłada
do odczytywania orędzia psalmów i kantyków, odnosząc się do tekstów
paralelnych. Wskazuje na relektury wewnątrz Księgi Psalmów oraz relektury tekstów Starego Testamentu w Nowym Testamencie, które sam
Jezus odnosi do siebie lub autorzy Nowego Testamentu ukazują jako
zapowiedź zbawczą wypełnioną w Chrystusie. Poprzez teksty paralelne wskazuje na wypełnienie w Nowym Testamencie Bożych obietnic
dotyczących pełni prawdy o Bogu i o człowieku. Innym wyrazem odczytywania Biblii w jej jedności jest rozpamiętywanie wydarzeń historii
zbawienia oraz wyjaśnianie symboliki biblijnej oraz idei prorockich.
3.2. Wykorzystanie egzegezy patrystycznej

Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum zachęca do wysiłków zmierzających do głębszego zrozumienia Pisma Świętego poprzez studium pism ojców Kościoła, tak
wschodnich, jak i zachodnich, i popiera je. Studium to ma przybliżyć
współczesnemu człowiekowi zbawczą myśl i zamiary Boga odnoszące
się zarówno indywidualnie do niego, jak i do całego świata. Dokument
Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele, podejmując
zagadnienie interpretacji Pisma Świętego w Tradycji Kościoła, wyjaśnia znaczenie egzegezy patrystycznej (IBK III B 2). Wskazuje na to, że
„ten sam Duch Święty, który natchnął autorów Nowego Testamentu,
żeby spisali orędzie zbawienia (por. KO 7.18), pomaga również stale
Kościołowi w interpretacji pism natchnionych” (por. Ireneusz, Adv.
Haer: 3.24.1; por. 3.1.1; 4.33.8; Orygenes, De Princ., 2.7.2; Tertulian, De
Praescr., 22). W dokumencie podkreślono doniosłą rolę ojców Kościoła – „założycieli w stosunku do żywej tradycji, która nieustannie towarzyszy i kieruje lekturą i interpretacją Pism (por. Providentissimus Deus,
EB 110–111; Divino afflante Spiritu, 28–30, EB 554; KO 23; PCB, Instr. De
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Evang. histor., 1)” (IBK III B 2). Jednocześnie dokument wyjaśnia wkład
egzegezy patrystycznej w nurcie Tradycji Kościoła. „Wydobywała ona
z całości Pisma podstawowe orientacje, które nadały kształt tradycji
doktrynalnej Kościoła, i dostarczyła bogatej wiedzy teologicznej do
nauki i duchowego pokarmu dla wiernych” (IBK III B 2).
Jan Paweł II przyznał ojcom Kościoła uprzywilejowane miejsce
w swoim nauczaniu. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II (1978–2005)
powstało osiemnaście dokumentów papieskich dotyczących bezpośrednio ojców Kościoła, soborów ekumenicznych, pierwszego tysiąclecia bądź początków chrześcijaństwa w Armenii138. Ponadto papież
poświęcił im wiele przemówień139. W nauczaniu Jana Pawła II ojcowie

138
Por. Jan Paweł II, List apostolski Patres Ecclesiae na 1600-lecie śmierci św. Bazylego (2 stycznia 1980), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków 2007, s. 626–
638; tenże, List apostolski Sanctorum altrix Mater Ecclesiae z okazji 1500-lecia urodzin
św. Benedykta (11 lipca 1980), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., s. 639–
640; tenże, List Quasi lucerna ardens na 1500-lecie śmierci św. Seweryna, „Vox Patrum 2 (1982), z. 2, s. 7–27; tenże, List apostolski Omnium Ecclesiarum Matri z okazji 1600 rocznicy śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 8 (1990), z. 18,
s. 41–44; tenże, List apostolski Augustinum Hipponensem w 1600. rocznicę nawrócenia
św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (28 sierpnia 1986), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., s. 683–706; tenże, List apostolski Plurimum significans z okazji 1400 rocznicy wyboru na papieża Grzegorza Wielkiego (590 r.), „Vox Patrum”
10 (1990), z. 19, s. 583–587; tenże, List apostolski Operosam diem w 1600. rocznicę śmierci świętego Ambrożego biskupa i Doktora Kościoła (1 grudnia 1996), „Vox Patrum”
16 (1996), z. 30–31, s. 7–32; por. W szkole Ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła w nauczaniu
Jana Pawła II, red. M. Raczkiewicz, Kraków 2008, s. 28–29. M. Starowiejski, „Patres
Ecclesiae” List apostolski na 1600-lecie śmierci św. Bazylego, „Tygodnik Powszechny” 34
(1980) 12, s. 5; por. A. Z. Zmorzanka, Ojcowie Kościoła w pracy Karola Wojtyły: studenta
i uczonego, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 179–187; M. Raczkiewicz, Wprowadzenie, [w:] W szkole Ojców Kościoła, dz. cyt., s. 5–24; K. Obrycki, Papież Jan Paweł II o Ojcach
Kościoła, „Collecthanea Theologica” 51 (1981) fasc. IV, s. 163–164.
139
Jan Paweł II, Pisma i przemówienia o św. Benedykcie, Tyniec 1981; tenże, Przemówienie na zakończenie Roku Bazyliańskiego, „Vox Patrum” 2 (1982), z. 3, s. 273–275; tenże, Przemówienie do profesorów i alumnów Instytutu Patrystycznego „Augustianów”, (8 maja 1982),
AAS 74 (1982), s. 798, tekst polski: „Vox Patrum” 3 (1983), z. 4, s. 21–28; tenże, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Augustiańskiego obradującego w Rzymie
w 1600. rocznicę nawrócenia sw. Augustyna, „Vox Patrum” 6 (1986), z. 11, s. 433–440; tenże, Przemówienie do uczestników Kapituły Generalnej Augustianów, „Vox Patrum” 8 (1988),
z. 14, s. 49–54; tenże, Homilia o św. Janie Chryzostomie jako katechecie, „Vox Patrum” 10
(1990), z. 18, s. 45–53; tenże, Przemówienie do delegacji Asyryjskiego Kościoła Wschodu z okazji podpisania Wspólnej Deklaracji Chrystologicznej z Kościołem Katolickim, „Vox Patrum”
13–15 (1993–1995), z. 24–29, s. 23–28.
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Kościoła są zawsze obecni: w encyklikach140, w adhortacjach, w listach
apostolskich, w homiliach, w przemówieniach141, listach pasterskich.
W katechezach środowych zajmują ważne miejsce142, zwłaszcza w katechezach biblijnych do psalmów i kantyków Liturgii godzin.
Papież pokazuje nowy obraz ojców Kościoła, jaki powoli toruje sobie drogę we współczesnej teologii143. Wielokrotnie zachęcał do studium ich dzieł i podkreślał chrystocentryzm myśli patrystycznej.
Udać się do szkoły Ojców znaczy uczyć się lepiej poznawać Chrystusa i lepiej poznawać człowieka, to poznanie naukowo udokumentowane ogromnie pomoże Kościołowi w jego misji głoszenia wszystkim – co
czyni bez wątpienia – że Chrystus stanowi zbawienie człowieka144.

Myśl patrystyczną Jan Paweł II określa jako „żywe źródło ojcostwa”. Uzasadniając, zauważa, że ojcowie Kościoła stanowią
stałą konstrukcję Kościoła i poprzez wszystkie wieki pełnią dla Kościoła wierną służbę. Stąd też każde następne głoszenie Ewangelii i nauczanie, jeśli chce być autentyczne, musi być uzgodnione z ich nauczaniem, każdy charyzmat i każdy urząd musi czerpać z żywego źródła
ich ojcostwa, a każdy nowy kamień dołożony do świętej budowli, która
stale rośnie i poszerza się (por. Ef 2, 21), musi mieścić się w ramach podwalin położonych przez nich i z podwalinami tymi być zespolony145.

Por. J. Ratzinger, Nauczanie Ojców Kościoła w encyklice „Fides et ratio” Jana Pawła
II, „Vox Patrum” 18 (1998), z. 34–35, s. 303–310; A. Drożdż, Ojcowie Kościoła w encyklice
„Fides et ratio”, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 273–284; Ojcowie Kościoła w katechezie
Jana Pawła II, zebrał S. Longosz, „Vox Patrum” 16 (1996), z. 30–31, s. 33–48.
141
Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników instytutu „Sources Chrétiennes”. Pisma
patrystyczne świadectwem wiary Kościoła, „Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), z. 24–29, s. 7–9.
142
Por. T. Skibiński, Ojcowie Kościoła w katechezach środowych Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 249–261.
143
Por. A. Z. Zmorzanka, Ojcowie Kościoła w pracy Karola Wojtyły: studenta i uczonego,
art. cyt., s. 179–187; M. Raczkiewicz, Wprowadzenie, [w:] W szkole Ojców Kościoła, dz. cyt.,
s. 5–24; K. Obrycki, Papież Jan Paweł II o Ojcach Kościoła, art. cyt., s. 163–164; M. Starowiejski, „Patres Ecclesiae”. List apostolski na 1600-lecie śmierci św. Bazylego, art. cyt., s. 5.
144
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do profesorów i alumnów Instytutu Patrystycznego
„Augustianum” dz. cyt., s. 21–28.
145
Jan Paweł II, List apostolski Patres Ecclesiae na 1600-lecie śmierci św. Bazylego,
dz. cyt., s. 626; por. J. Naumowicz, Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Bazylego, „Vox
140
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Dlatego też sposób głoszenia Chrystusa wypracowany przez ojców
Kościoła zaleca jako doskonały model katechezy146.
Wśród dokumentów Kościoła wydanych za pontyfikatu Jana Pawła II na szczególną uwagę zasługuje Instrukcja o studium Ojców Kościoła
w formacji kapłańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, która ukazuje właściwe ojcom Kościoła miejsce w Tradycji147. W dokumencie
tym przypomniano, że
Ojcowie zasadniczo i przede wszystkim są komentatorami Pisma
Świętego. […] Ich wkład w lepsze rozumienie ksiąg świętych jest nieoceniony. Pozostają oni dla nas prawdziwymi mistrzami. […] Przykład
ojców może bowiem nauczyć współczesnych egzegetów prawdziwie
religijnego podejścia do Pisma Świętego, a także metody interpretacji
zachowującej zawsze łączność z doświadczeniem Kościoła, który idzie
przez dzieje prowadzony przez Ducha Świętego (ISOK 26).

Ponadto w instrukcji zauważono, że teologia zrodziła się z głoszenia słowa Bożego wiernym podczas sprawowania liturgii. W egzegezie patrystycznej łączy się życie duchowe z rozumową refleksją
teologiczną. Nauczanie wczesnochrześcijańskie jest całkowicie skoncentrowane na tajemnicy Chrystusa, do którego odnosi wszystkie poszczególne prawdy (por. ISOK 27).
W instrukcji przypomniano:
Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 101–109; K. Obrycki, Jan Paweł II o św. Bazylim Wielkim,
„Collecthanea Theologica” 51 (1981) fasc. II, s. 151–156.
146
Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi Tradendae, [w:] tenże, Dzieła
zebrane, t. 2, Adhortacje, Kraków 2006, s. 12.
147
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja o studium ojców Kościoła
w formacji kapłańskiej (10 listopada 1989), AAS 82 (1990), s. 607–636, tłum. pol. „Vox Patrum” 10 (1990), z. 18, s. 7–9 (skrót: ISOK nr). W instrukcji podkreślono, że „Ojcowie są
uprzywilejowanymi świadkami Tradycji” (ISOK 17). W uzasadnieniu tego stwierdzenia dokument wyjaśnia, że to właśnie oni ustalili „cały kanon Ksiąg świętych” (KO 8),
ułożyli podstawowe wyznania wiary (regulae fidei), określili depozyt wiary w starciach
z herezjami i współczesną kulturą, dając w ten sposób początek teologii. […] Stworzyli pierwsze formy liturgii, które pozostają obowiązkowym punktem odniesienia dla
wszystkich późniejszych form liturgicznych. W ten sposób dali pierwszą świadomą odpowiedź na orędzie Pisma Świętego, nie tyle formując ją jako abstrakcyjną teorię, ale
wyrażając przez codzienną praktykę duszpasterską, przez życie i nauczanie w sercu
zgromadzeń liturgicznych, zbierających się dla wyznawania wiary i sprawowania kultu Zmartwychwstałego Pana” (ISOK 20).
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Dlatego Sobór Watykański II, kiedy oświadczył, że Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony
Kościołowi (por. KO 10), nie uczynił nic innego, jak tylko potwierdził
starą zasadę teologiczną, praktykowaną i wyznawaną przez ojców. […]
Wypływa stąd konkretny wniosek: jeśli chcemy, by powrót do Pisma
Świętego, który stanowi jedną z cech charakterystycznych współczesnego życia Kościoła, przyniósł pożądane owoce, musi mu towarzyszyć
również powrót do Tradycji poświadczonej przez pisma patrystyczne
(ISOK 29).

Dokument z ogromną mocą podkreśla konieczność powrotu do komentarzy Biblii przekazanych przez pisarzy wczesnochrześcijańskich,
gdyż od tego zależy owocność powrotu do Pisma Świętego. Instrukcja, uzasadniając konieczność powrotu do pism patrystycznych w interpretacji Biblii, wskazuje na następujące postawy duchowe ojców:
głęboka jedność z Chrystusem, głęboki zmysł Misterium Boga i Jego
transcendencji oraz pokora wobec Boga objawiającego się na kartach
Pisma (por. ISOK 37–38).
Dokument podkreśla, że komentarze Biblii ojców Kościoła nie są jedynie wynikiem rozumowania, ale życia nadprzyrodzonego148. W dokumencie czytamy:

148
Biblijne komentarze patrystyczne były dziełem przeznaczonym do lektury.
W środowisku aleksandryjskim ukształtował się rodzaj komentarza scholastycznego.
Klasycznym przykładem są komentarze do psalmów i do Księgi Eklezjastesa Dydyma Ślepego. Odzwierciedlają one wiernie nauczanie mistrza, nawet ze śladami pytań
uczniów, którzy domagają się od niego wyjaśnień. Niejednokrotnie pisarze chrześcijańscy odsyłali słuchaczy swoich homilii do komentarza własnej księgi, w którym jakiś
skomplikowany problem został omówiony dokładniej, z uwzględnieniem kryteriów
naukowych. Oprócz rozbudowanych komentarzy egzegetycznych istniał rodzaj skromnego komentarza adnotacyjnego, zwanego „scholiami” lub kwestiami, obejmującego
krótkie interpretacje wybranych trudniejszych fragmentów biblijnych. Od VI wieku
literaturę egzegetyczną zdominował rodzaj komentarza redakcyjnego w postaci łańcuchów krótkich cytatów (catenae) z rożnych autorów, odnoszących się do konkretnej księgi biblijnej. Łańcuchowa forma komentarza pojawiła się w Palestynie i rozpowszechniła
się na cały świat bizantyjski. W katenach pojawiali się głównie autorzy ortodoksyjni,
tacy jak: Atanazy, Bazyli, Grzegorz z Nyssy, Jan Chryzostom oraz Orygenes; por.
M. Szram, Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, „Vox Patrum” 23 (2003),
z. 44–45, s. 38; E. Staniek, Komentarz do Pisma Świętego jedną z form modlitwy patrystycznej,
„Tarnowskie Studia Teologiczne” 8 (1981), s. 173.
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Są oni zazwyczaj znawcami życia nadprzyrodzonego, którzy dzielą
się tym, co widzieli i zakosztowali dzięki kontemplacji rzeczy boskich
i co poznali drogą miłości. Ojcowie z pewnością doceniają wartość rozumowania, ale wiedzą, że ono nie wystarcza. Przez sam intelektualny
wysiłek rozumienia własnej wiary praktykują miłość, która sprawia, że
poznający i poznany są dla siebie przyjaciółmi. Św. Augustyn (De diversis quaestionibus LXXXIII, q. 35, 2: PL 40, 24) zaświadcza: „żadne dobro
nie jest doskonale poznane, jeśli nie jest doskonale miłowane”. Św. Grzegorz z Nazjanzu, który w pierwszej ze swoich słynnych mów teologicznych, poświęconych sposobowi uprawiania teologii, mówi o konieczności umiarkowania, pokory, wewnętrznego oczyszczenia i modlitwy
(por. ISOK 40).

W Instrukcji o studium Ojców Kościoła w formacji kapłańskiej wskazano
ważną kwestię.
Współczesna egzegeza, korzystająca z pomocy krytyki historycznej
i literackiej, traktuje nieprzychylnie dorobek egzegetyczny ojców: zarzuca mu powierzchowność i uważa za nieprzydatny do pogłębionego
poznania Pisma Świętego. Tego rodzaju nastawienie zubaża i wynaturza samą egzegezę, zrywając jej naturalną jedność z Tradycją, a zarazem zmniejsza szacunek i zainteresowanie dla dzieł patrystycznych.
W rzeczywistości egzegeza ojców mogłaby otworzyć nam oczy na inne
wymiary egzegezy duchowej i hermeneutyki, które dopełniłyby metodę
historyczno-krytyczną, ubogacając ją intuicjami głęboko teologicznymi
(ISOK 9).

Dlatego także i dziś, mimo niezaprzeczalnego postępu współczesnej egzegezy
Kościół […] usiłuje osiągnąć coraz głębsze zrozumienie Pisma Świętego, by dzieci swoje bezustannie karmić słowami Bożymi. Dlatego też
należycie popiera także studium ojców Kościoła tak wschodnich, jak
i zachodnich oraz świętych liturgii (KO 23).

Jan Paweł II w swych katechezach na temat psalmów i kantyków
Liturgii godzin egzegezę każdego z tekstów biblijnych dopełnia komentarzem patrystycznym, zaczerpniętym z najważniejszych dzieł
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egzegetycznych ojców Kościoła i autorów wczesnochrześcijańskich.
Ta charakterystyczna cecha jego katechez zasługuje na szczególne
uznanie z punktu widzenia posoborowego postulatu powrotu ad fontes. We wstępnej katechezie Jan Paweł II podkreślił wyjątkowy zmysł
egzegetyczny, teologiczny, duchowy i pastoralny ojców Kościoła oraz
zapowiedział, iż jednym z celów jego katechez o psalmach i kantykach
jest uczenie się od ojców chrystocentrycznej lektury Biblii. Pisze o tym
w następujący sposób:
Będą nam pomocne odkrycia egzegezy, lecz wspólnie będziemy czerpać naukę z Tradycji, a zwłaszcza wsłuchiwać się w głos ojców Kościoła.
Oni to bowiem dzięki głębokiej duchowej wnikliwości potrafili odnaleźć
i wskazać zasadniczy „klucz” do lektury Psalmów w samym Chrystusie,
w głębi Jego tajemnicy. Ojcowie byli o tym głęboko przekonani: psalmy
mówią o Chrystusie. Rzeczywiście, zmartwychwstały Jezus odniósł do
siebie słowa Psalmów, gdy rzekł do uczniów: „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach” (Łk 24, 44). Ojcowie dodają, że w Psalmach mówi się do Chrystusa
lub że wręcz przemawia sam Chrystus. Stwierdzając to, nie mieli na myśli tylko Osoby Jezusa, lecz Christus totus, całego Chrystusa, na którego
składa się Chrystus Głowa i Jego członki. Dlatego chrześcijanin może
czytać Psalmy w świetle całej tajemnicy Chrystusa. Właśnie ta perspektywa pozwala dostrzec ich wymiar eklezjalny, który w sposób szczególny
podkreślony zostaje przez chóralny śpiew Psalmów (ktPK 1.3–4).

Idea Christus totus była bardzo rozpowszechniona w pismach ojców Kościoła149 i świętych150. Chodzi w niej o ukazanie ścisłej jedności pomiędzy Chrystusem Głową i Ciałem, którym są wszyscy
149
Św. Augustyn (In Evangelium Johannis tractatus, 21, 8, cyt. za: KKK 795) pisze:
„Cieszmy się i składajmy dziękczynienie nie tylko za to, że uczynił nas chrześcijanami, lecz Chrystusem. Czy rozumiecie, bracia, jakiej udzielił łaski nam Bóg, dając nam
Chrystusa jako Głowę? Podziwiajcie, cieszcie się, staliśmy się Chrystusem. Skoro bowiem On jest Głową, my jesteśmy członkami; jesteśmy całym człowiekiem, On i my…
Pełnia Chrystusa: Głowa i członki. Jaka to Głowa i jakie to członki? Chrystus i Kościół”.
Św. Grzegorz Wielki (Moralia in Job, praef., 1, 6, 4: PL 75, 525 A, cyt. za: KKK 795 ) pisze:
„Nasz Odkupiciel okazał się jedną i tą samą osobą co Kościół, który ją przyjął”.
150
Św. Tomasz z Akwinu (Summa theologiae, III, 48, 2, ad 1, tłum. S. Piotrowicz, Londyn 1968) wyjaśnia: „Głowa i członki są jakby jedną i tą samą osobą mistyczną”.
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członkowie Kościoła. Chrystus cały to Głowa i Ciało151. W powyższej
wypowiedzi programowej papież zwraca uwagę przede wszystkim
na rozpowszechnioną, zwłaszcza w środowisku aleksandryjskim,
chrystologiczną interpretację Psalmów, czyniąc z niej istotne narzędzie hermeneutyczne w swych katechezach. W ten sposób nawiązuje do typologicznej lektury Starego Testamentu, ukierunkowanej na
Chrystusa, oraz lektury eklezjalnej, która w Psalmach dostrzega głos
całego Kościoła. Ponadto w papieskich katechezach pojawiają się zapożyczone od ojców wnioski moralne, duchowe i pastoralne, wyprowadzone na podstawie egzegezy poszczególnych psalmów152. W ten
sposób papież ukazuje aktualność skojarzeń patrystycznych, osadzonych w realiach życia chrześcijan, ale równocześnie nacechowanych
radykalizmem i silnym ukierunkowaniem duchowym153.
Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach Starego i Nowego Testamentu odnosi się do 148 fragmentów 78 dzieł 39
autorów wczesnochrześcijańskich piszących po grecku, po łacinie
lub po syryjsku (por. Aneks 3: Wykaz autorów i dzieł zastosowanych w katechezach). Brak odniesień do komentarzy pochodzących
z najstarszej Tradycji kościelnej widoczny jest tylko w 22 katechezach
Jana Pawła II (w 7 katechezach o Psalmach: ktPK 6; ktPK 13; ktPK 21;
Por. M. Gilski, Mariologia kontekstualna św. Augustyna, Lublin 2006, s. 133.
Autorzy komentarzy patrystycznych skupiali się przede wszystkim na szczegółowej analizie semantycznej, uwzględniając węższy i szerszy kontekst biblijny, zgodnie
z zasadą, że Pismo Święte tłumaczy się przez samo Pismo. Argumentacja przy analizie poszczególnych tekstów była przede wszystkim skrypturystyczna i przybierała
niejednokrotnie postać antologii odpowiednio dobranych cytatów biblijnych. Zasadniczy profil treściowy biblijnych komentarzy patrystycznych należałoby określić jako
dogmatyczno-moralno-duchowy. Ta egzegeza teologiczna przybrała w Aleksandrii
postać egzegetycznego chrystocentryzmu. Stronę formalną patrystycznych komentarzy biblijnych cechuje przede wszystkim układ linearny, wersetowy: kolejne zdania biblijne wyznaczają kolejne partie komentarza. Charakterystyczne dla ojców połączenie
elementów naukowego i duchowego w egzegezie sprawiało, że nie tylko homilie, ale
również komentarze rozpoczynali i kończyli oni modlitwą. Częstą praktyką, zwłaszcza
w egzegezie antiocheńskiej, była szczegółowa identyfikacja figur stylistycznych stosowanych przez autora biblijnego. Jeśli chodzi o cel komentarzy oraz środowisko ich
adresatów, to w przeciwieństwie do homilii miały one przeznaczenie naukowo-dydaktyczne i skierowane były do elit chrześcijańskich; por. M. Szram, Koncepcje komentarza
biblijnego w epoce patrystycznej, art. cyt., s. 39–40.
153
Por. M. Szram, Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 265.
151
152
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ktPK 44; ktPK 45; ktPK 56; ktPK 85 oraz 15 katechezach o kantykach:
ktPK 87; ktPK 88; ktPK 89; ktPK 90; ktPK 91; ktPK 93; ktPK 94; ktPK 100;
ktPK 102; ktPK 103; ktPK 107; ktPK 112; ktPK 114; ktPK 115; ktPK 125).
Na uwagę zasługuje fakt, że Jan Paweł II dłuższe fragmenty dzieł patrystycznych podaje wraz z krótką informacją o konkretnej osobie oraz
tytułami cytowanych dzieł. O niektórych osobach pisze bardzo krótko,
wskazując na pełnioną przez nie funkcję lub okoliczność świadectwa.
Zdarza się też, że Jan Paweł II nie podaje żadnych informacji o autorze
lub dziele, lecz przez fakt cytowania poświadcza szacunek dla tego
świadka Tradycji.
W niniejszej analizie katechez Jana Pawła II ojcowie Kościoła i ich
dzieła zostaną przedstawieni według trzech okresów. Okres pierwszy
do 202 roku oraz od 202 do 235 roku obejmuje ojców apostolskich, opisy męczeństwa, apologetów greckich i początki literatury antyheretyckiej, ojców środowiska aleksandryjskiego i afrykańskiego. Okres drugi
(325–451) zawiera działalność ojców w Aleksanrdii, Azji Mniejszej, pisarzy Syrii i Palestyny, pisarzy italskich, galicyjskich i afrykańskich. Okres
trzeci (451–636 lub 749) ukazuje działalność pisarzy łacińskich i greckich.
Jan Paweł II odwołuje się do ojców apostolskich pierwszego okresu
patrystycznego. Wskazuje na św. Klemensa Rzymskiego, autora Listu
do Koryntian, do którego w swych katechezach odnosi się trzy razy: List
do Koryntian, 2–20, 4; 20, 11–12: Padri Apostolici, Rzym 1984, s. 62–63;
(ktPK 74.5); List do Koryntian, 48, 4: Padri Apostolici, Rzym 1976, s. 81
(ktPK 69.4); Lettera ai Corinzi, 59, 3: Padri Apostolici, Rzym 1976, s. 88–89
(ktPK 111.5). Jan Paweł II przypomina, że Klemens Rzymski był papieżem154. Z grona ojców apostolskich Jan Paweł II pisze o św. Polikarpie,
męczenniku. W katechezie dotyczącej kantyku Ap 11, 17–18; 12, 10b–
–12b Jan Paweł II przytacza modlitwę męczennika (Martirio di san
Policarpo Vescovo di Smirne, 14, 1–3, Atte e passioni die martiri, Milano
1987, s. 23; Liturgia godzin, t. 3, s. 1138, wspomnienie św. Polikarpa:
23 lutego), jaką zanosił do Boga, kiedy był już związany i przygotowany do spalenia na stosie155 (ktPK 127.4). Dwukrotnie Jan Paweł II odPor. Klemens Rzymski, biskup Rzymu (92–101), trzeci następca św. Piotra po
Linusie i Anaklecie, uczeń apostołów, współpracownik św. Pawła; por. J. Hofmann, Clemens von Rom, [w:] Lexikon der Antiken Christlichen Literatur, red. S. Döpp, W. Geerling,
Freiburg–Basel–Wien 2002, s. 154–155.
155
Por. Polikarp ze Smyrny, uczeń św. Jana, był biskupem dla Azji Mniejszej,
w wieku 86 lat zostaje aresztowany i skazany na śmierć przez spalenie żywcem na sto154
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nosi się do Listu Barnaby156 (VIII, 5: Padri Apostolici, Rzym 1984, s. 198)
(ktPK 56.5) (XI, 15) (ktPK 99.5) i przez ten fakt poświadcza szacunek
dla tego świadka ojców apostolskich.
Spośród grona apologetów greckich Jan Paweł II wskazuje na świętych Justyna i Melitona z Sardes. Przytacza fragmenty dwóch dzieł
św. Justyna: Apologia pierwsza (39, 3: Gli apologeti greci, Roma 1986,
s. 118. 121) (ktPK 96.4.5; ktPK 55.5), a także: Dialog z Żydem Tryfonem
(Dialogo con Trifone, Paoline 1988, s. 242) (ktPK 99.5). Ponadto wskazuje, że św. Justyn, który był męczennikiem, napisał apologię157. O Melitonie z Sardes, apologecie i teologu, Jan Paweł II pisze, że pochodził
z „miasta w Azji Mniejszej i że jest biskupem z II wieku” (ktPK 124.4),
i cytuje fragment jego Homilii Wielkanocnej (SC 123, n. 66–71, s. 97–100;
n. 103, s. 122)158 (ktPK 124.4). Wskazuje również na Teodoreta z Cyru
sie, płomienie się go nie chwyciły, został przebity sztyletem przez jednego z oprawców,
jako datę śmierci przyjmuje się 23 lutego 167 roku; por. H. König, Polykarp von Smyrna,
[w:] Lexikon der Antiken Christlichen Literatur, dz. cyt., s. 585. Opis ostatnich chwil życia
przynosi Męczeństwo Polikarpa. Powstało ono w ciągu pierwszego roku po jego śmierci,
bo autor stwierdza, że pisze list, „aby obchodzić rocznicę męczeństwa Polikarpa jako
dzień jego narodzin” (XVIII, 7). Męczeństwo… zawiera treść teologiczną: męczeństwo
jest naśladowaniem Chrystusa aż do śmierci. Ta prawda wyrażona jest przez podkreślenia szczegółów męki Polikarpa: udaje się on do willi podmiejskiej, jak Chrystus do
Getsemani, zostaje uwięziony, tak jak Jezus długo modli się przed męką, jak Jezus do Jerozolimy, tak Polikarp wjeżdża do Smyrny na osiołku, Piłat stara się ocalić Jezusa, prokonsul – Polikarpa; por. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, wstęp, komentarz
i opracowanie M. Starowiejski, przekład A. Świderkówna, Kraków 19982, s. 149–155.
156
List Barnaby jest krótkim traktatem apologetyczno-katechetycznym. Autor jest
prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego. List powstał w środowisku syryjsko-palestyńskim, ok. 130 roku. Autor, stosując interpretację alegoryczno-duchową Pisma Świętego, uzasadnia wyższość kultu chrześcijańskiego nad żydowskim; por. F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin 1998, s. 45. List składa się z dwóch części: części dogmatycznej
(II, 4–XVII) i moralnej (XVIII–XXI); por. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,
dz. cyt., s. 176.
157
Por. św. Justyn – najwybitniejszy grecki apologeta z II wieku, urodził się ok. 100
roku w Sychem (Palestyna) w rodzinie pogańskiej, był filozofem i męczennikiem, który
został ścięty w Rzymie około 165 roku. Dzieło pt.: Apologia pierwsza skierowane jest do
cesarza Antonina Piusa, napisane ok. 155 roku, złożone z 68 rozdziałów. Justyn krytykuje sądy rzymskie za skazywanie za sam fakt wyznawania religii chrześcijańskiej.
Wykazuje, że chrześcijanie nie są ateistami, udowadnia w oparciu o proroctwa Starego
Testamentu bóstwo Chrystusa. O swojej drodze do chrześcijaństwa opowiada w dziele
Dialog z Żydem Tryfonem (2–8); por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 68.
158
Homilia Wielkanocna Melitona z Sardes zachowała się w całości (przekład polski
A. Świderkówna, s. 318–353, Ojcowie Żywi, 8). Tekst tego dzieła odnalazł w roku 1940
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(ok. 393–466), autora ostatniej obszernej apologii chrześcijaństwa powstałej w epoce późnego antyku i zaliczanej do najwybitniejszych
dzieł apologetyki chrześcijańskiej159 (ktPK 96.4).
Trzykrotnie Jan Paweł II odwołuje się do najważniejszego teologa
okresu poapostolskiego, św. Ireneusza, i przypomina, że był on biskupem Lyonu (ktPK 14.4) żyjącym w II wieku160 (ktPK 48.5). Trzykrotnie cytuje jego dzieła: Adversus haereses, III, 5, 1 (ktPK 48.5);
Adversus haereses, III, 16, 9, Mediolan 1997, s. 270 (ktPK 123.1) oraz
Esposizione delia predicazione apostolica, 72, Mediolan 1979, s. 519161
(ktPK 14.4).
Spośród pisarzy starożytnych reprezentujących środowisko aleksandryjskie papież ukazuje Orygenesa – najpłodniejszego pisarza
starożytnego – jako „wielkiego pisarza chrześcijańskiego z III wieku”
(ktPK 16.5; por. ktPK 79.5; ktPK 81.4; ktPK 22.2; ktPK 51.5). Ponadto
nazywa go „wielkim mistrzem chrześcijańskim” (ktPK 65.5). Korzysta
z ważnego dzieła, jakim jest 74 Omelie sul Libro dei Salmi, Mediolan
1993 (ktPK 40.1; ktPK 46.4; ktPK 57.5; ktPK 62.3; ktPK 51.1; ktPK 52.5;
ktPK 79.5; ktPK 80.1; ktPK 54.3; ktPK 81.4; ktPK 16.5; ktPK 34.5;
ktPK 32.2). Do popularyzacji tego dzieła znacznie przyczynił się
św. Hieronim, który przetłumaczył homilie Orygenesa i zredagował
Campbell-Bonner. Utwór Melitona jest kazaniem wygłoszonym w czasie uroczystości
paschalnych, w czasie mszy świętej po lekturze tekstu Starego Testamentu. Według
Melitona Pascha i wyjście Żydów są typem (figurą) tego, co wydarzyło się w czasie
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; por. Z. J. Kraszewski, Meliton z Sardes, [w:]
Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J. M. Szymusiak, M. Starowiejski,
Poznań 1971, s. 281.
159
Teodoret z Cyru był także zasłużonym historykiem i teologiem, egzegetą i administratorem, jako biskup Cypru brał udział w kontrowersjach doktrynalnych w epoce
soborów w Efezie i Chalcedonie; por. M. Karas, Apologetyka Teodoreta z Cyru wobec filozofii Platona, „Vox Patrum” 21 (2001), z. 40–41, s. 316.
160
Św. Ireneusz urodził się około 135 roku w Smyrnie (Azja Mniejsza). We wczesnej
młodości słuchał nauk Polikarpa, biskupa Smyrny. W 177 roku znalazł się w Lyonie
(Galia) jako prezbiter u boku sędziwego biskupa Potyna. Następnie wybrano Ireneusza
jego następcą; por. H. von Campenhausen, Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski,
Warszawa 1998, s. 21–27.
161
Wykład nauki chrześcijańskiej św. Ireneusza jest uważany za najstarszy katechizm
Kościoła katolickiego. Nauka Ireneusza wyrosła na gruncie polemiki z błędnowierstwem; broniąc prawd negowanych przez heretyków, określił naukę prawowierną,
która swym zasięgiem obejmowała wszystkie dziedziny teologii. Z tej racji zasługuje
on na miano „twórcy teologii chrześcijańskiej” albo „pierwszego teologa wśród ojców
Kościoła”; por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 103.
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ich łacińską wersję162. Jan Paweł II wskazuje na te zasługi św. Hieronima, gdy stwierdza: „Homilie o Psalmach dotarły do nas w przekładzie łacińskim dokonanym przez św. Hieronima” (ktPK 51.5; por.
ktPK 52.5; ktPK 54.3; ktPK 62.3; ktPK 80.1; ktPK 81.4).
Zgodnie z zasadą Orygenesa każdy szczegół Pisma Świętego
wskazuje na Chrystusa i Jego dzieło. Kluczem wyjaśniającym poszczególne psalmy jest zrozumienie ich jako proroctwa o Chrystusie.
On jest obecny w centrum teologii wszystkich homilii. Chrystologia
homilii o psalmach jest ściśle związana z soteriologią, wynika ona
z ekonomii zbawienia, podkreśla związek, jaki istnieje między wcieleniem Syna Bożego a zbawieniem człowieka, ale ostatecznie zbawienie dokonuje się poprzez tajemnicę paschalną. Znaczącą cechą
Homilii o Księdze Psalmów jest głęboko duchowa interpretacja Pisma
Świętego163.
Inne dzieła Orygenesa wykorzystane przez Jana Pawła II to Homilie
o Księdze Liczb (17: GCS VII, 159–160) (ktPK 23.2) i Homilie o Księgach
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej (tłum. S. Kalinowski, z. 1, Warszawa 1984,
s. 175–176. 197) (ktPK 65.5). W katechezie dotyczącej Psalmu 92 [91]
Jan Paweł II, w nawiązaniu do słów, które psalmista kieruje do Boga:
„skropiłeś mnie świeżym olejkiem” (w. 11), przytacza słowa Orygenesa przetłumaczone przez św. Hieronima.
Nasza starość potrzebuje oleju Bożego. Podobnie jak nasze zmęczone ciała, które wzmacniają się po namaszczeniu ich olejem, i podobnie
jak płomyk mojej starości potrzebuje oleju Bożego miłosierdzia, by się
rozpalić. Zresztą również apostołowie wychodzą na górę Oliwną (por.
Dz 1, 12), by otrzymać światło oleju Pańskiego. […] Dlatego też prośmy
Pana, aby nasza starość i każdy nasz trud, i wszystkie nasze mroki roz-

162
Homilie Orygenesa mają podobny schemat. Rozpoczynają się wprowadzeniem,
poświęconym na przykład tytułowi psalmu, szczególnemu charakterowi danego psalmu lub nawiązaniem do przeżywanej liturgii. Komentarz, który następuje, zwykle wyjaśnia wiersz po wierszu, choć zdarzają się opuszczenia. Zbiór zawiera też komentarze
częściowe, omawiające tylko fragmenty psalmów. Homilie zwykle kończą się akcentem
moralizatorskim. Spotykamy też w zakończeniu zachętę do modlitwy czy też typową
dla Orygenesa końcową doksologię; por. A. Bandura, Wstęp, [w:] Orygenes–Hieronim,
Homilie o Księdze Psalmów, tłum. S. Kalinowski, Kraków 2004, s. IX, Źródła Myśli Teologicznej, 32.
163
Tamże.
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świetlone zostały przez olej Pański (Orygenes, 74 Omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1993, ss. 280–282, passim) (ktPK 52.5).

Następnie Jan Paweł II wskazuje na św. Cypriana reprezentującego środowisko afrykańskie. Pisze o nim, że był „biskupem Kartaginy
w III wieku” (ktPK 106.5; ktPK 2.3). Zbiór Listów św. Cypriana, z którego jeden fragment przytacza w swych katechezach, związany jest
z prześladowaniami za panowania Decjusza (Epistula 11, 8, [w:] S. Pricoco, M. Simonetti, La preghiera dei Cristiani, Milano 2000, s. 138–139)
(ktPK 106.5).
Chronologiczne ujęcie okresu patrystycznego kieruje uwagę na
drugi okres obejmujący lata 325–451, od Soboru Nicejskiego do Soboru Chalcedońskiego. Na uwagę sługuje fakt, że Jan Paweł II cytuje
Modlitwę przed męczeńską śmiercią Symeona katolikosa164 (Preghere dei
primi cristiani, red. A. Hamman, Mediolan 1955, s. 72–73) (ktPK 126.4).
Okres ten w katechezach biblijnych Jana Pawła II reprezentują trzy
osoby pochodzące z Aleksandrii: św. Atanazy Wielki, Dydym Ślepy
i św. Cyryl Aleksandryjski. Jan Paweł II wskazuje na św. Atanazego
Wielkiego i korzysta z jego dzieła egzegetycznego Expositio in Psalmum
XVIII: Ad populorum Antiochenum homil (IX, PG 27, 124)165. Św. Atana164
Symeon bar Sabba, biskup i katolikos Seleucji i Ktezyfontu. Niezbyt jasne były
początki jego pontyfikatu i zatargi z miejscowym klerem. Gdy za Szapura II rozgorzało
prześladowanie, nie chciał ściągać od chrześcijan haraczu-okupu i został aresztowany.
Pasja, która zachowała się w dwóch syryjskich wersjach, utrzymuje, że stawiano go
przed władcą, z którym przeprowadził długą dyskusję. Potem kazano mu oddać pokłon Słońcu, które uważano za bóstwo. Gdy odmówił, dołączono go do innych licznych
chrześcijan, uwięzionych już w Karka d-Led-n. Męczeństwa dopełnił 17 kwietnia 341
roku. Martyrologia syryjskie wspominały go 14 lub 17 kwietnia, synaksaria bizantyńskie pod tą ostatnią datą, natomiast Florus, który dowiedział się o męczeństwie Symeona z lektury Kasjodora, wprowadził go do martyrologiów łacińskich pod dniem
21 kwietnia. Podkreślmy jeszcze, że wspomnienia martyrologiczne uwzględniały także współmęczenników, ich imiona ulegały jednak poważnym przeobrażeniom. Nowe
Martyrologium Rzymskie wspomina Symeona w dniu 17 kwietnia; po nim ogólnie
wspomina się licznych męczenników z całej Persji, a pośród nich Usthazadesa.
www.deon.pl/imieniny/imie,2964,symeona.html (27.05.2013).
165
Warto też wspomnieć o Liście do Marcelina o interpretacji psalmów św. Atanazego,
który zawiera najstarszą w Kościele starożytnym introdukcję do Psalmów. Św. Atanazy
wyraża w nim przekonanie, że „wszystkie księgi pisma odnoszą się do Zbawiciela i On
jest ich wspólnym podmiotem, a zgodność ta pochodzi od Ducha”; por. List do Marcelina o interpretacji Psalmów św. Atanazego, przekład, wstęp i komentarz A. Tronina, „Vox
Patrum” 10 (1990), z. 18, ptk 9, s. 314.
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zy (zm. w 373 roku) był ojcem, wielkim doktorem Kościoła, głównym
obrońcą Kościoła w walce z arianizmem, zaliczany do największych
biskupów w historii Kościoła. Choć jego pisma w znacznej mierze
związane są z polemiką z arianizmem i mają charakter antyariański, to
jednak w jego dorobku nie brak pism ascetycznych i egzegetycznych.
W dziele Expositio in Psalmum stosuje mesjanistyczną i alegoryczno-typologiczną interpretację166. W przytoczonym przez Jana Pawła II fragmencie Atanazy wskazuje istotną rolę świata stworzonego w poznawaniu Stwórcy. „Nieboskłon dzięki swej wspaniałości, swemu pięknu
i swemu porządkowi jest znakomitym kaznodzieją mówiącym o swym
Sprawcy, którego wymowa napełnia wszechświat” (ktPK 11.6).
Drugą osobą środowiska aleksandryjskiego IV i V wieku jest Dydym Aleksandryjski, zwany Ślepym (zm. w 398 roku). Prowadził pustelniczy tryb życia, był egzegetą, jemu Atanazy Wielki powierzył kierownictwo Aleksandryjskiej Szkoły Katechetycznej. Dydym Ślepy był
wierny zasadom egzegezy aleksandryjskiej i przekonanym alegorystą167. Jan Paweł II odnosi się do dzieła Dydyma Lo Spirito Santo (Rzym
1990, s. 59), w którym wykazuje, że Duch Święty nie jest stworzeniem,
ale jest współistotny Ojcu i Synowi168 (ktPK 35.1, 2). W katechezie na
temat Psalmu 51 Jan Paweł II, stawiając Dydyma obok św. Ambrożego,
wskazuje na jedność ojców, którzy w przyzywanym przez psalmistę
„duchu” dostrzegają skuteczną obecność Ducha Świętego (ktPK 35.1).
Trzecią postacią Kościoła aleksandryjskiego (IV i V wiek), z której
dorobku korzysta papież Jan Paweł II, jest św. Cyryl Aleksandryjski169.
U. Heil, Athanasius von Alexandrien, [w:] Lexikon der antiken christlichen Literatur,
dz. cyt., s. 74.
167
Por. M. C. Paczkowski, Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu
IV i V wieku, „Vox Patrum” 25 (2005), z. 48, s. 159.
168
Dzieło Dydyma Aleksandryjskiego O Duchu Świętym, napisane prawdopodobnie przed 381 rokiem, zachowało się w przekładzie łacińskim dokonanym przez
św. Hieronima. Z dzieła Dydyma szeroko czerpał św. Ambroży. Wśród najznamienitszych uczniów Dydyma wymienia się Hieronima, który nazywa go „swoim mistrzem”,
chwali jego nauczanie i zaświadcza o wpływie Dydyma na wielu teologów IV wieku,
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dydym pozostawał po wpływem Orygenesa (z tej racji był później zwalczany) oraz Atanazego Wielkiego; por. C. V. Manzanares,
Pisarze wczesnochrześcijańscy, tłum. E. Burska, Warszawa 1996, s. 46.
169
Św. Cyryl Aleksandryjski (zm. w 444 roku) – bezpośrednim owocem jego chrystologii było określenie Maryi jako Theotokos. Wynika to z konsekwentnej aplikacji
zasady „orzekania przymiotów”. Jeśli Maryja jest matką Chrystusa, Boga-Człowieka,
w jednej osobie, to jest równocześnie i matką Boga, i matką człowieka. Cyryl uznawał
166
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Dzieła egzegetyczne stanowią większość spuścizny literackiej Cyryla.
W komentarzach do Starego Testamentu wierny jest egzegezie alegorycznej, natomiast w komentarzach do Nowego Testamentu bardziej
zwraca uwagę na sens literalny. Św. Cyryl Aleksandryjski wyjaśnia,
że „za dni Jego [Chrystusa] zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój”,
co oznacza, że „w dniach Chrystusa przez wiarę ukaże się w nas sprawiedliwość, a gdy zwrócimy się do Boga, pojawi się w nas obfity pokój
(Explanatio in Psalmos, PG LXIX 1180)” (ktPK 42.4).
Kolejnym ośrodkiem wybitnych teologów IV wieku jest Kapadocja, starożytna prowincja rzymska, położona w środkowo-wschodniej Azji Mniejszej. Jan Paweł II wskazuje na ojców kapadockich
większych, na tzw. „wielką trójcę kapadocką”: Bazylego nazwanego
„Wielkim” – męża czynu i władzy; Grzegorza z Nazjanzu nazwanego
„Teologiem” – mówcę i poetę – oraz Grzegorza z Nyssy – myśliciela
i mistyka. Jan Paweł II przedstawia świętego Bazylego jako „wielkiego
Ojca Kościoła Wschodniego” (ktPK 61.2; por. ktPK 83.2) oraz „wielkiego Ojca Kościoła i Patriarchę Konstantynopola” (ktPK 83.4). Korzysta
zarówno z dzieł dogmatycznych (por. Lo Spirito Santo, IX, 22, Rzym
1993, s. 117)170 (ktPK 35.2), jak i z pism ascetycznych (Opere ascetiche,
Torino 1980, s. 548)171 (ktPK 61.2) oraz homilii o psalmach (por. Exposiokreślenie Theotokos za zawierające specyficzny rodzaj syntezy chrystologicznej. Ono
suponuje jedność osoby i dwoistość natur. O wielkości i zasługach Cyryla dla Kościoła powszechnego świadczą poświęcone mu dwie encykliki papieskie. Pius XI encykliką Lux veritatis, wydaną w 1931 roku, uczcił 1500. rocznicę soboru efeskiego oraz
działalność Cyryla na tym soborze. Przekładu z tekstu łacińskiego opublikowanego
w AAS 23 (1931) dokonał ks. bp Stanisław Okoniewski, „Wiadomości Archidiecezjalne
Warszawskie” 22 (1932), z. 1, s. 1–20. Tekst przejrzał i krótkim komentarzem opatrzył
ks. Stanisław Longosz, „Vox Patrum” 25 (2005), z. 48, s. 7–25. Drugą encyklikę, poświęconą Cyrylowi, zatytułowaną Orientalis Ecclesiae decus, wydał papież Pius XII w 1944
roku, w 1500. rocznicę śmierci Cyryla; por. C. V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy, dz. cyt., s. 40.
170
Św. Bazyli Wielki w swym dziele O Duchu Świętym wyjaśnia sens nowej doksologii, którą wprowadził do liturgii: „Chwała Ojcu z Synem i Duchem Świętym”,
obok dawnej „Chwała Ojcu przez Syna w duchu Świętym”. Sądził, że obydwie doksologie winny być używane w Kościele, ponieważ Syn i Duch Święty posiadają
z Ojcem jedną i tę samą naturę, dlatego należy Im oddawać tę samą cześć, co Ojcu;
por. N. Widok, Ojcowie Kapadoccy w nauczaniu Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007),
z. 50–51, s. 220; S. Longosz, Chrystologia ojców kapadockich, „Vox Patrum” 17 (1997),
z. 32–33, s. 155–176.
171
Por. św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1, tłum. J. Naumowicz, Kraków 1994;
tenże, Pisma ascetyczne, t. 2, tłum. J. Naumowicz, Kraków 1995.
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tio in Psalmum CXLVIII: PG 55, 484–485) (ktPK 83.4); PG 29, 327.343.347
(ktPK 20.2.3.4); (PG 30, 359) (ktPK 17.5), mających na celu raczej pouczenie moralne słuchaczy niż interpretację egzegetyczną. Ponadto
Jan Paweł II odnosi słuchaczy katechez do homilii o sześciu dniach
stworzenia (Homiliae in hexaemeron, III, 9: PG 29, 75) (ktPK 83.2), przedstawiających we wspaniałych obrazach piękno natury stworzonej
przez Boga, dających dowód doskonałej ówczesnej wiedzy filozoficznej i przyrodniczej.
Św. Grzegorza z Nazjanzu (zm. w 390 roku) Jan Paweł II przedstawia
jako teologa par excellance w gronie ojców Kościoła172 (ktPK 53.5), a także jako „wielkiego Ojca Kościoła z IV wieku” (ktPK 128.4). Dwukrotnie papież cytuje słowa jego pieśni pochwalnych173 (Carme 1, 1, 31: 115,
Roma 1994, s. 66–67) (ktPK 128.4) oraz Poesie (1, Carme 31, Rzym 1994,
s. 65–66) (ktPK 54.5), jeden raz homilię Omelie sulla nathalita (Discorso 38, 1, Rzym 1983, s. 44) (ktPK 55.5). Również św. Grzegorz z Nyssy (zm. w 394 roku), ojciec Kościoła kapadockiego przedstawiany jest
przez papieża Jana Pawła II tylko poprzez wskazanie najważniejszych
informacji dotyczących czasu i miejsca jego życia oraz przysługującego mu tytułu – ojciec Kościoła: „św. Grzegorz z Nyssy, ojciec Kościoła
greckiego, który żył w IV wieku” (ktPK 110.5; ktPK 101.5; ktPK 66.4).
Spośród dzieł przytaczanych przez papieża dwukrotnie obecne
jest dzieło egzegetyczne O tytułach Psalmów, Rzym 1994, s. 183.184
(ktPK 36.6; ktPK 68.3). W dziele tym Grzegorz usiłuje wykazać, że pięć
ksiąg psalmów to szczeble drabiny wiodącej do doskonałości. Natomiast Komentarz do Pieśni nad Pieśniami (por. Omelie sui Cantico dei cantici, Rzym 1988, s. 133–134) (ktPK 66.4) przedstawia w 15 homiliach
związek miłosny między Bogiem i duszą ludzką pod figurą miłości
oblubieńczej. Innym ważnym dziełem jest Teologia trinitaria (Mediolan
1994, s. 625) (ktPK 101.5). W katechezie dotyczącej Psalmu 117 [116]
Św. Grzegorz z Nazjanzu stworzył metodologię teologii, określając jej źródła,
przedmiot, specyfikę oraz cechy teologa. Jest też twórcą słownictwa teologicznego
w zakresie trynitologii; por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijanskiego piśmiennictwa, Poznań 1971, s. 174–177.
173
Por. Carm. I I 32, tłum. polskie J. Birkenmajera, [w:] J. M. Szymusiak, Grzegorz
Teolog, Poznań 1965, s. 568–569. Grzegorz napisał 400 utworów poetyckich i wyznaczył swoim wierszom dwie ważne funkcje: dydaktyczną oraz apologetyczną. Uznawany jest za największego przedstawiciela liryki chrześcijańskiej przed renesansem; por.
F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 238.
172
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Jan Paweł II przytacza określenie: „dobry dwumian” św. Grzegorza
z Nyssy na zasadnicze rysy Bożego oblicza (Sui titoli dei Salmi, Roma
1994, s. 183) (ktPK 68.3). Jan Paweł II, wyjaśniając Psalm 57 [56], odwołuje się do komentarza św. Grzegorza z Nyssy, który odnajduje
w słowach psalmu typowy opis tego, co zachodzi w doświadczeniu
człowieka uznającego Bożą mądrość. „Zbawił mnie bowiem – ogłasza
on – otaczając mnie cieniem obłoku Ducha, a ci, którzy mnie maltretowali, zostali poniżeni”. Jan Paweł II cytuje też drugi tekst nawiązujący
do słów kończących psalm:
„Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała”,
stwierdza: „W takim stopniu, w jakim chwała Boża obejmuje ziemię,
rozrastając się dzięki wierze tych, którzy zostają zbawieni, moce niebieskie wychwalają Pana, radując się z naszego zbawienia” (O tytułach Psalmów, Rzym 1994, s. 183.184) (ktPK 36.6).

Spośród pisarzy Syrii i Palestyny Jan Paweł II wymienia św. Efrema,
Euzebiusza z Cezarei, św. Cyryla Jerozolimskiego, św. Jana Chryzostoma. Jan Paweł II przedstawia św. Efrema jako „wielkiego Ojca Kościoła syryjskiego”, który żył w IV wieku (ktPK 129.5; ktPK 67.4,5)174.
Papież wskazuje na znaczenie jego „poetyckiego świadectwa”, gdyż
został uznany za największego poetę Kościoła syryjskiego175, posłującego się chętnie językiem obrazowym. W katechezie dotyczącej
Ap 19, 1–7 papież zachęca katechizowanych do tego, by na mistyczne zaślubiny Boga z Kościołem rzucić światło zawarte w hymnach
św. Efrema (Inni sulla verginata, 33, 3: L’arpa dello Spirito, Roma 1999,
ss. 73–74; Inni sulla fede, 14, 4–5; tamże, s. 27) (ktPK 129.5). Podkreśla,
że Efrem posługuje się symbolicznym obrazem wesela w Kanie (por.
174
Św. Efrem Syryjski był diakonem we wschodniosyryjskiej Nisibis. Od 363 roku
żył w Edessie leżącej na terytorium rzymskim. Był on równie wybitnym egzegetą, kaznodzieją i poetą, dlatego posiada znaczne zasługi dla kościelnej literatury syryjskiej.
Jego działalność poetycka jest najbardziej znana (np. 77 Pieśni Nizibejskich, 50 hymnów
o Kościele, około 50 Hymnów o tajemnicach życia Chrystusa); por. S. Pieszczoch, Patrologia.
Wprowadzenie do studium Ojców Kościoła, Gniezno 1998, s. 89n.
175
Św. Hieronim (De vir. ill 115) zaświadcza, że pisma Erfema były czytane w Kościele po lekturze Pisma Świętego. Wszystkie Kościoły wschodnie oddają mu szczególną cześć, nazywając go „cytrą Ducha Świętego”. Na metryczności jego hymnów wzorowano się w bizantyjskiej i ormiańskiej hymnografii; por. F. Drączkowski, Patrologia,
dz. cyt., s. 257.

Jedność Starego i Nowego Testamentu

91

J 2, 1–11). W katechezie na temat Psalmu 99 papież odwołuje się do
dwóch hymnów św. Efrema (Inni sulla Nativita, 4, 130; Inni conservati
in armeno, 47, 27.30) i wskazuje na podobieństwo zachodzące między
wcieleniem Chrystusa a Jego komunią z wierzącymi (ktPK 58.3). Dużą
część katechezy na temat Psalmu 117 stanowi modlitwa hymnami
św. Efrema Syryjczyka (De fide, strofa 9; Hymny nisibijskie, 50; L’arpha
delio Spirito, Roma 1999, s. 26–28) (ktPK 67.4,5).
Euzebiusza z Cezarei Jan Paweł II nazywa „starożytnym pisarzem
chrześcijańskim” (ktPK 61.5) oraz „historykiem Kościoła pierwszych
wieków (III–IV wiek) (ktPK 12.4). Papież dwukrotnie korzysta z jego
Komentarza do Psalmów (PG 23, 1241; PG 23, 197) (por. ktPK 12.4;
ktPK 61.5). Dzieło to jest najważniejszym dziełem egzegetycznym
Euzebiusza. W jego pracach egzegetycznych widoczne są zarówno
wpływ Orygenesa, jak i samodzielność. Mocno akcentował literalny
sens Pisma176. Największą sławę przyniosły mu dzieła historyczne.
W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II odnosi się
do katechez św. Cyryla Jerozolimskiego. Wiadomości dotyczące życia św. Cyryla Jerozolimskiego w katechezach papieskich wskazują
jedynie na to, że żył IV wieku (ktPK 19.5), jednak o jego znaczeniu
dla Kościoła papież pisał w liście apostolskim Omnium Ecclesiarun
Matri z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego177.
W katechezie dotyczącej kantyku Ez 36, 24–28 Jan Paweł II przytacza
fragment Trzeciej katechezy chrzcielnej, który prorockie słowa interpre176
Por. J. Ulrich, Euzebiusz von Cäsarea, [w:] Lexikon der antiken christlichen Literatur,
dz. cyt., s. 240–245.
177
Jan Paweł II w liście apostolskim Omnium Ecclesiarun Matri wskazuje na Cyryla
Jerozolimskiego jako na świadka apostolskiej wiary. Podkreśla, że swoje katechezy głosił
w miejscach bezpośrednio związanych z tajemnicą paschalną Chrystusa. Koncentruje się
na najważniejszej części pierwotnej nauki: 1) tajemnica Trójcy Świętej; 2) bóstwo wcielonego Słowa; 3) dziewicze narodzenie; 4) niezniszczalna pieczęć Ducha Świętego; 5) Eucharystia – obecność i ofiara; 6) konsekracyjna moc epiklezy. Jan Paweł II zauważa obecną w katechezach św. Cyryla Jerozolimskiego „świeżość początków”; por. Jan Paweł
II, List apostolski Omnium Ecclesiarun Matri z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Cyryla
Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 10 (1990), z. 18, s. 41–44; por. B. Częsz, Jan Paweł II a 1600.
rocznica śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 160–161;
por. także: M. Jędrzejewska, Droga inicjacji chrześcijańskiej w Kościele starożytnym na podstawie katechez Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 22 (2002), z. 42–43, s. 403–409; W. Kania, Istotne cechy katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 10 (1990), z. 18, s. 76;
T. Kaczmarek, Ryty chrzcielne jako naśladowanie tajemnic paschalnych według II katechezy
mistagogicznej Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 10 (1990), z. 18, s. 83.

92

Zasady hermeneutyki biblijnej stosowane przez Jana Pawła II

tuje jako zapowiedź ludu chrześcijańskiego chrztu (Trzecia katecheza
chrzcielna, n. 16: Le catechesi, Roma 1993, ss. 79–80) (ktPK 108.5). W katechezie dotyczącej Psalmu 118 [117] czytamy komentarz św. Cyryla
Jerozolimskiego:
Mówimy jedyny Pan Jezus Chrystus, aby usynowienie było jedyne;
mówimy jedyny, abyś nie pomyślał, że jest jeszcze inny. […] Jest bowiem nazwany „kamieniem”, nie bezdusznym czy ociosanym ludzkimi
rękoma, lecz „kamieniem węgielnym”, aby ten, kto w niego wierzy, nie
został zawiedziony (Le Catechesi, Rzym 1993, s. 312–313) (ktPK 70.1).

W katechezie na temat Psalmu 32 [31] Jan Paweł II zauważa, że
św. Cyryl Jerozolimski posłużył się Psalmem 32 [31], aby uczyć katechumenów o chrzcie i związanej z nim głębokiej odnowie, o radykalnym oczyszczeniu z wszelkiego grzechu (Pro catechesi, 15: CTP, 103,
Roma 1993, s. 36) (ktPK 19.5).
Św. Jan Chryzostom w katechezach Jana Pawła II znajduje ważne miejsce. Papież, przedstawiając go, pisze, że jest on „wybitnym
nauczycielem i mówcą, wnikliwym interpretatorem Pisma Świętego, żyjącym w IV wieku, został biskupem Konstantynopola, zaznał
wszelkiego rodzaju trudności, a nawet dwukrotnego wygnania”
(ktPK 116.4)178. W katechezie dotyczącej Psalmu 19 [18] Jan Paweł II
podkreśla główny temat psalmu: „stworzenie – pierwszym objawieniem” i przytacza komentarz św. Jana Chryzostoma, który twierdzi:
„Milczenie niebios to głos bardziej donośny niż głos trąby: głos ten
woła nie do naszych uszu, lecz do naszych oczu o wielkości Tego,
który je stworzył” (PG 49, 105) (ktPK 11.6). W katechezie dotyczącej
kantyku Ef 1, 3–10 Jan Paweł II przytacza długi fragment Pierwszej homilii na temat Listu do Efezjan św. Jana Chryzostoma (Prima omelia Sulla
lettera agli Efesini 1, 1: PL 62, 11) (ktPK 116.4). W katechezie dotyczącej
kantyku Kol 1, 11c–20 papież cytuje obszerny tekst z Komentarza do
Listu do Kolosan św. Jana Chryzostoma (Commento alla lettera ai Colossei, 2, 3: PG 62, 312) (ktPK 120.4).
178
Znaczną cześć dzieł św. Jana Chryzostoma (zm. w 407 roku) stanowią homilie
o charakterze egzegetycznym (do Księgi Rodzaju, do Psalmów, do Izajasza, do Ewangelii Mateusza, Jana i Łukasza, do Dziejów Apostolskich, do wszystkich listów Pawłowych); por. C. V. Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy, dz. cyt., s. 72–74.
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Drugi okres patrystyczny w katechezach papieskich reprezentują tacy pisarze italscy jak św. Ambroży, św. Hieronim, św. Paulin
z Noli, św. Maksym z Turynu. Św. Ambrożego papież określa mianem „wielkiego Ojca Kościoła” (ktPK 27.5; por. ktPK 73.3) oraz „biskupa Mediolanu” (ktPK 118.4). Pisma egzegetyczne św. Ambrożego
powstały w większości z wygłoszonych homilii, później poszerzonych
i literacko opracowanych. Papież korzysta w dwóch dzieł Ambrożego dotyczących Psalmów: Commento a dodici Salmi oraz Commento al
Salmo 118. Dzieło Commento a dodici Salmi zawiera pouczenia moralne
i rozważania na temat zjednoczenia mistycznego duszy ludzkiej z Bogiem179. Z tego komentarza papież korzysta czterokrotnie (ktPK 37.7;
ktPK 30.6; ktPK 31.6; ktPK 27.5; ktPK 22.4). Dzieło Commento al Salmo
118 złożone jest z 22 homilii odpowiadających 22 strofom Psalmu 118.
Dusza ludzka jako Oblubienica przemienia się oraz dojrzewa do mistycznej łączności z Chrystusem, swym Oblubieńcem. Makrostrukturą
tego związku jest relacja Chrystusa Oblubieńca z Kościołem Oblubienicą. Ambroży przedstawia program i środki doskonalenia180. W katechezie na temat Psalmu 100 [99] Jan Paweł II zauważa, że
„wezwanie do wstępowania w bramy z dziękczynieniem” i „z hymnami” przypomina fragment Misteriów św. Ambrożego, opisujący
ochrzczonych, którzy zbliżają się do Chrystusowych ołtarzy (Opere dogmatiche III, SAEMO, XVII, pp. 158–159) (ktPK 60.4).

Dzieła św. Hieronima Jan Paweł II wykorzystuje w swych katechezach czterokrotnie: In Isaiam prophetam, 10, 33: PL 24, 367 (ktPK 99.4),
Lettera 22, 29: Oprere scelte, I, Torino 1971, s. 379 (ktPK 101.5); Breviarium in Psalmos, Ps CVII: PL 26, 1224 (ktKP 62.5); Tractatus LIX in Psalmos, 5, 27: PL 26, 829 (ktPK 5.1). Wielką zasługą Hieronima jest przekład 78 homilii Orygenesa na język łaciński. Jan Paweł II podkreśla ten
fakt i stwierdza, że homilie Orygenesa o Psalmach zachowały się dzięki przekładowi łacińskiemu dokonanemu przez św. Hieronima (por.
ktPK 51.5). Poprzez przekłady dzieł greckich ojców Kościoła na łacinę
Hieronim przekazał owoce egzegezy greckiej, w szczególności Ory179
Commento a dodici Salmi dotyczy Psalmów: 1, 35–40, 43, 45, 47, 48 oraz 61. Komentarz do Psalmu 43 jest niedokończony z powodu śmierci Ambrożego.
180
Por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 321.
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genesa, Kościołowi łacińskiemu181. Doniosłe znaczenie ma powiązanie
antycznej wiedzy i biblijno-ascetycznej duchowości i ich znaczenia dla
lektury Pisma Świętego, życia mniszego i wiedzy biblijnej182. W katechezie dotyczącej kantyku Iz 33, 13–16 Jan Paweł II przytacza Komentarz do Izajasza św. Hieronima, który wyjaśnia, że wspomniane przez
proroka „zamykanie oczu” jest zachętą do zdecydowanej odmowy jakiegokolwiek udziału w czynieniu zła (por. In Isaiam prophetam, 10, 33:
PL 24, 367) (ktPK 99.4–5).
O św. Paulinie z Noli z katechez Jana Pawła II dowiadujemy się jedynie tego, iż był ojcem Kościoła183, który podobnie jak św. Augustyn
zachęca do duchowej lektury Psalmu 48 oraz do kontemplacji niebieskiego Jeruzalem. Wzywa do modlitwy, abyśmy
mogli się odnaleźć jako żywe kamienie niebieskiego i wolnego Jeruzalem. […] Zaiste ten, który zamieszkuje to miasto, objawia się jako Jedyny w trzech osobach. […] Chrystus został ustanowiony nie tylko jego
fundamentem, lecz również wieżą i bramą. […] Jeśli więc na Nim opiera
się dom naszej duszy i na nim wznosi się budowla godna tak wielkiego
fundamentu, bramą wejściową Jego miasta będzie właśnie Ten, który
poprowadzi nas do poprzez wieki i pośle nas na swoje pastwisko (List
do Saweriusza, 28.2) (ktPK 29.5).

Św. Paulin z Noli był zwolennikiem szkoły aleksandryjskiej i posługiwał się alegorią. Podobnie jak Orygenes starał się odkrywać w PiHieronim przełożył na język łaciński następujące dzieła: Euzebiusza z Cezarei – Kronika, cz. II i Onomasticon; Orygenesa – 78 Homilii; Dydyma Aleksandryjskiego – O Duchu Świętym; Św. Pachomiusza – Reguła; por. F. Drączkowski, Patrologia,
dz. cyt., s. 331.
182
Por. A. Fürst, Hieronymus, [w:] Lexikon der antiken christlichen Literatur, dz. cyt.,
s. 329.
183
Św. Paulin z Noli (ur. 353 lub 354, zm. w 431 roku) pochodził z rodziny senatorskiej, wykształcenie otrzymał w szkole w Bordeaux, w 379 roku został prokonsulem
Kampanii. Gdy umiera mu syn, przyjmuje chrzest, a następnie za zgodą żony przyjmuje święcenia kapłańskie. Rozdał majątek, udał się do Noli, gdzie zbudował kościół
i założył wspólnotę monastyczną. W 409 roku zostaje biskupem Noli, oddaje się działalności charytatywnej. Prowadzi obszerną korespondencję (Listy) z najwybitniejszymi
postaciami swego czasu. Paulin naśladował wzory starożytnych poetów; por. Słownik
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, dz. cyt., s. 318; por. M. Cytowska, H. Szelest,
Literatura rzymska – okres Cesarstwa. Pisarze chrześcijańscy, Warszawa 1994, s. 183–185,
230–237.
181
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śmie Świętym reguły postępowania zmierzające do pogłębienia doskonałości chrześcijańskiej184.
Św. Maksym z Turynu, jak podaje Jan Paweł II, żył w okresie od IV
do V wieku (por. ktPK 63.5); (zmarł między rokiem 408 a 423). Był biskupem Turynu od 398 roku, jest ojcem Kościoła i świętym katolickim.
Jan Paweł II w katechezie na temat Psalmu 110 cytuje dłuższy fragment jego Homilii na Zesłanie Ducha Świętego, w którym wyjaśnia sens
zaproszenia Boga Ojca: „Siądź po mojej prawicy”. Wyjaśnia:
Syn zasiada po prawicy, ponieważ jak mówi Ewangelia – po prawej
stronie staną owce, a po lewej zaś kozły. Trzeba więc, aby pierwszy Baranek zajął miejsce owiec, a głowa niepokalana już zawczasu objęła miejsce
przeznaczone dla niepokalanej owczarni, która pójdzie za Nim (por. 40, 2;
Scriptores circa Ambrosium, IV, Mediolan–Rzym 1991, s. 195) (ktPK 63.5).

Środowisko pisarzy galijskich reprezentuje Hilary z Poitiers. Jan
Paweł II św. Hilarego z Poitiers określa tytułem: „Ojciec i Doktor Kościoła żyjący w IV wieku” (ktPK 9.4) oraz „słynny Doktor Kościoła
żyjący w IV wieku” (ktPK 76.5). Jan Paweł II w swych katechezach
korzysta z jednego dzieła św. Hilarego – Tractatus super Psalmos. Dzieło to jest pismem egzegetycznym przeznaczonym dla duszpasterzy,
napisanym w oparciu o Komentarz do Psalmów Orygenesa. Hilary korzystał z łacińskiego przekładu Psalmów i tekstu Septuaginty. W katechezie na temat Psalmu 15 [14] Jan Paweł II przytacza komentarz
św. Hilarego z Poitiers, który końcową część psalmu odnosi do wstępnego obrazu przybytku świątyni na Syjonie: „Gdy człowiek działa
zgodnie z przykazaniami, przebywa w przybytku, odpoczywa na górze” (Tractatus super Psalmos, 14, 17: PL 9, 308) (ktPK 9.4). W katechezie
na temat Psalmu 142, 2–3.6–8 Jan Paweł II wskazuje na chrystologiczne
odczytanie psalmu w żywej Tradycji Kościoła i pokazuje iż „tradycja
chrześcijańska wiąże Psalm 142 [141] z Chrystusem umęczonym i cierpiącym” (Tractatus super Psalmos: PL 9, 833–837) (ktPK 76.5).
Środowisko pisarzy afrykańskich reprezentuje św. Augustyn, którego Jan Paweł II nazywa „wielkim Ojcem Kościoła” (ktPK 119.4–5) (Com184
Por. A. Swoboda, Egzegeza alegoryczna Pisma Świętego w listach Paulina z Noli,
„Vox Patrum” 17 (1997), z. 32–33, s. 262; A. Swoboda, Osoba posłańca w listach św. Paulina, biskupa z Noli, „Vox Patrum” 10 (1990), z. 19, s. 703–712.
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mento al Vangelo di San Giovanni, 23, 6, Roma 1968, s. 541) (ktPK 119.5).
Papież z wielkim upodobaniem korzysta z dzieła Enarrationes in Psalmos185 (ktPK 84.4, ktPK 5.1, ktPK 24.5, ktPK 39.3, ktPK 59.6, ktPK 54.3,
ktPK 64.5, ktPK 71.4, ktPK 82.2, ktPK 86.5, ktPK 83.4, ktPK 16.5,
ktPK 39.5, ktPK 49.4–5, ktPK 43.4, ktPK 40.5, ktBK 53.1). Ponadto papież korzysta z takich dzieł jak Discorsi (n. 255, 1, IV/2, Rzym
1984, s. 597) (ktPK 130.1); Państwo Boże (XVII, 3, 2) (ktPK 29.5); Sermo 334, 3: PL 38, 1469 (ktPK 10.2); Wybór mów, (Warszawa 1973, ATK,
s. 25) (ktPK 48.5); Wyznania (XII. 16; tłum. Z. Kubiak, Kraków 2000)
(ktPK 92.5). Objaśnienia do Psalmów zawierają wykład nauki o charakterze teologiczno-duchowym, oparty na nauce Christus totus. We
wszystkich psalmach słyszymy głos Chrystusa, całego Chrystusa, głos
Głowy i Ciała, czyli Kościoła.
Trzeci okres patrystyczny przypadający na lata od roku 451 do 636
lub 749 w katechezach Jana Pawła II reprezentowany jest przez takich
pisarzy łacińskich jak św. Grzegorz Wielki, Fulgencjusz, biskup Ruspe
(467–532) (ktPK 18.3) oraz greckich – Maksym Wyznawca, św. Jan Damasceński, św. Grzegorz Wielki (zm. w 604 roku). Św. Grzegorz Wielki był mnichem i papieżem troszczącym się o pogłębienie życia religijnego w Kościele186. W swych dziełach moralno-ascetycznych Grzegorz
szuka przede wszystkim sensu duchowego, preferując egzegezę alegoryczną187. W swych katechezach Jan Paweł II odnosi się do trzech
185
Enarrationes in Psalmos jest najobszerniejszym dziełem Augustyna, to jedyny kompletny wykład do Psalmów w literaturze patrystycznej napisany w latach
392–418. Dzieli się na dwie grupy: objaśnienia „podyktowane” i wygłoszone. W „objaśnieniach podyktowanych” można wyróżnić trzy grupy: krótkie uwagi egzegetyczne
(Psalmy 1–31, z małymi wyjątkami), obszerne komentarze i homilie; por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 378.
186
Por. S. Rosik, Aktywność i kontemplacja jako formy życia chrześcijańskiego według nauki św. Grzegorza Wielkiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 23 (1976), z. 3, s. 35–49;
por. także: S. Sojka, Przedchrześcijańskie „actio” i „conteplatio” a „vita” activa” i „vita contemplativa” u św. Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” 6 (1986), z. 10, s. 17–39.
187
Św. Grzegorz Wielki urodził się w Rzymie ok. 540 roku w rodzinie senatorskiej,
w 572 roku został prefektem miasta. Ok. 574 roku następuje zwrot w jego życiu, zostaje mnichem i zakłada klasztory w dawnych swoich posiadłościach, jeden w Rzymie,
sześć na Sycylii. Przyjął święcenia diakonatu i został wysłany jako legat papieski na
dwór cesarski do Konstantynopola. Po powrocie do Rzymu był sekretarzem i doradcą
papieża Pelagiusza II. W 590 roku po śmierci Pelagiusza został wybrany na stolicę Piotrową i jako papież prowadził wszechstronną działalność duszpasterską, charytatywną, reformatorską. Posiada zasługi na polu ewangelizacji. W 596 roku wysłał do Anglii
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dzieł Grzegorza: Commento ai sette Salmi penitenziali (PL 79, 649–650)
(ktPK 77.5), Il testi mariani del primo millennio (III, Rzym 1990, s. 625)
(ktPK 41.5) oraz Omelie su Ezechiele (Rzym 1993, s. 271) (ktPK 33.4).
Fulgencjusz z Ruspe żył w latach 467–532, był zakonnikiem i biskupem, jak zauważa Jan Paweł II (ktPK 18.3)188. W swej katechezie do
Psalmu 30 Jan Paweł II przytacza dłuższy fragment Epistola 3, skierowany do zakonnicy Proby. We fragmencie tym Fulgencjusz zwraca
uwagę na pokusę pychy, która rodzi się w okresie dobrobytu, a czas
próby postrzega jako Boże wezwanie do pokory.
Św. Maksym Wyznawca reprezentuje greckich pisarzy trzeciego
okresu patrystycznego. Jest teologiem greckim, świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego189. Jan Paweł II przytacza dłuższą
modlitwę św. Maksyma, w której nawiązuje on do tekstu proroka
Daniela (Mowa ascetyczna, Umanita di Cristo, Rzym 1979, s. 51–52)190
(ktPK 109.5).
ekspedycję misyjną złożoną z czterdziestu mnichów, na czele z Augustynem, przeorem
klasztoru św. Andrzeja, przyszłym biskupem Canterbury, przyjął tytuł servus servorum
Dei, zmarł 604 roku; por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 394–395.
188
Fulgencjusz z Ruspe pod wpływem pism św. Augustyna poświęcił się Bogu
w klasztorze w Afryce, w Sycylii, w Rzymie. Został wybrany biskupem miasteczka prowincji Byzaceny (507 rok), zesłany na Sardynię wraz z innymi biskupami przez króla Trazamunda (508 rok) organizował dla nich życie monastyczne na wzór „domu”
św. Augustyna. Na stolicę biskupią wrócił dopiero po śmierci króla Trazamunda (523
rok), por. Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, dz. cyt., s. 162–164.
189
Maksym urodził się w dość wpływowej rodzinie w 580 roku w Konstantynopolu. Podjął karierę polityczną, był pierwszym sekretarzem cesarza Herakliusza. Zrezygnował z tego urzędu i zapukał do bramy klasztornej w Chrysopolis. Tam przywdział
habit mnicha. Zasłynął wiedzą i świętością. Gdy pojawiła się groźba najazdu perskiego,
udał się na Kretę, a następnie przez Cypr do Afryki. Maksym był inspiratorem wielu synodów afrykańskich. Po powrocie do Rzymu zainicjował synod, na którym potępiono
herezje monofizytyzmu i monoteletyzmu, po stronie których zaangażowali się cesarze
bizantyjscy. Dlatego też wraz z papieżem Marcinem I został aresztowany w 653 roku
na rozkaz Konstansa II i wywieziony do Konstantynopola. Oskarżonego o zdradę stanu zesłano do Bizji w Tracji. Tam wyrwano mu język i odrąbano prawą rękę. Umarł
13 sierpnia 662 roku w twierdzy Schemarion. Za męczeńskie wyznanie wiary potomność nadała mu zaszczytny tytuł „Wyznawcy”. Maksym był największym uczonym
i mistykiem chrześcijańskim VII wieku. Pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę pisarską. Ujmował w niej syntetycznie dotychczasową naukę soborów, teologię, ascetykę, filozofię; por. Benedykt XVI. Święty Wyznawca, www.kosciol.wiara.pl/doc/489540.
Swiety-Maksym (03.06.2013).
190
Św. Maksym Wyznawca w Dialogu o życiu wewnętrznym przedstawia wykład
teorii duchowości. Człowiek dąży do uzyskania wewnętrznej jedności z Bogiem, czyli
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Jan Paweł II korzysta z Komentarza do Listów świętego Pawła św. Jana
Damasceńskiego191 w katechezie na temat kantyku Kol 1, 11–20 (Il libri delia Bibbia interpretati dalia grande tradizione, Bolonia 2000, s. 18.23)
(ktPK 121.5). Aktualizacja zastosowana przez św. Jana Damasceńskiego kładzie akcent na rzeczywistość śmierci, którą Chrystus unicestwił
przez swój udział w śmierci (ktPK 121.5). Ponadto Jan Paweł II uznaje
zasługi „nauczyciela, Doktora Kościoła, Brytyjczyka, św. Bedy Czcigodnego (VII–VIII wiek)”192 i przytacza dłuższy fragment jego Homilii
na narodzenie Jana Chrzciciela, w której komentuje Benedictus. Aktualizacja przeprowadzona przez św. Bedę Czcigodnego kieruje wzrok katechizowanych na Pana,
który przyszedł do nas jako lekarz nawiedzający chorych, ponieważ
dla uleczenia naszej choroby, jaką jest nasza pycha, dał nam przykład
swojej pokory. […] Chrystus odnalazł nas „w mroku i cieniu śmierci”,
byliśmy bowiem od dawna zaślepieni przez grzech i niewiedzę […].
Kierował naszymi dziełami, byśmy drogą prawdy, którą nam ukazał,
doszli do obiecanego przez Niego wiecznego pokoju (ktPK 115.4).
do przebóstwienia, przez opanowanie namiętności, szczególnie miłości własnej, oraz
rozwinięcia w sobie cnót, szczególnie miłości; por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt.,
s. 418.
191
Św. Jan Damasceński, Jan z Damaszku był ostatnim wielkim ojcem Kościoła
wschodniego, urodził się ok. 675 roku w Damaszku w rodzinie arabskiej wyznania
chrześcijańskiego. Przez pewien czas pracował jako minister finansów kalifa. Ok. 700
roku wstąpił do klasztoru św. Saby k. Jerozolimy, gdzie przez długie lata poświęcał się
modlitwie, kontemplacji studium ojców i teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk
patriarchy Jerozolimy – Jana V. Zasłynął jako kaznodzieja, uczony i poeta oraz doradca
patriarchy i innych biskupów w sprawach teologicznych. Bronił kultu obrazów. Zmarł
ok. 749 roku w Mar Saba. W 1890 roku papież Leon XIII ogłosił go doktorem Kościoła.
Św. Jan Damasceński to teolog, filozof, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego,
święty mnich, jeden z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich; por. M. Raczkiewicz, Kapłan w pismach Jana Damasceńskiego, „Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), z. 24–29,
s. 209–216.
192
Beda, zwany Czcigodnym lub Wspaniałym (ur. w 672 roku w Wearmouth
k. Sunderlandu w Anglii lub w roku 673, zm. 25 maja 735 w Jarrow) – anglosaski mnich
i benedyktyn, prezbiter, związany z klasztorami w Wearmouth oraz Jarrow w Nortumbrii (obecnie klasztor Wearmouth-Jarrow), wszechstronny uczony. W Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim uznany za świętego. W Kościele katolickim
ponadto doktor Kościoła. Niektóre Kościoły protestanckie uznają go za bohatera wiary.
Anglikanie i luteranie zaliczają go do odnowicieli Kościoła; por. H. Schneider, Beda Venerabiblis, [w:] Lexikon der Antiken Christlichen Literatur, dz. cyt., s. 120–124.
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Papież wspomina też Chryzypa z Jerozolimy, pochodzącego
z Kapadocji. W Palestynie jako mnich Chryzyp był jednym z założycieli ławry św. Eutymiusza, a po przyjęciu święceń kapłańskich
został kustoszem relikwii Krzyża Świętego w Bazylice Grobu Pańskiego (Anastasis) w Jerozolimie (por. ktPK 26.5).
Jan Paweł II w swych katechezach wskazuje na doniosłe znaczenie tradycji ormiańskiej poprzez przypomnienie „mistrza tradycji
ormiańskiej Grzegorza z Nareku (950–1010)”193 (ktPK 50.5). W Liście
apostolskim z okazji 1700. rocznicy chrztu narodu armeńskiego papież
pisze, że „chce wspomnieć świętego Grzegorza z Nareku, który
zgłębił otchłanie ludzkiej rozpaczy i dojrzał światło oślepiającej łaski, przyświecającej także wierzącemu”194. O Grzegorzu z Nareku
wspomniał Jan Paweł II, nazywając go „głównym piewcą Madonny, wielkim Doktorem Kościoła armeńskiego”195. W swych katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II korzysta z Panegiryku
na cześć Najświętszej Maryi Panny (Testi mariani del primo millennio,
IV, Roma 1991, s. 589). „W nim Grzegorz objawia swój geniusz poetycki oraz swoje gorące uczucia żywione wobec Bogurodzicy”196
(ktPK 50.5).
Grzegorz z Nareku ur. ok. 944 roku, zm. ok. 1010 roku w Nareku w Armenii – jeden z największych poetów i uczonych ormiańskich, święty Kościoła ormiańskiego.
W pierwszych latach życia stracił matkę, został przez ojca oddany wraz z dwoma braćmi do monasteru, będącego wówczas znaczącym ośrodkiem kulturalnym. Otrzymał
staranne wykształcenie, a po przyjęciu święceń kapłańskich został wychowawcą mnichów. Pozostawił po sobie niemałą twórczość literacką; por. A. Stępniewska, Maryja
w twórczości Grzegorza z Nareku, „Vox Patrum” 21 (2001), z. 40–41, s. 111–114.
194
Por. Jan Paweł II, List apostolski z okazji 1700. rocznicy chrztu narodu armeńskiego,
„Vox Patrum” 21 (2001), z. 40–41, s. 7–19; tenże, Homilia wygłoszona podczas liturgii w obrządku ormiańskim w Bazylice NMP na Zatybrzu 21 listopada 1987 roku, „OsRom” 127 (1987)
nr 280 (23–24 XI), s. 6; tenże, Homilia wygłoszona podczas boskiej liturgii w rycie armeńskim
z okazji 1700. rocznicy chrztu narodu armeńskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie 18 lutego
2001 roku, „Vox Patrum” 21 (2001), z. 40–41, s. 25–28; tenże, Przemówienie podczas spotkania
z Patriarchą wszystkich Ormian Karekinem II w Katedrze Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego
w Eczmiadzynie 25 września 2001 roku, „Vox Patrum” 21 (2001), z. 40–41, s. 35–36.
195
Jan Paweł II, Anioł Pański 18 lutego 2001, „OsRom” 141 (2001) nr 41, z. 19–20, s. 9.
196
Panegiryk na cześć Najświętszej Maryi Panny podzielony jest na 24 paragrafy. Swą
formą nawiązuje do bizantyjskiego akatystu, a konkretnie do arcydzieła bizantyjskiej
poezji liturgicznej – słynnego Akatystu ku czci Bogurodzicy, przypisywanego Romanowi
Melodosowi (VI wiek); por. Muza chrześcijańska, t. 3: Poezja grecka od II do XV wieku,
Kraków 1995, s. 194–208 (jako anonimowa); por. A. Stępniewska, Maryja w twórczości
Grzegorza z Nareku, art. cyt., s. 115.
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Jan Paweł II ceni zarówno dzieła wielkich ojców Kościoła, ale też
mniej znanych autorów epoki patrystycznej, którzy również podejmowali trud przybliżania współczesnym myśli Bożej zawartej na kartach
Starego i Nowego Testamentu.
Przy doborze źródeł patrystycznych Jan Paweł II posłużył się dwojakim kryterium: wysoką rangą autora lub gatunkiem literackim reprezentowanym przez wykorzystane dzieło, a są nimi najczęściej komentarze do Psalmów lub innych ksiąg biblijnych. Drugą grupę stanowią
homilie patrystyczne197. Zdarzają się odstępstwa od tej zasady, polegające na przywołaniu pojedynczych cytatów z pism autorów mniej
znanych oraz z dzieł niemających charakteru egzegezy bezpośredniej,
głównie dogmatycznych, ascetycznych i pastoralnych. Katechezy pozwalają poznać bogactwo postaci autorów wczesnochrześcijańskich:
pasterzy Kościoła, męczenników oraz mnichów.
Papież w swych katechezach zasadniczo przytacza dzieła tych autorów, którzy wnieśli znaczny wkład w pogłębienie misterium Boga,
wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego
i mają tytuły ojców i doktorów Kościoła. Pierwszeństwo w swych
katechezach Jan Paweł II przyznaje św. Augustynowi i jego dziełu:
Enarrationes in Psalmos (17 przytoczeń: ktPK 5.1; ktPK 16.5; ktPK 24.4;
ktPK 39.3; ktPK 39.5; ktPK 40.5; ktPK 43.4; ktPK 49.4–5; ktPK 53.1;
ktPK 59.6; ktPK 54.3; ktPK 64.5; ktPK 71.4; ktPK 82.2; ktPK 83.4;
ktPK 84.4; ktPK 86.5)198. Jan Paweł II w Liście apostolskim Augustinum
Hipponensem w 1600. rocznicę nawrócenia św. Augustyna biskupa
Homilie patrystyczne mają charakter eklezjalny, miejscem ich przepowiadania
jest zgromadzenie liturgiczne. Ważnym wymiarem homilii patrystycznej jest jej chrystologiczny charakter. Słowo Boże stanowi jej pierwszorzędne tworzywo. Głosiciele
stosowali dwie metody. Jedna polegała na wprowadzeniu uczestników liturgii w wydarzenie zbawcze opisane na kartach Pisma Świętego. Mistrzem tej drogi był Orygenes, który przemawiał z pozycji wtajemniczającego. Drugi sposób sięgania do Pisma
Świętego polegał na przekazywaniu uczestnikom prawdy religijno-moralnej, tak by
oni mogli według niej kształtować swoje życie. Prawda dogmatyczna lub moralna
była na pierwszym miejscu. Tekst Biblii służył do jej wyjaśnienia. Sposobów wykorzystania tego tekstu było wiele, można go było cytować. Przy doskonałym opanowaniu pamięci – zwłaszcza słuchowej – cytowano dziesiątki, a nawet setki fragmentów
w jednym kazaniu; por. E. Staniek, Koncepcja homilii patrystycznej, „Vox Patrum” 23
(2003), z. 44–45, s. 27.
198
Objaśnienia do Psalmów św. Augustyna są zbiorem homilii przypominających komentarz; por. M. Szram, Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, art. cyt.,
s. 37.
197
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i doktora Kościoła wskazuje na dokumenty papieskie wydane na przestrzeni wieków wskazujące, iż biskup z Hippony nigdy nie przestał
być obecny w Kościele199. Ponadto podkreśla, iż pragnie,
ażeby jego doktryna filozoficzna, teologiczna i duchowa była studiowana i rozpowszechniana, dzięki czemu mógłby on również obecnie
swoje nauczanie w Kościele kontynuować, nauczanie równocześnie pokorne i genialne, którego główną treścią jest Chrystus i miłość200.

Drugim dziełem, do którego Jan Paweł II dosyć często odsyła katechizowanych, jest dzieło Orygenesa w łacińskim przekładzie i opracowaniu św. Hieronima pt.: Homiliae in Psalmos (12 przytoczeń: ktPK 32.2;
ktPK 34.5; ktPK 40.1; ktPK 46.4; ktPK 51.1; ktPK 52.5; ktPK 54.3;
ktPK 57.5; ktPK 62.3; ktPK 79.5; ktPK 80.1; ktPK 81.4)201. Na szczególną
uwagę zasługuje częste powoływanie się papieża na słynny w starożytności Komentarz do Psalmów Orygenesa w przekładzie i opracowaniu św. Hieronima. Dokument Interpretacja Biblii w Kościele tytułem
przykładu wymienia Orygenesa i św. Hieronima i stwierdza fakt
naśladowania ich kroków przez współczesnych egzegetów202. Przywoływanie interpretacji Orygenesa nie jest przypadkowe, nawiązuje
ono do chrystologicznej i duchowej egzegezy tekstów starotestamenPor. Celestyn I, List Apostolici verba (maj 431): PL 50, 530 A; Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris (4 sierpnia 1879), [w:] Acta Leonis XIII, Rzym 1881, s. 270; Pius XI,
Encyklika Ad salutem humani genesis (22 kwietnia 1930), AAS 22 (1930) 233; Paweł VI,
Przemówienie do członków zakonu augustianów z okazji inauguracji Instytutu Patrystycznego
„Augustianum” (4 maja 1970), AAS 62 (1970) 426.
200
Jan Paweł II, List apostolski Augustinum Hipponensem do biskupów, kapłanów rodzin zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego w 1600. rocznicę nawrócenia
św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła (28 sierpnia 1986), [w:] tenże, Dzieła zebrane,
t. 3: Listy, Kraków 2007, s. 683–706.
201
Orygenes traktuje tekst Pisma Świętego jako nową postać wcielenia Syna Bożego. Słowo Biblii jest szatą Syna Bożego, podobnie jak jego ludzkie ciało i podobnie jak
Kościół. Wiara w obecnego w Piśmie Świętym Chrystusa jest nieodzownie potrzebna
do wtajemniczenia w jego bogactwo. Jako kaznodzieja Orygenes traktował Pismo Święte jako boski instrument muzyczny, na którym można wygrywać piękne melodie. Te
melodie wydobyte z instrumentu to objawienie obecnego w nim samego Logosu. Homilia to koncert karmiący ducha. To pieśń, w której jest obecny sam Chrystus. Orygenes
studium samego instrumentu traktował jako ustalenie sensu literalnego; por. E. Staniek,
Koncepcja homilii patrystycznej, art. cyt., s. 29.
202
R. Pindel, Ujęcia oparte na Tradycji, [w:] Z badań nad Biblią, cz. 2, dz. cyt., s. 53.
199
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talnych, której aleksandryjski egzegeta był mistrzem. Orygenes reprezentuje tradycję aleksandryjską, którą wyróżnia alegoria w egzegezie
oraz podkreślenie bóstwa Słowa w chrystologii. Należy zauważyć, że
Jan Paweł II nazywa „wielkim pisarzem chrześcijańskim” (ktPK 23.2)
teologa kontrowersyjnego z punktu widzenia dotyczących go w starożytności orzeczeń kościelnych. Jest to jeden z przykładów – obok
umieszczania tekstów Aleksandryjczyka w Liturgii godzin i Katechizmie Kościoła Katolickiego – posoborowej rehabilitacji jego genialnej myśli przerastającej ówczesne czasy203.
Dwadzieścia razy pojawiają się odwołania do dzieł św. Ambrożego, przede wszystkim do pism egzegetycznych: Commento a dodici Salmi (dziewięć przytoczeń: ktPK 22.4; ktPK 27.5; ktPK 30.6; ktPK 31.6;
ktPK 37.7; ktPK 72.5; ktPK 73.3.4; ktPK 95.5;ktPK 118.1), Expositio Evangelii secundum Lucam (ktPK 7.4; ktPK 69.4; ktPK 104.5).
Dosyć często papież korzystał z pism ojców kapadockich: św. Bazylego Wielkiego (sześć przytoczeń: ktPK 17.5; ktPK 20.2.3.4; ktPK 35.2;
ktPK 61.2; ktPK 83.4; ktPK 83.2), św. Grzegorza z Nyssy (pięć razy:
ktPK 101.5; ktPK 110.5; ktPK 66.4; ktPK 68.3; ktPK 36.6); św. Grzegorza
z Nazjanzu (trzy razy: ktPK 54.5; ktPK 55.5; ktPK 128.4). O św. Bazylim
Jan Paweł II pisze w Liście apostolskim Patres Ecclesiae na 1600-lecie
jego śmierci i podkreśla, że „pośród Ojców greckich Bazyli nazywany
jest «Wielkim»; w bizantyjskich księgach liturgicznych wzywany jest
jako «światło pobożności» i «światło Kościoła». Oświecał i oświeca on
Kościół poprzez nieskazitelność życia i znakomitość nauki”204.
Inne cytowania źródeł patrystycznych: św. Cyryla Jerozolimskiego
(pięć razy: ktPK 19.5; ktPK 19.5; ktPK 70.1; ktPK 101.3; ktPK 108.5), św. Jana
Chryzostoma (pięć razy: ktPK 25.5; ktPK 38.6; ktPK 83.4; ktPK 116.4;
ktPK 120.4), św. Klemensa Rzymskiego (trzy razy: ktPK 111.5; ktPK 74.5;
ktPK 69.4), św. Grzegorza Wielkiego (trzy razy: ktPK 33.4; ktPK 41.5;
ktPK 77.5)205, św. Hieronima (trzy razy: ktPK 62.5; ktPK 99.1; ktPK 5.1).
203
Por. M. Szram, Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach Jana Pawła II i Benedykta XVI, dz. cyt., s. 267; por. także: H. Pietras, Orygenes w pismach i wystąpieniach Jana
Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 205–211.
204
Jan Paweł II, List apostolski Patres Ecclesiae na 1600-lecie śmierci św. Bazylego,
dz. cyt., s. 626.
205
Por. Grzegorz I zwany: Wielki, Dialog lub Dwojesłow, cs. Swiatitiel Grigorij
Dwojesłow, papa Rimskij (ur. ok. 540 roku w Rzymie, zm. 12 marca 604 roku), z pochodzenia Rzymianin, papież (od 3 września 590 roku do śmierci), pierwszy mnich (bene-
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Dla porównania warto zaznaczyć, że w 109 katechezach o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II również przytacza fragmenty dzieł wczesnochrześcijańskich. Pełnią one dwojaką rolę. Część z nich zawiera komentarz patrystyczny do perykop biblijnych. Drugą grupę stanowią te, które zawierają
refleksję teologiczną i apologię wiary206.
Z powyższego zestawienia wynika, że papież sięga do najważniejszych
dzieł patrystycznych wyjaśniających Psalmy lub nawiązujących do nich.
Następnie zostanie przeanalizowany sposób wykorzystania patrystycznej egzegezy w papieskich katechezach. W katechezach Jana
Pawła II do psalmów i kantyków teksty patrystyczne obecne są najczęściej w ostatniej części i pełnią rolę argumentu z Tradycji jak w typowym scholastycznym wykładzie207. Są jedynym źródłem pomocniczym w papieskiej katechezie, co wskazuje na to, iż Jan Paweł II czyta
słowo Boże w Tradycji Kościoła. Cel wykorzystania komentarzy jest
dwojaki i odpowiada celowi, jaki stawiała sobie egzegeza patrystyczna, która wywarła największy wpływ na interpretację Biblii, także
dyktyn) będący papieżem, ojciec i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego
(jako Grzegorz Dialogos). Zaliczony przez papieża Bonifacego VIII do grona czterech
doktorów Kościoła, reformator Kościoła; por. Jan Paweł II, List apostolski Plurimum Significans w 1400. rocznicę wyniesienia św. Grzegorza Wielkiego na Stolicę św. Piotra
(590–1990) (29 czerwca 1990), Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., s. 727–729.
206
Do pierwszej grupy należą następujące dzieła: św. Ambroży, De Iacob et vita beata,
I, 6, 21: Sermo, III, Mediolan–Rzym 1982, s. 251–253 (ktJC 2.5); św. Augustyn, De civitate
Dei, XIV, 28: PL 41, 436 (ktJC 13.8; ktJC 18.11; ktJC 20.6); św. Ireneusz z Lyonu, Advresus
haereses, III, 22, 4: PG 7, 959 (ktJC 22.8); św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, III, 17, 1:
PG 7, 929 (ktJC 45.1); św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, V, Praefatio: PG 7, 1120
(ktJC 48.9); św. Augustyn, In Ioannis Evangelium, XVII, 1: PL 35, 1527 (ktJC 58.1); św. Augustyn, In Ioannis Evangelium, XXIV, 1: PL 35, 1592–1593 (ktJC 62.1); św. Ignacy Antiocheński, Ad Smyrnaeos, 5: PG 5, 712 (ktJC 63.3); św. Atanazy, Orationes adversus Ariones,
I, 41: PG 26, 95 (ktJC 66.8); św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, IV, 6, 6: PG 7, 989
(ktJC 75.5); św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, V, 16, 2 (ktJC 81.1); św. Augustyn,
Wyznania, 3, 6, 11 (ktJC 82.1); św. Ambroży, In Lucam, VII, 229–230 (ktJC 82.3); Tertulian,
De carne Christi, IV, 6; V, 1: PL 2, 805–806 (ktJC 92.3); św. Cyryl Aleksandryjski, Commentarium in Isaiam, 5, 1: PG 70, 1176; zob. także Commentarius on 2 Cor., 5, 21: PG 74, 945
(ktJC 93.3,6); Euzebiusz z Cezarei, Historia ecclesiastica, II, 23, 16: PG 20, 202 (ktJC 96.6).
Druga grupa – nauczanie patrystyczne wraz ze słowem Bożym podstawą orzeczeń
dogmatycznych: św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, IV, 33, 4: PG 7, 1074 (ktJC 68.4);
Tertulian, De carne Christi, XIII, 4: PL 2, 822; św. Grzegorz z Nazjanzu, Epistula 101,
Ad Cledonium: PG 37, 182–183 (ktJC 68.8,10); św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses,
III, 17, 4: PG 7, 931 (ktJC 70.1).
207
Por. M. Szram, Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach Jana Pawła II i Benedykta XVI, art. cyt., s. 269.
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w środowisku łacińskim. Celem tym jest z jednej strony doprowadzenie czytelnika Psalmów do Chrystusa, który w nich się modli i antycypuje swoją ziemską drogę cierpienia i chwały, posłuszeństwa Ojcu
i uwielbienia Go. Z drugiej strony tekst Psalmów ma doprowadzić
czytelnika za pośrednictwem duchowej egzegezy ojców Kościoła do
moralnej i duchowej dojrzałości oraz zwracania się do Boga w różnych
okolicznościach życia208.
Analiza katechez o psalmach i kantykach pokazuje, że poprzez teksty patrystyczne papież Jan Paweł II doprowadza katechizowanych do
odkrycia chrystocentrycznej aktualizacji tekstów biblijnych. Pokazuje,
że ukazują one wypełnienie w Chrystusie, interpretację typologiczną,
eklezjologiczną, mariologiczną, interpretację religijno-moralną, wezwanie do modlitwy podobnej do modlitwy psalmisty.
Jan Paweł II, korzystając z komentarzy ojców Kościoła, wskazuje
na duchowy sens Psalmów i odczytuje je w świetle tajemnicy paschalnej Chrystusa oraz nowego życia, któremu ta tajemnica daje początek. W katechezie na temat drugiej części Psalmu 72 [71], 12–19
Jan Paweł II zauważa, że tradycja chrześcijańska w obliczu króla
Mesjasza intuicyjnie rozpoznawała rysy Jezusa Chrystusa. Św. Augustyn, odczytując pieśń w kluczu chrystologicznym, wyjaśnia, że
„Chrystus jest tym, który nędzarzom i ubogim pospieszył z pomocą (Objaśnienia Psalmów, Ps 58–77; Pisma starożytnych pisarzy, tłum.
J. Sulowski, t. 39, Warszawa 1986, s. 281)” (ktPK 43.4). W katechezie
dotyczącej kantyku Łk 1, 68–79 Jan Paweł II przytacza słowa Bedy
Czcigodnego (VII–VIII wiek), który w swej Homilii na narodzenie Jana
Chrzciciela wskazał, że
Chrystus znalazł nas „w mroku i cieniu śmierci”, byliśmy bowiem od
dawna zaślepieni przez grzech i niewiedzę. […] Przyniósł nam prawdziwe światło swego poznania, a po rozproszeniu mroków błędów ukazał
nam bezpieczną drogę wiodącą do ojczyzny niebieskiej. […] (Omelie sul
Vangelo, Rzym 1990, s. 464–465) (ktPK 115.4).

Warto zaznaczyć, że w katechezie do Psalmu 63 [62] papież Jan
Paweł II wyjaśnia, że „nasze pragnienie i głód Boga zaspokaja Chrystus
ukrzyżowany i zmartwychwstały”. Następnie przywołuje komentarz
208

Tamże, s. 269.
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św. Jana Chryzostoma do Janowego zapisu o przebitym boku, z którego „wypłynęła krew i woda” (por. J 19, 34), w którym Jan Chryzostom
pisze, że: „Ta krew i woda są symbolami Chrztu i Tajemnic”, „czyli
Eucharystii” – dodaje Jan Paweł II. Papież cytuje dalej:
Czy widzicie, jak Chrystus złączył się ze swoją oblubienicą? Widzicie,
jakim pokarmem syci nas wszystkich? Z tego samego pokarmu zostaliśmy ukształtowani i nim jesteśmy karmieni. Jak bowiem niewiasta karmi
własną krwią i mlekiem tego, którego poczęła, tak i Chrystus nieustannie
karmi własną krwią tego, którego sam zrodził (św. Jan Chryzostom, Homilia III do neofitów, 16–19 passim: SC 50 bis, 160–162)209 (ktPK 38.6).

W katechezie do Psalmu 80 [79] Jan Paweł II podaje ogólną uwagę,
że „Ojcowie Kościoła jednomyślnie wskazywali na przywołaną przez
Psalm winnicę jako prorocką zapowiedź Chrystusa «prawdziwego
krzewu winnego» (por. J 15, 1) oraz Kościoła” (ktPK 45.4; por. także ktPK 48.5; ktPK 95.5; ktPK 49.1; ktPK 64.5; ktPK 57.5; ktPK 62.3.5;
ktPK 76.1; ktPK 79.5; ktPK 22.4; ktPK 25.5).
Ważną grupę katechez stanowią te, w których papież wprowadza
słuchaczy w typologię. Poprzez odniesienie do dzieł patrystycznych
zawierających interpretację typologiczną Jan Paweł II potwierdza
słuszność i aktualność najstarszego, sięgającego czasów starożytnych,
nurtu przenośnej interpretacji Starego Testamentu, jaki stanowiła typologia chrystologiczno-eklezjalna. Polega ona na odnoszeniu do
Chrystusa konkretnych wersetów psalmów. W katechezie na temat
Psalmu 93 Jan Paweł II wyjaśnia, że
Ojcowie Kościoła chętnie komentowali ten Psalm, odnosząc go do Chrystusa, „Pana i Zbawiciela”. Orygenes […] stwierdza: „Pan królował, oblókł
się w piękno. To znaczy – Ten, który drżał w słabości ciała, teraz jaśnieje
w majestacie Bóstwa”. Rzeki i wody „podnoszące swój głos” przedstawiają, według Orygenesa, „znaczące postaci proroków i apostołów”, którzy

Św. Jan Chryzostom stosuje obraz ziemskich zaślubin do wyjaśnienia tajemnicy
chrztu. Podstawę mają stanowić słowa św. Pawła (2 Kor 11, 2); por. A. Żurek, Zaślubiny ziemskie i zaślubiny duchowe w tajemnicy chrztu według św. Jana Chryzostoma, „Vox
Patrum” 29 (2009), z. 53–54, s. 83–93; J. N. D. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta,
kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001.
209
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„sławią i głoszą chwałę Pana, ogłaszają jego wyroki dla całego świata (por.
74 Omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1993, s. 666–669) (ktPK 54.3).

W katechezie dotyczącej kantyku z Iz 12, 1–6 Jan Paweł II przytacza
komentarz św. Cyryla Aleksandryjskiego:
Jezus nazywa żywą wodą ożywiający dar Ducha Świętego, jedyny, dzięki któremu ludzkości, całkowicie opuszczonej niczym pnie na
górach, wysuszonej i pozbawionej wszelkiego rodzaju cnót z powodu
knowań diabła, przywrócone zostaje prastare piękno natury. […] i jeśli
ktoś będzie miał w nim uczestnictwo, będzie miał w sobie źródło Bożego nauczania, tak że nie będzie potrzebował rady innych ludzi i będzie
mógł nauczać tych, którzy odczuwać będą pragnienie słowa Bożego. Takimi byli podczas ziemskiego życia święci prorocy i apostołowie oraz
ich następcy na urzędzie. O nich napisano: „Wy zaś z weselem czerpać
będziecie wodę ze zdrojów zbawienia” (Commento al Vangelo di Giovanni,
II, 4, Rzym 1994, s. 272.275) (ktPK 97.4).

Ojcowie Kościoła nadawali chrześcijańskie znaczenie wyrażeniom wyjaśniającym nowe życie wierzących w Chrystusa. Katecheza Jana Pawła II dotycząca Psalmu 33 [32] rozpoczyna się od komentarza św. Bazylego (Homilia o Psalmie 33, 2.8. 10: PG 29, 327. 343. 347),
który wyjaśnia, że dla chrześcijan „nową pieśnią” jest nowe życie
w Chrystusie.
Według św. Bazylego słowa Psalmisty „Śpiewajcie Bogu pieśń nową”
dla wierzących w Chrystusa oznaczają: „Oddawajcie cześć Bogu nie według starodawnego zwyczaju, czyli zgodnie z «literą», lecz w «nowości
ducha». Kto bowiem nie pojmuje Prawa w sposób powierzchowny, lecz
uznaje jego «ducha», ten śpiewa «pieśń nową»” (ktPK 20.1).

W katechezie dotyczącej kantyku Dn 3, 52–57 Jan Paweł II przytacza
wyjaśnienie Grzegorza z Nyssy dotyczące tego, że wraz z Paschą Pana
„stworzone zostaje nowe niebo i nowa ziemia. […] Uformowany
zostaje człowiek odrębny, odnowiony na obraz swego Stwórcy dzięki
narodzeniu się z wysoka (por. J 3, 3. 7)”. I [Grzegorz z Nyssy] dodaje:
„Podobnie jak ten, kto spogląda na świat materialny, wnioskuje na pod-
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stawie rzeczy widzialnych o pięknie niewidzialnym, […] tak i ten, kto
spogląda na ten świat eklezjalnego stworzenia, dostrzega w nim Tego,
który stał się wszystkim we wszystkich, prowadząc nasz umysł za pośrednictwem rzeczy zrozumiałych dla naszej rozumnej natury ku temu,
co przekracza ludzkie pojmowanie (H. Langerbeck, Gregorii Nysseni
Opera, VI, 1–11 passim, s. 385)” (ktPK 110.5)

Typologia chrystologiczno-eklezjologiczna widoczna jest w katechezie na temat Psalmu 118. Jan Paweł II wskazuje na komentarz
św. Ambrożego, w którym obraz „skały” odnosi do Kościoła:
Również i ty staraj się być skałą. Jednakże nie szukaj skały wokół
siebie, ale w sobie. Twoją skałą są twoje działania, twoją skałą jest twoja
myśl. Na tej skale zbudowany jest twój dom, by nie zachwiała nim żadna burza złych duchów. Jeżeli będziesz skałą, będziesz wewnątrz Kościoła, bo Kościół wznosi się na skale. Jeśli będziesz wewnątrz Kościoła,
bramy piekielne nie zwyciężą cię (Esposizione del Vangelo Luca, SAEMO,
XII, Mediolan–Rzym 1978, s. 83) (ktPK 69.5).

W czwartej katechezie do Psalmu 51 [50] Jan Paweł II przytacza Homilię św. Grzegorza Wielkiego, który odnosi „wiersz 19, dotyczący ducha skruszonego do ziemskiej egzystencji Kościoła, natomiast wiersz 21,
mówiący o całopaleniu – do Kościoła w niebie” (Omelie su Ezechiele 2,
Rzym 1993, s. 271) (ktPK 33.4)210. Podobny sposób interpretacji patrystycznej znajdujemy też w innych katechezach (por. ktPK 5.1; ktPK 92.5;
ktPK 105.4).
Ważną zasadą hermeneutyczną pomocną w odczytaniu sensu
duchowego jest typologia211. Papież wskazuje na jej znaczenie i podkreśla, że
Por. O. Kashchuk, Utrapienie a prawdziwe szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 379–396.
211
Punktem wyjścia refleksji św. Augustyna jest odwołanie się do symbolizmu Starego Testamentu, szczególnie do wydarzeń i imion. Na podstawie analizy historycznej
tytułu psalmu Augustyn dochodzi do wniosku, że posiada on wymiar „misteryjny”.
Zauważa, że egzegeza alegoryczna obecna jest także w Nowym Testamencie i dlatego przyjmuje, że autorytet apostolski potwierdza konieczność takiej interpretacji; por.
J. Królikowski, Eucharystia sakramentem pokory Chrystusa. Św. Augustyn o Eucharystii
w Objaśnieniu Psalmu 33, „Vox Patrum” 17 (1997), z. 32–33, s. 224.
210

108

Zasady hermeneutyki biblijnej stosowane przez Jana Pawła II

Ojcowie Kościoła byli szczególnie wrażliwi na historiozbawczą perspektywę i z upodobaniem odczytywali fakty ze Starego Testamentu – od potopu w czasach Noego po powołanie Abrahama, od wyzwolenia, poprzez Wyjście, aż po powrót Żydów z niewoli babilońskiej – jako
„zapowiedzi” przyszłych wydarzeń i przyznawali tym faktom wartość
„archetypiczną”: wyróżniały je pewne zasadnicze cechy charakterystyczne, które w jakiejś mierze miały się powtarzać przez całe ludzkie
dzieje (ktPK 87.4)212.

Egzegeza patrystyczna stosowała też typologię maryjną. Ojcowie Kościoła ściśle połączyli wcielenie Słowa i wkład, jaki Maryja wniosła do tej
tajemnicy. Interpretacja patrystyczna poszerzana została o kwestię eklezjologiczną. Maryja zostaje przedstawiona jako archetyp Kościoła, który
w swoim działaniu ukazuje się jako dziewica i matka: dziewica, ponieważ zachowuje niewzruszoną wiarę w swego Pana, ale także matka, ponieważ rodzi członki ciała Chrystusa poprzez głoszenie słowa Bożego
i udzielanie sakramentów. Nadaje się więc Maryi miano typus Ecclesiae213.
W katechezie na temat Psalmu 87 [86] Jan Paweł II pisze, że chrześcijańska tradycja odczytywała ten psalm w kluczu mariologicznym.
Chrześcijaństwo opiewa Maryję jako żywy Syjon, bo jej łono zrodziło
wcielone Słowo i w następstwie tego odrodziło dzieci Boże. Taka jest
chrześcijańska interpretacja Psalmu 87 [86] przez ojców Kościoła – od
Ambrożego z Mediolanu do Atanazego z Aleksandrii, od Maksyma WyPor. M. Campatelli, Lektura Pisma z Ojcami Kościoła, tłum. M. Burchacka, Warszawa 2012, s. 221. Typologia jako rodzaj lektury nie zrodziła się w czasach ojców Kościoła. Potwierdza ją sama Biblia, która cała jest poszukiwaniem i tworzeniem odniesień:
ostatni Izajasz interpretuje pierwszego: Iz 51 i 65 to fragmenty księgi, w których powrót
z wygnania opisany jest przy użyciu słownictwa Exodusu; w tradycji jahwistycznej obchody Paschy rozumiane są jako aktualizacja dawnego wyzwolenia oraz rozszerzenie
tego wyzwolenia na przyszłość; zob. R. Rossi de Gasperis, Cominciando da Gerusalem,
Casale Monterferrato 1997, s. 387. Jan Paweł II wskazuje na Adama jako typ Chrystusa – „nowego Adama” (ktJC 16.6; 22.5), a Maryję – jako „nową Ewę”, gdyż Ona jako
pierwsza ma udział w zwycięstwie nad grzechem, jakie odniósł Chrystus (ktJC 22.8).
213
Por. A. Santorski, Eklezjologiczne elementy mariologii św. Ambrożego, „Vox Patrum”
18 (1998), z. 34–35, s. 119–127; J. Królikowski, Aktualność i problemy mariologii „eklezjotypicznej”, SMa 2 (2000) s. 263–274; tenże, Mariologia Ojców a współczesna refleksja mariologiczna. Uwagi metodologiczne, „Vox Patrum” 25 (2005), z. 48, s. 275–289; Pek K., Ecclesiae
Typus. Patrystyczna inspiracja mariologii soborowej, [w:] Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, red. J. R. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 107–117.
212
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znawcy do Jana Damasceńskiego, od Chromacjusza z Akwilei do Germana z Konstantynopola.

Po tym ogólnym stwierdzeniu powszechności interpretacji Jan Paweł II przytacza słowa mistrza tradycji ormiańskiej Grzegorza z Nareku (ok. 950–1010) z Panegiryku na cześć Najświętszej Maryi Panny (Testi
mariani del primo millennio, IV, Rzym 1991, s. 589)214 (ktPK 50.5). Jan
Paweł II wskazuje na Judytę jako typ Maryi i Kościoła215. W katechezie
Św. Grzegorz z Nareku – pisarz, mistyk, komentator Pisma Świętego zwany
„Pindarem armeńskim”, o którym papież Jan Paweł II napisał w encyklice Redemptoris
Mater: „w swym hymnie pochwalnym ku czci Theothókos […] w uniesieniu poetyckim zgłębia różne aspekty tajemnicy Wcielenia, a każdy z nich pomaga mu opiewać
i wysławiać niezwykłą godność i wspaniałą piękność Maryi Dziewicy, Matki Słowa
Wcielonego” (RM 31). Jan Paweł II o Grzegorzu z Nareku wspomniał również podczas
południowej modlitwy na Anioł Pański w niedzielę dnia 18 lutego 2001 roku, tuż po
jubileuszowej liturgii w rycie ormiańskim w Bazylice św. Piotra, odprawianej razem
z patriarchą Cylicji Nersesem Bedrosem XIX z okazji 1700-lecia chrztu Armenii, gdy
powiedział na zakończenie: „Powierzamy te życzenia Maryi Najświętszej, którą nasi
bracia armeńscy czczą z głęboką pobożnością. Ich liturgia ma charakter wybitnie maryjny. Oni Ją nazywają Astrazazin – Matką Boga – i zwracają się do Niej z tytułem Królowej
Armenii. Jednym z głównych piewców Madonny jest wielki doktor Kościoła armeńskiego św. Grzegorz z Nareku. Niech Święta Dziewica ochrania zawsze umiłowany
naród armeński i wprowadzi go w stan odnowionej nadziei i pomyślności”; por. Jan
Paweł II, Anioł Pański – 18 lutego 2001, „OsRom” 141 (2001) nr 41, z 19–20, s. 9.
Panegiryk na cześć Najświętszej Maryi Panny Grzegorz napisał ok. 984 roku i zatytułował od pierwszych słów Koumark Khempitz lub Gumark Khubits („wiele zastępów”). Jego
myślą przewodnią jest ukazana wieloaspektowo nauka o Wcieleniu, nierozerwalnie
związana z Bogarodzicą. Daje to Grzegorzowi okazję, by opiewać w uroczystym tonie
jej boskie macierzyństwo. W uroczystym wstępie panegiryku Grzegorz zapowiada, że
dziewica Maryja, Matka Boga, zasługuje na pochwały wyjątkowe. Grzegorz wskazuje na szczególną pozycję Maryi w Kościele. Tajemnica Bogurodzicy jest wewnętrznie,
w sposób istotny i całkowicie związana z tajemnicą Chrystusa i Kościoła, w którym
odzwierciedla się i objawia jej wielkie znaczenie; por. także: A. Stępniewska, Maryja
w twórczości Grzegorza z Nareku, art. cyt., s. 111.
215
Por. K. Pek, Ecclesiae Typus. Patrystyczna inspiracja mariologii soborowej, [w:] Matka
Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, red. J. R. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 107–
117; J. Kudasiewicz, Biblijne podstawy mariologii eklezjotypicznej, [w:] Matka Jezusa pośród
pielgrzymującego Kościoła, dz. cyt., s. 39–77; B. Częsz, Maryja – nasza siostra. Patrystyczny przyczynek do mariologii antropocentrycznej, „Vox Patrum” 28 (2008), z. 52, s. 99–107.
Św. Ambroży (De institutione virginis 6, 45, PL 16, 332A i 346A) uczy, że Maryja w swoim dziewictwie jest figurą Kościoła, który jak Ona, nieskalany i płodny, jest „dziewicą
przez czystość i matką przez potomstwo”; por. W. Kania, Doktor dziewictwa – św. Ambroży, „Vox Patrum” 17 (1997), z. 32–33, s. 135.
214
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o kantyku Jdt 16, 1–2a. 13–15 Jan Paweł II zwraca uwagę na tę zasadę
i pozwala w Judycie dostrzec zapowiedź Maryi.
Postać Judyty stanie się archetypem, który pozwoli nie tylko tradycji
żydowskiej, ale i chrześcijańskiej ukazać, że Bóg ma upodobanie w tym,
co uważane jest za kruche i słabe, i właśnie z tego powodu zostaje wybrane, by objawić Bożą moc. Judyta jest postacią wzorcową także dlatego, że wyraża powołanie i posłannictwo kobiety, która została wezwana
na równi z mężczyzną, by zgodne ze swymi specyficznymi cechami odegrać znaczącą rolę w Bożym planie (ktPK 93.4,5).

Jan Paweł II w katechezie o kantyku z Jdt 16, 1–2a. 13–15 ukazuje, jak Tradycja w bohaterce żydowskiej widziała prekursorkę Maryi.
Papież zauważa, że w Magnificat można dostrzec echo słów Judyty:
„Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” (Łk 1, 52). Można
zatem zrozumieć powód, dla którego tradycja liturgiczna bliska chrześcijanom zarówno Wschodu, jak i Zachodu często odnosi do Matki
Jezusa wyrażenia określające Judytę, jak na przykład: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś chlubą wielką Izraela,
tyś wielką chlubą naszego narodu” (Jdt 15, 9) (ktPK 93.4). W katechezie dotyczącej drugiej części Psalmu 45, kiedy spojrzenie kieruje się na
królewską oblubienicę (por. ww. 11–18), Jan Paweł II wskazuje na to,
że wielu ojców Kościoła widziało w opisie królowej obraz Maryi.
„Król bowiem – mówi – pragnie gorąco Twej piękności”: sam Ojciec
przyjmuje Cię jako swą Oblubienicę; Duch przygotuje wszystkie konieczne warunki do tych zaślubin. […] Nie myśl, że wydasz na świat ludzkie
dziecię, ponieważ „ono jest Twoim Panem i Ty będziesz je adorowała. Twój
Stwórca stał się Twym dzieckiem; poczniesz je i razem z innymi będziesz je
wielbić jako swego Pana” (por. Chryzyp z Jerozolimy, Homilia o Matce Bożej,
[w:] Testi mariani del primo millennio, t. 1, Rzym 1988, s. 605–606) (ktPK 26.5).

Jan Paweł II przytacza stosowany przez Orygenesa sposób rozwijania alegorii216. Poza Orygenesem ten rodzaj interpretacji stosowali inni
216
Por. Orygenes-Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów, dz. cyt., s. 328; por. A. Louth,
Interpretacja alegoryczna, [w:] Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R. J. Coggins, J. L. Houlden, red. naukowa wydania polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2005, s. 279–282; por.
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cenieni autorzy, tacy jak: Ambroży217, Jan Chryzostom, Hieronim, Augustyn i Grzegorz Wielki. Papież Leon XIII w encyklice Providentissimus Deus w sposób syntetyczny przedstawił najważniejsze autorytety
egzegetyczne starożytności, wskazując na ich zasługi218. Alegoryczna
interpretacja określonego tekstu nie może zawierać treści sprzecznych
z kryterium reguły wiary. Z kryterium tym związane są inne kryteria, takie jak: lex orandi, sensus fidelium, użyteczność duchowa219. W katechezie dotyczącej Psalmu 147B Jan Paweł II przywołuje komentarz
alegoryczny Orygenesa, który dary Boże interpretuje jako metafory
i dopatruje się w pszenicy znaku samego Chrystusa, a w szczególności Pisma Świętego. Chrystocentryczną interpretację psalmu potwierdza papież przez komentarz: „Pan działa przez swoje słowa, nie tylko
w stworzeniu, ale także w dziejach. […] W pełni wyraża się w Synu
(por. Hbr 1, 1–2)” (ktPK 81.3,4)220. Interpretacja alegoryczna jest uważana za rozszerzanie interpretacji upatrującej w Starym Testamencie
pełnię „typów” Chrystusa. Św. Ambroży w swej egzegezie Starego
Testamentu wychodzi od sensu wyrazowego, w nim dostrzega figurę,
której zadaniem jest prowadzić do rzeczywistości przedstawianej. Stary Testament, stanowiący umbra Christi, bez swego odniesienia do Nowego Testamentu jest ciemnością – tenebre. Chrystus natomiast oraz
rzeczywistość chrześcijańska jest dies. Dopiero kiedy spogląda się na
także: K. Bardski, Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, „Vox Patrum” 23 (2003), z. 44–45, s. 49–64.
217
Św. Ambroży (339–397) jako jeden z czterech Wielkich Doktorów Kościoła Zachodniego z zamiłowaniem objaśniał Stary Testament i, jak stwierdza Jan Paweł II w liście apostolskim Operosam diem, odkrywał w nich „długie i gorące przygotowanie na
przyjście Chrystusa, jak gdyby «cień», który w sposób niepełny, lecz już mądrze zarysowany, zwiastuje pełne objawienie Ewangelii”; por. Jan Paweł II, List apostolski Operosam diem, „Vox Patrum” 16 (1996), z. 30–31, s. 14; por. także A. Paciorek, Ambrozjańskie
inspiracje egzegezy biblijnej, „Vox Patrum” 18 (1998), z. 34–35, s. 95.
218
Por. Providentissimus Deus (18 XI 1893), jej tekst [w:] Leonis XIII Pontificis Maximi
Acta, t. 13, Roma 1894, 326–364; AAS 26 (1893–1894) 269–292; EB 91–96; tłum. i przedmowa J. Archutowski: Encyklika papieża Leona XIII „Providentissimus Deus”, Kraków 1934.
219
Por. K. Bardski, Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, art. cyt., s. 59–61.
220
Gianfranco Ravasi wyjaśnia, że księga natury, w której jest zapisane prawdziwe
słowo Boga (Dz 14, 16–17), dla wszystkich stoi otworem. Dla wszystkich przeznaczone
jest to słowo, które Bóg nade wszystko skierował do Izraela. „Wszystko przez nie się
stało, a bez niego nic się nie stało. […] A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1, 3. 14); por. tenże, Psalmy, cz. 5, tłum. K. Stopa, Kraków 2009, s. 297.
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Stary Testament w świetle Nowego, ten pierwszy jawi się jako cień
(umbra). Dzięki Chrystusowi, dzięki chrześcijańskiej rzeczywistości
Stary Testament otrzymuje swój prawdziwy kształt221.
W drugiej katechezie na temat Psalmu 67 [66] Jan Paweł II wskazuje, że
chrześcijańska tradycja odczytuje ten psalm w perspektywie chrystologicznej i mariologicznej. Dla ojców Kościoła „ziemią, która wydała
swój owoc”, jest Dziewica Maryja, wydająca na świat Chrystusa Pana
(św. Grzegorz Wielki, Wyjaśnienia do Pierwszej Księgi Królewskiej, [w:] I testi mariani del primo millennio, III, Rzym 1990, s. 625) (ktPK 41.5).

W katechezie do Psalmu 67 [66] Jan Paweł II pisze o tym, że „Ojcowie Kościoła obraz rolniczy – ziemi wydającej owoce – przełożyli
na język symboli”. Orygenes odniósł ten obraz (w. 7) do Maryi i do
Eucharystii (Orygenes, 74 Omelie sul Libro dei Salmi, Mediolan 1993,
s. 141). Św. Augustyn utożsamia owoc zrodzony z ziemi z nowością,
jaka pojawiła się w ludziach dzięki przyjściu Chrystusa – z nowością
nawrócenia i owocem chwały oddawanej Bogu (Esposizioni sui Salmi,
II, Rzym 1970, s. 551) (por. ktPK 40.4–5).
W katechezie dotyczącej kantyku z Iz 66, 10–14a Jan Paweł II wyjaśnia bogatą symbolikę obrazów obecnych w hymnie.
Jak często bywa w różnych kulturach, obrazem miasta jest kobieta,
a ściślej matka. Miasto, które żyje w pokoju, przypomina opiekuńcze
bezpieczne łono; jest jak matka obficie karmiąca i otaczająca czułością
swe dzieci (por. w. 11). W tym świetle rzeczywistość, którą Biblia określa żeńskim wyrażeniem «córa Syjonu», czyli Jerozolima, która staje się
na powrót miastem-matką, które przygarnia, karmi i rozwesela swoje
dzieci, czyli mieszkańców.
221
Por. A. Paciorek, Ambrozjańskie inspiracje egzegezy biblijnej, art. cyt. W katechezach
o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II wskazuje na ważne osoby Starego Przymierza i wykazuje, jak one proroczo zapowiadały pełnię zbawienia. „W czasie ziemskiego życia Jezus
wyraźnie ujawnia świadomość, że jest punktem odniesienia dla dziejów swego narodu.
W świetle Chrystusa jaśnieją pełnym blaskiem wybitne postaci narodu żydowskiego:
Abraham, Jakub, Mojżesz, Dawid. Z historii Starego Testamentu wyłaniają się pewne
charakterystyczne rysy oblicza Chrystusa, „naszkicowane” w rysach zapowiadających
Go postaci (ktJC 7.3,4,5).
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Jan Paweł II wyjaśnia, że patrząc na obraz miasta-matki, trzeba sięgnąć po obraz Kościoła, dziewicy i płodnej matki222. Papież wyjaśnia
ten obraz, korzystając z komentarza św. Ambrożego:
Kościół święty, który jest nieskalny we współżyciu i bogaty
w płodności, okazuje się dziewicą przez swą czystość, a matką przez
swe potomstwo. On obdarza nas życiem jako dziewica, która poczęła
nie z woli męża, lecz z Ducha (Wybór pism, cz. II, Warszawa 1986)
(ktPK 105.2,4).

Kolejny rodzaj interpretacji patrystycznej, na jaki wskazuje Jan Paweł II, to interpretacja religijno-moralna. W katechezie dotyczącej Psalmu 30 [29] znajdujemy tekst Fulgencjusza, biskupa z Ruspe (467–532),
który w dziele pt. Epistola 3 zwraca uwagę na „pokusę pychy i samowystarczalności, […] która rodzi się w okresie dobrobytu”, i proponuje Psalm 30 [29] na ten czas próby (Fulgencjusz, Epistola 3, 32: CTP 149,
Rzym 1999, s. 113) (ktPK 18.4). W komentarzu do Psalmu 147A Jan
Paweł II przytacza komentarz św. Augustyna do wersetu: „Pan leczy
złamanych na duchu”, który pisze, że „Ci, którzy nie skruszą serca, nie
zostaną uzdrowieni (Esposizioni sui Salmi, Rzym 1977, s. 772–779)”223
(ktPK 82.2). Na uwagę zasługuje też katecheza do Psalmu 149, w której
papież przywołuje komentarz św. Augustyna:
222
W dokumentach Kościoła Maryja po raz pierwszy została nazwana „Córką
Syjonu” w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (KK 55). Jan Paweł II
w swej encyklice Redemptoris Mater nazywa Matkę Bożą aż cztery razy „Córką Syjonu”
(RM 3, 8, 24, 41). Powołuje się na dwa teksty biblijne So 3, 4 i Za 2, 14. Określenie Maryi
„Córą Syjonu” związane jest z jej personifikacją Kościoła, Nowej Jerozolimy – Matki.
Cała tajemnica ludu Bożego odnajduje się w niej i w niej posiada swą realizację. Maryja
i Kościół wzajemnie się wyjaśniają: Kościół nabiera aspektu macierzyńskiego, Maryja natomiast wspólnotowego; por. J. Kudasiewicz, Maryja Córką Syjonu, „Vox Patrum”
11–12 (1991–1992), z. 20–23, s. 245–252.
223
Idea duchowej choroby, jaką jest grzech, oraz uzdrowienia, jakie przynosi Jezus,
obecna jest także w innych pismach św. Augustyna; por. G. Baran, Chrystus Lekarzem
i lekarstwem z nieba w świetle homilii św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego Listu Jana
Apostoła, „Vox Patrum” 30 (2010), z. 55, s. 43–62; G. Baran, Motyw choroby w homiliach
św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego Listu Jana Apostoła, „Vox Patrum” 29 (2009),
z. 53–54, s. 541–561. Alegoryczna interpretacja św. Augustyna ma cele duszpasterskie;
szerzej na ten temat: A. Paciorek, Św. Augustyn egzegeta, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 12 (1993) 176, s. 176; A. Eckmann, Pismo Święte w życiu i nauczaniu Ojców Kościoła,
„Ateneum Kapłańskie” 71 (1979), z. 92 nr 421, s. 210.
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„Co przedstawia chór? […] Chór to zespół śpiewaków, którzy wspólnie śpiewają. Jeśli śpiewamy w chórze, powinniśmy śpiewać zgodnie.
Kiedy się śpiewa w chórze, nawet jeden fałszywy głos rani słuchacza
i sieje zamieszanie w samym chórze. […] Nawiązując z kolei do instrumentów, którymi posługiwał się Psalmista pyta: „Dlaczego Psalmista
bierze do ręki bęben i Psałterz?”. Odpowiedź brzmi: „Aby nie tylko głos
chwalił Pana, lecz też dzieła” (Św. Augustyn, Enarr. in Ps., 149, CCL
40, 7, 1–4; 8, 1–4) (ktPK 84.4).

Warto zauważyć, że patrystyczna interpretacja religijno-moralna
odnosi się do pokus oraz motywuje do głębokich postaw wewnętrznych. Jednocześnie podpowiada sposób łączenia postaw duchowych
z ich zewnętrznym wyrazem. Interpretacja ta dotyczy życia duchowego chrześcijanina i konkretnych jego aspektów, takich jak wezwanie do szczerości przed Bogiem. W drugiej katechezie dotyczącej
Psalmu 51 [50] Jan Paweł II zajmuje się uznaniem przed Bogiem popełnionego grzechu przez człowieka. Przytacza dłuższy komentarz
Orygenesa, który pisze:
Niektórzy po popełnieniu grzechu pozostają całkiem spokojni i nie
przejmują się swoim grzechem ani też nie mają najmniejszej świadomości uczynionego zła, lecz żyją, jakby się nic nie stało. Tacy ludzie z pewnością nie mogą powiedzieć: „grzech mój jest zawsze przede mną”.
Kiedy natomiast człowiek, który zgrzeszył, boleje i trapi się z powodu
swego grzechu, kiedy dręczą go wyrzuty sumienia i męczy się nieustannie oraz doznaje rozdarcia w swoim wnętrzu, które potępia jego czyn,
wówczas słusznie woła: „moje kości nie zaznają spokoju z powodu
mych grzechów”. Kiedy więc stawiamy przed oczyma naszego serca
popełnione grzechy, przyglądamy się każdemu z nich z osobna, uznajemy je, wstydzimy się i żałujemy tego, cośmy zrobili, wtedy wstrząśnięci
i przerażeni słusznie mówimy, że „nasze kości nie doznają spokoju z powodu naszych grzechów” (Orygenes, Omelie sui Salmi, Florencja 1991,
s. 277–279) (ktPK 32.2).

W katechezie do Psalmu 119 [118], 145–152 Jan Paweł II podkreśla, że św. Ambroży poświęcił aż 44 paragrafy objaśnieniom tej strofy
psalmu oraz że w wersetach 147–148: „Przychodzę o świcie i wołam,
[…] budzą się moje oczy przed świtem” „należy odczytać ideę modli-
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twy nieustannej, obejmującej każdą chwilę (Św. Ambroży, Commento
al Salmi 118/2, SAEMO, X, s. 297. 303.309.311.313)” (ktPK 73.3).
W katechezie do Psalmu 42 [41] papież przytacza komentarz Orygenesa,
wielkiego chrześcijańskiego autora z III wieku, który twierdził, że
poszukiwanie Boga przez człowieka to przedsięwzięcie, które nie ma
kresu, ponieważ dalsze postępy są zawsze możliwe. W jednej ze swych
homilii na temat Księgi Liczb [Orygenes] pisze: „Ci, którzy kroczą drogą poszukiwania mądrości Bożej, nie stawiają domów, lecz przenośne
«namioty», ponieważ wciąż wędrują i wciąż posuwają się naprzód, a im
większe czynią postępy, tym bardziej rozpościera się przed nimi droga
rozwoju i wiedzie w nieskończoność” (Orygenes, Omelia XVII, In Numeros XVII; GCSVII, 159–160) (ktPK 23.2).

Ponadto w katechezie na temat Psalmu 147 Jan Paweł II wskazuje
na łączność słowa Bożego i Eucharystii, odnosząc się do Orygenesa
(74 Omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1993, s. 543–544).
Czytamy Pisma Święte. Myślę, że Ewangelia jest Ciałem Chrystusa;
myślę, że Pisma Święte to Jego nauczanie. A kiedy On mówi: «Jeżeli nie
będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego» (J 6, 53), to
chociaż te słowa można zrozumieć w odniesieniu do Tajemnicy [eucharystycznej], niemniej jednak ciało Chrystusa i Jego krew są prawdziwie
słowem Pisma, są nauczaniem Bożym. Kiedy obcujemy z Tajemnicą
[eucharystyczną] i upada okruszyna, czujemy się zagubieni. Kiedy zaś
słuchamy słowa Bożego i do naszych ust przenika słowo Boże oraz ciało
Chrystusa i Jego krew, a my myślimy o czym innym, na jakież wielkie
niebezpieczeństwo się narażamy? (ktPK 80.1)224.

Papież wskazuje na komentarz św. Augustyna (Enarr. in Ps.,
CCL 38, 1, 2–3), który podkreśla, że pełnią ufności w Bogu napełnioNa łączność zachodzącą między słowem Bożym a Eucharystią wskazuje Sobór
Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum: „Kościół
zawsze otaczał czcią Boże Pisma, podobnie jak samo Ciało Pańskie. Zwłaszcza w liturgii świętej bierze ciągle chleb życia ze stołu Bożego słowa i Ciała Chrystusowego
i podaje wierzącym” (KO 21).
224
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ny jest chrześcijanin, który w Kościele „otrzymuje dziedzictwo życia
wiecznego za pośrednictwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak że
posiada samego Boga, łączy się z Nim i znajduje w Nim swe szczęście,
zgodnie z tym, co napisano: «Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię»” (Mt 5, 5) (por. ktPK 5.1).
W katechezie na temat Psalmu 100 papież pisze, że
wezwanie do „wstępowania w bramy z dziękczynieniem” i z „hymnami” przypomina fragment Misteriów św. Ambrożego (Opere dogmatiche III, SAEMO, XVII, ss. 158–159), opisujący ochrzczonych, którzy
zbliżają się do ołtarza: „Oczyszczony lud zbliża się do Chrystusowych
ołtarzy, mówiąc: «Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela
młodość moją» (Ps 43 [42], 4). Odrzucając pozostałości starych błędów,
odnowiony w swej młodości lud spieszy niczym orzeł, by uczestniczyć
w uczcie niebieskiej. Przybywa i na widok świętego ołtarza, odpowiednio przygotowanego, woła: «Pan mnie pasie i niczego mi nie braknie;
postawił mnie na pastwisku; doprowadził mnie nad wody, które orzeźwiają»” (ktPK 60.4).

W katechezie na temat kantyku Iz 33, 13–16 Jan Paweł II podkreśla,
że Tradycja interpretowała znak wody jako obraz chrztu (List Barnaby,
11, 5), natomiast chleb stał się dla chrześcijan znakiem Eucharystii (por.
św. Justyn, Dialogo con Trifone, Milano 1988, s. 242) (por. ktPK 99.5).
W katechezach Jana Pawła II pojawiają się krótkie komentarze
alegoryczne odnoszone do poszczególnych terminów i zwrotów,
zwłaszcza obrazowych, stanowiące swoisty rodzaj przewodnika po
symbolice obecnej w psalmach. W egzegezie patrystycznej stosowano
interpretację metaforyczną w odniesieniu do darów Bożych. W katechezie na temat Psalmu 147 Jan Paweł II wyjaśnia, że „wyborna pszenica” przywodzi na myśl wielki dar chleba eucharystycznego. Orygenes „dopatruje się wręcz w tej pszenicy znaku samego Chrystusa,
a w szczególności Pisma Świętego (Orygenes-Hieronim, 74 omelie
sul libro dei Salmi, Milano 1999, ss. 543–544)” (ktPK 81.4). W drugiej
katechezie dotyczącej Psalmu 150 Jan Paweł II przytacza komentarz
św. Augustyna (Espozicioni sui Salmi, IV, Rzym 1977, s. 934–935), który
„interpretuje instrumenty muzyczne jako symbole świętych, oddających chwałę Bogu” (ktPK 86.5). W drugiej katechezie na temat Psalmu
92 [91] Jan Paweł II wskazuje na objaśnienia św. Augustyna (Esposizioni
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sui Salmi, III, Rzym 1976, ss. 192–195), który w swej medytacji rozważał znaczenie instrumentów muzycznych podczas śpiewu psalmów
i wyjaśniał, że oznaczają one „śpiew dobrymi uczynkami”. Pisze on:
„Czyn nasz to nasza cytra. Ktokolwiek spełnia rękami dobre uczynki,
śpiewa Psalm Bogu” (ktPK 53.1).
Papież podkreśla, że
św. Augustyn interpretuje bardziej szczegółowo symbol „strumieni
i mórz”. Apostołowie, napełnieni bezbrzeżnie jak rzeki przepływającą
wodą, czyli Duchem Świętym i mocą, nie lękają się więcej i podnoszą
w końcu swój głos. Ale „odkąd Chrystusa zaczęło przepowiadać tyle głosów, morze zaczęło się burzyć”. Przy wzburzonym morzu świata – zauważa Augustyn (Esposizioni sui Salmi, III, Rzym 1976, s. 231) – barka
Kościoła wydawała się kołysać niebezpiecznie, przy wtórze pogróżek
i prześladowań, lecz „wspaniały jest Pan na wysokościach”: On „chodził
po morzu i uśmierzał fale” (ktPK 54.3).

Reasumując, należy stwierdzić, że papież w swoich katechezach
o psalmach i kantykach korzysta obficie z egzegezy patrystycznej,
odnosząc się do najpoważniejszych autorytetów wczesnochrześcijańskich. Pokazuje głębię lektury typologicznej chrystologiczno-eklezjalnej i zachęca, by przy jej pomocy zbliżać się do Chrystusa Zbawiciela,
Dawcy nowego życia. Poprzez interpretację religijno-moralną ukazaną przez ojców pokazuje potrzebę wnikliwego rozpoznawania postaw
wewnętrznych, motywacji oraz łączenia ich z tym, co jest wyrażane na
zewnątrz. Jan Paweł II ukazuje inspirację, jaka z modlitwy psalmisty
stawała się udziałem pisarzy wczesnochrześcijańskich i jest drogą dla
wszystkich chrześcijan.
3.3. Odczytanie w żywej Tradycji Kościoła

W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II w największym
stopniu korzysta z interpretacji kanonicznej i egzegezy patrystycznej.
Jednak również obecne jest odczytywanie w żywej Tradycji Kościoła,
której wyrazem są Magisterium Kościoła i liturgia. W dokumencie Interpretacja Biblii w Kościele wskazano na społeczność wierzących jako
faktyczny kontekst interpretacji tekstów natchnionych, gdyż wiara
i Duch Święty wzbogacają egzegezę (IBK III B 3). Na Tradycję Kościoła
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składa się: „wszystko to, co przyczynia się do prowadzenia świętego
życia przez lud Boży i pomnożenia w nim wiary” (KO 10). Szczególne
rola rola spoczywa na Urzędzie Nauczycielskim Kościoła:
Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa
Bożego. […] Zadanie zaś autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu
tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa (KO 10).

Dlatego też władza kościelna pełniona w służbie społeczności wierzących powinna więc czuwać nad tym, żeby interpretacja Biblii była
wierna Tradycji, która utworzyła teksty natchnione (por. KO 10). Ponadto dokument Interpretacja Biblii w Kościele zwraca uwagę na funkcję
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Z nakazu Bożego i przy pomocy
Ducha Świętego pobożnie słucha on Bożego słowa, święcie strzeże
i wiernie wykłada. I wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia jako objawione przez Boga (por. IBK III B 3).
W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II wskazuje na
interpretację chrystocentryczną psalmów i kantyków, odnosząc się do
żywej Tradycji Kościoła wyrażonej w liturgii, Magisterium Kościoła.
Papież przypomina istotę liturgii i konsekwencje z niej wynikające.
Podczas katechez biblijnych o psalmach i kantykach papież przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego II z Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, że poprzez udział w liturgii uczestniczymy
w liturgii niebieskiej z wszystkimi „synami Bożymi”, aniołami i świętymi225 (ktPK 17.5). Wskazuje na wyjaśnienia Katechizmu Kościoła Katolickiego ukazujące liturgię jako „czynność” całego Chrystusa (Christus
totus). Ci, którzy obecnie ją sprawują, poprzez znaki, którymi się posługują, uczestniczą już w jakiś sposób w liturgii niebiańskiej, w której
celebracja stanowi pełną komunię i święto. Dzięki Duchowi i Kościołowi uczestniczymy w tej odwiecznej liturgii, kiedy w sakramentach
celebrujemy misterium zbawienia (por. 1136, 1139) (ktPK 125.6). Jan
Paweł II wyjaśnia tę prawdę, gdy podkreśla: „Liturgia jednoczy ze
225
Por. Jan Paweł II, List apostolski z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej Sanrosanctum concilium (4 grudnia 2003), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy,
dz. cyt., s. 594–599.
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sobą dwa sanktuaria – ziemską świątynię i nieskończone niebo, Boga
i człowieka, czas i wieczność” (ktPK 86.2,3).
Papież wskazuje na chrześcijański sens hymnu Wj 15, 1n, który należy do liturgii Wigilii Paschalnej i wyjaśnia: „gdy Izraelici śpiewali go
podczas wyjścia z Egiptu, otwarła się przed nimi droga, jaka była proroczą zapowiedzią nowej drogi, otwartej przez zmartwychwstałego Chrystusa ludzkości w świętą noc swego zmartwychwstania” (ktPK 112.4)226.
Jan Paweł II zauważa, że kantyk z 1 Krn 29, 10–13 kształtuje świadomość wierzących ku „pojmowaniu rzeczywistości jako daru Bożego”.
Jednocześnie pokazuje, jak uczucia uwielbienia i wdzięczności zespolić
z duchowością „ofiarniczą”, w jaką wprowadza nas liturgia Eucharystii. Zarówno „bizantyjska Służba Boża, jak i Kanon Rzymski […] w eucharystycznej anamnezie wyraża świadomość, że człowiek ofiarowuje
Bogu rzeczy, które sam od Niego otrzymał” (ktPK 89.5)227.
W katechezie do Psalmu 118 [117] zwraca uwagę na to, że obrzęd z gałązkami kojarzy się z wejściem Jezusa do Jerozolimy, upamiętnionym w liturgii Niedzieli Palmowej (ktPK 70.5). Wyjaśniając
Psalm 19 [18], Jan Paweł II zauważa, że
chrześcijańska liturgia paschalna podejmuje słoneczny obraz Psalmu, aby opisać triumfalne wyjście Chrystusa z ciemności grobu i Jego
wejście do pełni nowego życia w zmartwychwstaniu. W liturgii bizantyjskiej w Jutrzni Wielkiej Soboty śpiewamy: „tak jak słońce wstaje po
nocy całe jaśniejące swym nowym blaskiem, podobnie i Ty, Słowo, zajaśniejesz nowym blaskiem, gdy po śmierci opuścisz swe oblubieńcze
łoże”. […] Liturgia rzymska nie porównuje Chrystusa do słońca tak
wyraźnie jak liturgia wschodnia. Opisuje jednak kosmiczne echo Jego
zmartwychwstania, rozpoczynając modlitwę w poranek wielkanoc226
Kantyk Wj 15, 1b–13.17–18 śpiewa się po czytaniu z Wj 14, 15–15, 1 podczas liturgii słowa Wigilii Paschalnej (por. Lekcjonarz mszalny, t. 2, Okres Wielkiego Postu – Okres
Wielkanocny, Poznań–Warszawa 1973, s. 240).
227
Liturgia eucharystyczna rozpoczyna się przygotowaniem darów, podczas którego kapłan odmawia dwuczęściową modlitwę nad chlebem oraz nad winem: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb,
który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla
nas chlebem życia”; „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich.
Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym”; por. Mszał Rzymski dla
diecezji polskich, Poznań 20092, s. 15.
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ny uroczystym hymnem Jutrzni: „Już wschodzi zorza poranna, / Zabrzmiało niebo weselem / I ziemia śpiewa radośnie / A piekło jęczy
w udręce” (ktPK 11.5)228.

Na chrystocentryczną interpretację psalmów i kantyków w liturgii
wskazuje papież poprzez zwrócenie uwagi na cytat biblijny oraz cytat
z pism monastycznych zamieszczone w liturgicznym wydaniu Liturgii godzin, odczytywane chrystologicznie w Tradycji Kościoła (por.
ktPK 18.1; ktPK 87.3).
Z powyższego zestawienia wynika, że choć dosyć rzadko w swych
katechezach o psalmach i kantykach papież odnosi się odnosi się do
nauczania Magisterium Kościoła i do liturgii, to jednak dostrzega
wagę tej interpretacji. Odniesienia te pokazują, jak Magisterium Kościoła i liturgia interpretują słowo Boże.

Podsumowanie
Krytyczna analiza katechez Jana Pawła II dotyczących psalmów
i kantyków Liturgii godzin obejmująca zasady hermeneutyki biblijnej
stosowane przez papieża doprowadziła do następujących wniosków
i konkluzji:
1. Poprzez sposób prowadzenia katechez biblijnych Jan Paweł II
wskazuje na konieczność uwzględniania w nauczaniu katechetycznym
analizy literackiej tekstu biblijnego obejmującej delimitację i kontekst
tekstów biblijnych, gatunek i strukturę literacką oraz uwzględnienie
języka biblijnego. Papież, korzystając z osiągnięć egzegetów, wyjaśnia
miejsca problematyczne dotyczące wyodrębnienia początku i końca
psalmu, wskazuje grupy tematyczne oraz zwraca uwagę na ich charakterystyczne cechy. Potwierdza konieczność stosowania w katechezie biblijnej zasady odczytywania tekstu biblijnego w jego kontekście
i podkreśla, że zrozumienie tekstu biblijnego wymaga tego, by odczytać go poprzez światło, jakie rzuca na niego jego usytuowanie zamierzone przez autora natchnionego. Papież wskazuje na strukturę psalmów i kantyków jako na „klucz” do duchowego zrozumienia tekstów
Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 2: Wielki Post. Okres Wielkanocny, Poznań–Warszawa 1984, s. 409.
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biblijnych. Wspomina o takich kompozycjach literackich jak: dyptyk,
tryptyk, formy alfabetyczne, wskazuje na rolę antyfon oraz wyodrębnia sceny. We wszystkich tych katechezach widoczny jest cel tych wyjaśnień: odkrywanie istoty objawienia Bożego zawartego w Psalmach
i wprowadzanie w nie katechizowanych. Ponadto Jan Paweł II wielką
wagę przykłada do uwzględniania języka biblijnego. W swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin wyjaśnia kluczowe
terminy i wyrażenia w języku hebrajskim i greckim, przez to wskazuje
na doniosłe znaczenie tekstu biblijnego w jego pierwotnym brzmieniu.
Można dostrzec wiele sposobów stosowanych przez papieża: bezpośrednie tłumaczenie słów i wyrażeń; wskazania na tłumaczenia przyjęte w tekstach starożytnych (tekst masorecki, Septuaginta, Wulgata);
odnoszenia do znaczenia konkretnych terminów w teologii biblijnej.
Do niektórych słów wraca wielokrotnie, jakby zależało mu na tym, by
słuchacze katechez nie tylko zapamiętali, ale i przyjęli do świadomości
zakres treściowy tych biblijnych pojęć, szerszy i głębszy niż się powszechnie przyjmuje. Papież wielokrotnie podkreśla, że odkrywanie
głębszego sensu biblijnego pozwala w większym stopniu poznawać
prawdę o objawioną o Bogu, o człowieku i jego powołaniu.
2. Papież korzysta również z krytyki historycznej zmierzającej do
ustalenia kontekstu historycznego, w jakim działali hagiografowie,
oraz ich wkładu redakcyjnego. Papież wskazuje na autorów perykop, tło historyczne, geograficzne oraz tradycję liturgiczną Izraela.
Informacje o autorach psalmów i kantyków Starego Testamentu, jakie w swych katechezach podaje papież, mają charakter syntetyczny
i ogólny, wprowadzają w podstawową wiedzę dotyczącą wybranych
proroków, obejmują czas, okoliczności historyczne działalności proroków oraz misję zleconą im przez Boga. Kolejnym ważnym elementem
krytyki historycznej tekstu biblijnego jest poznanie środowiska jego
powstania. Jan Paweł II wskazuje na wagę historii redakcji psalmów
i kantyków. Korzysta z badań nad tekstem przeprowadzonych przez
egzegetów i wniosków przyjętych przez większość z nich. Pokazuje,
że poznanie historii redakcji tekstu pozwala w pełniejszym stopniu
zrozumieć zamysł autora natchnionego oraz zawartą w perykopie
treść objawioną.
3. Celem interpretacji psalmów i kantyków w katechezach Jana
Pawła II jest odkrycie ich sensu religijnego, dlatego papież uwzględnia
Tradycję poprzez interpretację kanoniczną, wykorzystanie egzegezy
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patrystycznej oraz odczytanie w żywej Tradycji Kościoła. Papież istotnie dużą wagę przykłada do odczytywania orędzia psalmów i kantyków poprzez teksty paralelne. Wskazuje na relektury wewnątrz Księgi
Psalmów oraz relektury tekstów Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Poprzez teksty paralelne wskazuje na wypełnienie w Nowym Testamencie Bożych obietnic dotyczących pełni prawdy o Bogu
i o człowieku. Innym wyrazem odczytywania orędzia Biblii w jedności
Starego i Nowego Testamentu jest rozpamiętywanie wydarzeń historii
zbawienia oraz wyjaśnianie symboliki biblijnej oraz idei prorockich.
4. Papież w dużym stopniu korzysta z egzegezy patrystycznej, odnosząc się do najpoważniejszych autorytetów wczesnochrześcijańskich. Niemal o każdym z ojców i doktorów Kościoła podaje informację
dotyczącą okresu życia, pełnionych zadań. Korzysta z ich komentarzy
biblijnych, homilii, poezji i modlitw. Pokazuje głębię ich interpretacji
chrystocentrycznej, wynikającej z ich życia duchowego i gruntownej
znajomości słowa Bożego. Zastosowane przez nich interpretacja alegoryczna, lektura typologiczna, mariologiczno-eklezjalna prowadziły
i nadal prowadzą słuchających do Chrystusa. Poprzez interpretację religijno-moralną ukazuje przejawy przyjęcia nowego życia, jakie Jezus
daje. Ukazuje też inspirację, jaka płynie z modlitwy psalmisty i jaka stawała się udziałem pisarzy wczesnochrześcijańskich.
5. W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II wskazuje na
interpretację chrystocentryczną, odnosząc się do żywej Tradycji Kościoła wyrażonej w liturgii, Magisterium Kościoła.

Rozdział II
Główne tematy chrystologiczne psalmów i kantyków
w katechezach Jana Pawła II
Zastosowana przez Jana Pawła II hermeneutyka ma na celu wydobycie religijnego sensu psalmów i kantyków, aby przez to pokazać, w jaki sposób teksty napisane wiele wieków temu przez wierzących Żydów mogą być włączone w modlitwę uczniów Chrystusa
(por. ktPK 1.2). Papież zamierza odnaleźć i wskazać „klucz” do lektury psalmów w samym Chrystusie, tzn. odczytywać je w świetle tajemnicy Chrystusa – całego Chrystusa, na którego składają się Chrystus
Głowa i Jego członki. Odczytywanie sensu duchowego psalmów ma
więc charakter chrystocentryczno-eklezjalny (ktPK 1.3).
W niniejszym rozdziale pracy zostaną ukazane najważniejsze tematy chrystologiczne obecne w psalmach i kantykach Liturgii godzin:
chrystocentryzm historii zbawienia, Chrystus jako pełnia Bożego objawienia, antropologia chrystocentryczna.

1. Chrystocentryzm historii zbawienia
Sobór Watykański II w swych dokumentach wiele uwagi poświęcił
historii zbawienia1. Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach
i kantykach podejmuje soborowe nauczanie dotyczące historii zbawienia oraz stara się wprowadzić katechizowanych w zrozumienie histo1
W dokumentach Soboru Watykańskiego II wyrażenie „historia zbawienia” (łac.
historia salutis) zastosowano w czterech kręgach tematycznych: Bóg jest Panem historii
ludzkiej i historii zbawienia (KDK 41); w historii zbawienia czyny dokonane przez Boga
umacniają Jego naukę (KO 2); historia zbawienia dana w księgach Starego Testamentu
wprowadza i proroczo zapowiada przyjście Chrystusa Odkupiciela (KK 55); dyscypliny teologiczne winny się odnawiać przez żywą łączność z Tajemnicą Chrystusa i z historią zbawienia (DFK 16).
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rii zbawienia proroczo zapowiedzianej w Starym Przymierzu i zrealizowanej przez Chrystusa.
1.1. Koncepcja historii zbawienia

W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II dla określenia
historii zbawienia używa różnych terminów: „historia zbawienia” (por.
ktPK 46.5; ktPK 85.4; ktPK 87.1,2,5; ktPK 89.4; ktPK 95.1; ktPK 103.4;
ktPK 112.1,3; ktPK 115.2; ktPK 120.3; ktPK 121.1); „dzieje zbawienia”
(ktPK 116.3); „ekonomia zbawienia” (ktPK 119.5); „wspaniały plan Boga”
(ktPK 20.3); „przedziwny zbawczy plan” (ktPK 117.4); „zbawczy plan
Boży” (ktPK 40.3); „Boży plan” (ktPK 93.4); „Boży plan zbawienia”
(ktPK 67.2); „Boży plan odkupienia rodzaju ludzkiego” (ktPK 130.2);
„zbawczy zamysł” (ktPK 40.3); „zamysł Boży” (ktPK 112.1; 117.2); „projekt, zamysł, relacji i dóbr upragnionych przez Boga” (ktPK 56.1); „transcendentny zamysł, który Bóg urzeczywistnia przez dzieło swego Syna”
(ktPK 120.2)2. Papież korzysta z terminologii obecnej w dokumentach
Soboru Watykańskiego II, gdzie dla opisania rzeczywistości historii zbawienia zastosowano dwa pojęcia: oeconomia oraz historia salutis. Oba te terminy są używane zamiennie i odnoszą się do tej samej kategorii biblijnej3.
2
Jan Paweł II w swych magistralnych pismach używa raczej pojęcia: „odkupienie”. Za potwierdzenie niech posłużą tytuły encyklik: Redemptor hominis (1979), Redemptoris Mater (1987), Redemptoris Missio (1990).
3
Określenie „ekonomia” (łac. oeconomia) oznacza „zarządzanie gospodarstwem”,
„gospodarstwo”, „zarząd”, a także „zakład leczniczy”, „układ”, „porządek”, „harmonię”; por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 19924, s. 462. Stosowane
w kontekście tematu historii zbawienia otrzymało w dokumentach soborowych dookreślenia takie jak: „ekonomia objawienia” (KO 2), „ekonomia Starego Testamentu”
(KO 15); „ekonomia zbawienia” (KO 14.15; KK 55;); „ekonomia chrześcijańska” (KO 4);
„ekonomia łaski” (KK 62); „ekonomia Wcielenia” (DM 22). Analiza znaczeń tych wyrażeń wskazuje na następujące treści: 1. „ekonomia objawienia” polega na tym, że Bóg
z własnej inicjatywy zaprasza i przyjmuje ludzi do wspólnoty z sobą. Bóg jest zaangażowany w realizację tej oeconomia objawienia przez swoje słowa i czyny dokonujące się
w historii (KO 2); 2. „ekonomia Starego Testamentu” wprowadza i proroczo zapowiada
przyjście Chrystusa Odkupiciela. „Ekonomia zbawienia” jako zapowiedziana, opisana i wyjaśniona jest zawarta, jako prawdziwe słowo Boże, w księgach Starego Testamentu (KO 14.15). Pismo Święte wraz z Tradycją ukazują jasno rolę Matki Zbawiciela
w „ekonomii zbawienia” (KDK 55); 3. w „ekonomii łaski” macierzyństwo Maryi trwa
nieustannie (KDK 62); 4. „ekonomia chrześcijańska” jest nowym, ostatecznym i wiecznym przymierzem dokonanym przez Jezusa Chrystusa (KO 4); 5. „Ekonomia Wcielenia” jest wzorem wymiany bogactwa narodów dla młodych Kościołów misyjnych
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Pod pojęciem „historia zbawienia” rozumie się Boży plan i jego realizację
poprzez dzieła Boże w historii4.
Papież rozgranicza dzieje wszechświata od historii zbawienia, choć
tego rozróżniania nie wyjaśnia bliżej (ktPK 89.4)5. Natomiast wyrażenia „Boży zamysł” i „historia zbawienia” stosuje zamiennie (por.
ktPK 112.1). Analiza sposobu zastosowania przez Jana Pawła II pojęć „Boży zamysł”, „Boży plan”, „ekonomia zbawienia” oraz „historia
zbawienia” w katechezach o psalmach i kantykach pozwala odczytać
znaczenie im nadawane oraz opisać koncepcję. Papież wskazuje na
(DM 22). Termin oeconomia częściej jest stosowany w dokumentach soborowych niż „historia zbawienia”; por. J. Kudasiewicz, Wstęp do historii zbawienia, Lublin 19752, s. 3n.;
tenże, Historia zbawienia i jej stosunek do historii świeckiej, [w:] Studio lectionem facere, red.
S. Łach, J. Szlaga, Lublin 1980, s. 9–14; tenże, Biblijna teologia zbawienia, „Współczesna
Ambona” 25 (1997) 1, s. 165–175; L. Madej, Zrozumienie zbawienia w dokumentach Soboru
Watykańskiego II, [w:] Teologiczne rozumienie zbawienia, Lublin 1979, s. 133–167; L. Madej,
Rozumienie historii zbawienia w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Lublin 1981; por.
także obszerne opracowanie: A. Vari, La stora della salvezza. Attraverso la scriprura e il
Magistro della Chiesa, Napoli 2007; por. także: J. Kudasiewicz, Historia czy ekonomia zbawienia, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27 (1981), s. 89–90; tenże, Historia zbawienia,
[w:] Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, red. W. Granat, E. Kopeć, Lublin 1982, s. 179;
R. Schnackenburg, Heilsgeschichte, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, red. J. Höfer,
K. Rahner, Freiburg 1960, t. 5, 148; por. W. Hryniewicz, Chrystus – nasza Pascha. Zarys
chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 1, Lublin 1982, s. 64. R. Skrzypczak, Kościół misyjny
według Jana Pawła II, Lublin 2005, s. 100–103.
4
Por. O. Cullmann, Heil als Geschichte, Tübingen 1967, s. 56n; J. Kudasiewicz, Historia czy ekonomia zbawienia?, art. cyt., s. 90; S. Grzybek, Pismo Święte historią zbawienia,
„Collectanea Theologica” 37 (1967) 4, s. 45–67; tenże, Zarys dziejów zbawienia, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 20 (1967) 2, s. 209–218; F. Festorazzi, Teologia della storia della salvezza, [w:] Il mesaggio della salvezza. Introduzione della storia della salvezza, red. F. Festorazzi,
B. Maggini, t. 3, Torino–Leumann 19714; P. Socha, Historiozbawcza koncepcja objawienia,
„Ateneum Kapłańskie” 64 (1972) 1–2, s. 79–89.
5
Jan Paweł II wyróżnia czasy: chronos i kairos. Chronos to czas zwykły dziejów
wszechświata – również nad jego upływem czuwa Opatrzność Boża, która wszystkim
rządzi. Jednak w ten zwykły bieg dziejów wpisują się specjalne interwencje Boże, które
nadają określonym epokom szczególną wartość zbawczą – kairos (ktJC 4.2); por. S. Bielecki, Kairo,j chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła, Lublin 1996, s. 166–190, 268–275; tenże,
Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła, Lublin 1999; por. także: tenże, Kairos nowego człowieka, [w:] Homo novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 91–115;
A. Jankowski, Biblijna teologia czasu, Kraków 2001; S. Bielecki, Nowotestamentalne ujęcie
terminu „kairos”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 45 (1992) 2–6, s. 57–65; S. Łach, Biblijno-teologiczna problematyka czasu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 17 (1964) 5, s. 291–303; M. Czajkowski, Świat i czas chrześcijanina, „W Drodze” (1989) 11–12, s. 27–29; J. Kudasiewicz,
Historia zbawienia i jej stosunek do historii świeckiej. Studio lectionem facere, dz. cyt., s. 14.
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odwieczny, zbawczy Boży zamysł, który realizuje w czasie. Przez ten
plan Bóg objawia swoją miłość i wzywa wszystkich ludzi, by stali się
jego ludem. Jan Paweł II w jednej ze swych katechez pisze, że
od wieków Bóg realizuje swój zamysł miłości i zbawienia wobec
wszystkich stworzeń, wezwanych, by stały się Jego ludem. Plan ten według św. Pawła został „objawiony przez Ducha świętym Jego apostołom
i prorokom: […] zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Ef 3, 5–11) (ktPK 94.5).

W katechezie dotyczącej kantyku Ef 1, 3–10 Jan Paweł II wskazuje na to, co było „przed”, co poprzedzało czas i stworzenie: „to Boża
wieczność, w której już rodzi się przewyższający nas zamysł, pewnego rodzaju «przeznaczenie», czyli pełen miłości i bezinteresowny
plan zbawienia i chwały” (ktPK 116.1). W swej katechezie Jan Paweł II
wskazuje na rolę Bożych dzieł stworzenia i odkupienia w planie zbawienia oraz na jego cel – odnowienie wszelkiego stworzenia.
W tym transcendentnym planie, obejmującym stworzenie i odkupienie, wszechświat oraz ludzkie dzieje Bóg „w swej łaskawości” postanowił „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie”, to znaczy przywrócić porządek i głęboki sens całej rzeczywistości, zarówno niebieskiej, jak
i ziemskiej (por. Ef 1, 10) (ktPK 116.2).

Papież podkreśla centralną rolę Chrystusa w Bożym planie zbawienia.
Jest On [Chrystus] oczywiście „Głową dla Kościoła, który jest Jego
Ciałem” (Ef 1, 22–23), ale jest również podstawową zasadą i punktem
odniesienia wszechświata. Dlatego też panowanie Chrystusa rozciąga
się zarówno na wszechświat, jak i na bardziej specyficzną rzeczywistość,
jaką jest Kościół. Chrystus odgrywa rolę „pełni”, tak by w Nim objawiła
się ukryta od wieków „tajemnica” (por. 1, 9), a cała rzeczywistość zrealizowała – we właściwym jej porządku i stopniu – zamiar powzięty przed
wiekami przez Ojca (ktPK 116.2).

Jan Paweł II wskazuje katechizowanym na dzieło zbawcze Chrystusa i Jego owoce: „odkupienie przez krew” przelaną na krzyżu,
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„odpuszczenie grzechów”, obfite wylanie „bogactwa łaski” (por. 1, 7),
Boże synostwo chrześcijanina (por. 1, 5) oraz „poznanie tajemnicy
woli Bożej (por. 1, 9), dzięki któremu mamy dostęp do głębi życia
trynitarnego” (ktPK 116.3; por. także 117.2,4)6. Papież wyjaśnia katechizowanym odwieczny zamysł Boga, który realizuje wobec każdego
stworzenia w Chrystusie poprzez stworzenie i odkupienie.
Papież podkreśla trwanie historii zbawienia, w której interwencje
Boga w dzieje świata dokonują się nieustannie, a ich szczytem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Jan Paweł II w wywiadzie Przekroczyć próg
nadziei wyróżnia trzy etapy historii zbawienia: pierwszy – od pierwszego Adama; drugi – objawienie drugiego Adama, Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 45); trzeci etap – okres do ostatecznego wypełnienia
dziejów świata w Bogu, gdy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich”
(1 Kor 15, 28)7. Zdaniem Jana Pawła II historia zbawienia rozpoczyna się
od stworzenia, „od pierwszego Adama”. W tym miejscu papież wspiera tych teologów, którzy stworzenie, pierwsze wielkie dzieło Jahwe,
przyjmują jako punkt graniczny rozważania historyczno-zbawczego8.
6
Bibliografia dotycząca hymnu Ef 1, 3–10 jest bardzo bogata. Warto wskazać na
ważniejsze opracowania; por. K. Wojciechowska, List do Efezjan 1–3 jako hymn (porównanie z hymnami homeryckimi), [w:] Chrystus i Jego Kościół. Księdzu Profesorowi Manfredowi
Uglorzowi w 60. rocznicę urodzin, red. M. L. Uglorz, Bielsko-Biała 2000, s. 329–338; J. Bolewski, Mądrość i misterium „Listu do Efezjan”, „Studia Bobolanum” 5 (2005) 1, s. 15–35;
A. Suski, Eulogia w liście do Efezjan [Ef 1, 3–14], „Studia Theologica Varsaviensia” 16
(1978) 1, s. 19–48; K. Romaniuk, Zbawcza inicjatywa Boga (według Ef 1, 3–14), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 18 (1965) 6, s. 328–346; S. Mędala, Tajemnica Bożej ekonomii zbawienia (List do Efezjan), [w:] Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa 1997, s. 448–485, Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, 9;
por. J. Łach, Odwieczne plany naszego zbawienia, [w:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga
Pamiątkowa ku czci o. prof. H. Langkammera, red. G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza,
Lublin 2000, s. 255–264.
7
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł odpowiada na pytania Vittorio Messoriego, Lublin 1994, s. 60.
8
Hans Conzelmann w Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, dz. cyt.,
s. 172n przyjmuje stworzenie za punkt wyjścia historii zbawienia. Uważa, że można
ją podzielić na trzy wielkie etapy: 1) od stworzenia do Abrahama; 2) od Abrahama do
Jezusa Chrystusa; 3) od Jezusa Chrystusa do ponownego Jego przyjścia w chwale na
końcu czasów; por. J. Daniélou, Essai sur le mystère de l’histoire, Paris 1953, s. 34; tenże,
Essai sur le mystère du salut, Paris 1969, s. 21n.; P. de Surgy, Les grandes étapes du mystère
du salut, Paris 1969, s. 21n.; R. Latourelle, Théologie de la révélation, Tournai 1963, s. 353n.;
J. Kudasiewicz, Wstęp do historii zbawienia, dz. cyt., s. 80n.; tenże, Zbawcze dzieło Jezusa
Chrystusa, [w:] Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, dz. cyt., s. 189.
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Tradycja chrześcijańska ustawia stworzenie na początku linii obietnic:
stworzenie, wybranie, Prawo, nowe stworzenie w Chrystusie9. W katechezie dotyczącej kantyku Łk 1, 68–79 Jan Paweł II wskazuje na podział
historii zbawienia w kluczu przymierza: 1) przymierze Abrahamowe;
2) przymierze Dawidowe; 3) przymierze w Chrystusie (ktPK 115.2).
W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II wskazuje na konkretne dzieła Boże dokonane w historii, przez które realizuje „zamysł
miłości i zbawienia”. Papież podkreśla, że w
Starym Testamencie zarysowuje się „sakramentalna” koncepcja historii zbawienia, uznająca, że szczególny wybór synów Abrahama, a następnie Chrystusowych uczniów w Kościele nie jest przywilejem, który
„zamyka” i „wyłącza”, lecz jest znakiem i narzędziem powszechnej miłości Boga (ktPK 103.4)10.

Wskazuje na wydarzenie Wyjścia jako na „symbol” całej historii
zbawienia, gdyż jego celem jest wejście do mieszkania Boga, by żyć
z Nim w komunii (ktPK 87.1,2; por. ktPK 85.4)11. Podkreśla, iż szczególna historia zbawienia obejmuje zarówno wybór Izraela przez Boga na
swój lud, jak też zawarcie z nim przymierza (ktPK 112.3). Jan wskazuje na to, iż „w zmartwychwstaniu Chrystusa dokonuje się zwieńczenie
Bożego zamysłu wobec wszechświata i dziejów”, a także „otwarcie
ludzkich dziejów na dar Ducha i przybranego synostwa w oczekiwaniu na powrót Boskiego Oblubieńca, który przekaże świat Bogu Ojcu
(por. 1 Kor 15, 24)” (ktPK 112.1). W katechezie na temat Psalmu 47
papież ukazuje, jak sam Chrystus, Kościół pierwotny oraz wczesnochrześcijańska tradycja Kościoła odczytują spełnienie „zamysłu miłości i zbawienia” w zmartwychwstaniu Pana. Wskazuje na oświadcze9
J. Kudasiewicz, Chrystocentryczna hermeneutyka biblijna Jana Pawła II, [w:] Ioannes
Paules II in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca
Świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 214.
10
Por. „Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002 (odtąd skrót: KK); por. także: ktPK 120.3.
11
Por. H. Langkammer, Refleksje nad biblijną historią zbawienia, [w:] Ad libertatem in
veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marclowi w 65. rocznicę urodzin i 35. rocznicę pracy naukowej, red. P. Morciniec, Opole 1996, s. 129–144; A. Śliwiński, Zarys dziejów zbawienia, „Studia Pelplińskie” 8 (1977), s. 261–294.
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nie Chrystusa, który po swym zmartwychwstaniu stwierdza: „Dana
mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18) (ktPK 28.2).
Jego władza nieograniczona intensywnie („wszelka”) i ekstensywnie
(„w niebie i na ziemi”) została Mu dana przez Boga12.
Ponadto papież przypomina, że „zbawczy plan Boży” jest treścią
przepowiadania chrześcijańskiego, gdyż zbawienie wszystkich ludów stanowi serce „tajemnicy”, a „poganie już są współdziedzicami
i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie
Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3, 6) (ktPK 41.3)13. W katechezie na temat
kantyku Flp 2, 6–11 papież cytuje komentarz św. Augustyna, w którym wyjaśnia, że
całe przepowiadanie chrześcijańskie i ekonomia zbawienia, skupiona na Chrystusie, streszczają się w tym, a nie w czym innym: w zmartwychwstaniu dusz oraz w zmartwychwstaniu ciał. I jedno, i drugie jest
martwe: ciało z powodu słabości, a dusza z powodu nieprawości; jedno
i drugie było martwe, i było rzeczą konieczną, by jedno i drugie zmartwychwstało. Czyją mocą zmartwychwstaje dusza, jeśli nie mocą Chrystusa Boga? Czyją mocą zmartwychwstaje ciało, jeśli nie mocą Chrystusa człowieka? (Commento al. Vangelo di San Giovanni, 23, 6, Rzym 1968,
s. 541.) (ktPK 119.5).

Jan Paweł II podkreśla, iż dzieje zbawienia stanowią „wyraz i żywy
znak «łaskawości», «woli» i «miłości Bożej»” (ktPK 116.3). Ważną cechą historii zbawienia są Boża miłość i przebaczenie, które ujawniają
się w konflikcie z grzesznym ludem. Bóg nie chce sądzić, lecz zbawić
i wyzwolić ludzkość od zła (ktPK 46.5).
Jan Paweł II w katechezach o psalmach i kantykach przyjmuje terminologię dotyczącą historii zbawienia stosowaną w dokumentach
Soboru Watykańskiego II. W katechezach tych ukazuje Boga realizującego historię zbawienia, której szczytem jest zmartwychwstanie Chry12
Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, Częstochowa 2008, s. 346,
s. 720, NKB.NT I, cz. 2; S. Włodarczyk, Misterium Paschalne punktem kulminacyjnym historii zbawienia (refleksje egzegetyczno-teologiczne), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1984) 3,
s. 247–255.
13
Por. B. Twardzicki, Historia zbawienia u podstaw katechezy, „Biuletyn Katechetyczny” 6 (2004) s. 107–124; S. Bielecki, Idea historii zbawienia i jej prezentacja w katechizmach
ks. bpa E. Materskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36 (1989) 6, s. 47–57.
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stusa. Podkreśla, że poprzez dzieła zbawcze Bóg objawia swą miłość
wobec stworzeń, a szczególnie wobec synów Abrahama i Kościoła,
przez których głoszony jest Jego zbawczy zamysł wobec świata.
1.2. Chrystus Panem historii zbawienia

Jan Paweł II w całym swoim nauczaniu wskazuje na Chrystusa
jako na centrum dziejów zbawienia oraz centrum historii Kościoła
i świata14. Analiza papieskich katechez o psalmach i kantykach ukazuje sposób chrystocentrycznego odczytania kolejnych etapów historii zbawienia oraz konkretnych dzieł Boga. Papież pokazuje sposób
zastosowania w katechezie biblijnej zasady jedności Biblii, wynikającej ze skoncentrowania Starego i Nowego Testamentu wokół Jezusa
Chrystusa, który dokonał dzieła zbawienia przez swą śmierć, zmartwychwstanie, a także chwalebne wniebowstąpienie (por. KO 17). Jan
Paweł II w wielu katechezach wskazuje na to, iż pierwszy etap historii zbawienia – stworzenie świata – swoje spełnienie znajduje w Chrystusie. W katechezie na temat kantyku Dn 3, 57 Jan Paweł II podkreśla, że w zmartwychwstałym Chrystusie całe dzieło stworzenia
zyskuje pełny sens (por. 1 Kor 15, 24) (ktPK 112.1)15. Ponadto papież
14
W encyklice Redemptor hominis określa Jezusa takimi wyrażeniami jak: „ośrodek
wszechświata i historii” (RH 1), „Pan dziejów człowieka»” (RH 22). W encyklice Redemptoris Missio powraca do ukazywania Jezusa Chrystusa jako „Jedynego Zbawiciela”
(RMs 4–11). Chrystocentryzm soteriologiczny oparty na fundamencie biblijnym jest dla
Jana Pawła II fundamentem moralności chrześcijańskiej (por. VS; EV). W Liście apostolskim Tertio Millennio adveniente papież powraca do centralności chrystologicznej: Chrystus jest „jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi” (TMA 4); „Pan kosmosu
jest także Panem historii” (TMA 5); „jest Panem czasu, jest jego początkiem i wypełnieniem” (TMA 10). W liście apostolskim Novo millennio ineunte papież akcentuje bardzo
silny związek Chrystusa z czasem i ludzką historią. Nazywa Jezusa „celem historii”
(NMI 1), „sercem historii” (NMI 15), „Panem historii” (NMI 37), Jego Wcielenie określa
mianem „pulsującego serca czasu” (NMI 5); por. A. Amato, Jezus Chrystus – centrum
historii zbawienia i życia Kościoła, [w:] Jan Paweł II, Tertio Millennio adveniente. Komentarz
teologiczno-pastoralny w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Sandomierz 1995, s. 139–162.
15
Jan Paweł II w katechezach o Jezusie Chrystusie ukazuje Boży plan zbawienia
człowieka i świata oraz jego realizację. „Stworzenie zawiera się w obrębie planu i zamierzenia Boga, ale sięga dalej niż samo stworzenie. Stworzenie, a w szczególności człowiek powołany do istnienia w świecie widzialnym, jest otwarte dla tych odwiecznych
przeznaczeń, które objawione zostały do końca w Jezusie Chrystusie. W Nim też dzieło
stworzenia zostaje dopełnione dziełem zbawienia. Zbawienie zaś to znaczy zarazem
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wyjaśnia, że Pieśń Dn 3, 57 śpiewana w niedzielny poranek – cotygodniową Paschę chrześcijan – zachęca do otwarcia oczu na nowe stworzenie, które miało miejsce właśnie w zmartwychwstaniu. Grzegorz
z Nyssy, ojciec Kościoła greckiego, […] wyjaśnia, że wraz z Paschą
Pana «stworzone zostaje nowe niebo i nowa ziemia16. […] Uformowany zostaje człowiek odrębny, odnowiony na obraz swego Stwórcy,
dzięki narodzeniu się z wysoka» (por. J 3, 3.4) […] (H. Langerbeck,
Gregorii Nysseni Opera, VI, 1–22 passim, s. 385)” (ktPK 110.5). Celem
tych działań jest przywrócenie człowiekowi prawidłowych relacji ze
Stwórcą i z resztą stworzenia17.
Jeszcze donioślej niż w komentarzach do Psalmów wypełnienie
stworzenia i dziejów świata w Chrystusie Panu wszechświata obecne
jest w kantykach Nowego Testamentu. W katechezie na temat kantyku
Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Jan Paweł II podkreśla, że Chrystus ze swym historycznym dziełem odkupienia „może odczytać sens dziejów”: „to On
«otwiera pieczęcie» tajemnej księgi zawierającej zgodny z wolą Boga
plan. Jego dzieło to nie tylko interpretacja, jest ono także spełnieniem
i wyzwoleniem”. Kantyk
zawiera jasną aluzję do słynnej obietnicy złożonej Izraelowi przez
Boga na Synaju: „wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym»” (Wj 19, 6). Owa obietnica stała się teraz rzeczywistością: Baranek
ustanowił faktycznie dla Boga „królestwo kapłanów i będą [oni] królować na ziemi” (por. Ap 5, 10), a to królestwo otwarte jest dla całej ludzkości, by tworzyć wspólnotę dzieci Bożych (ktPK 125.3.4).

W katechezie na temat kantyku Kol 1, 11c–20 papież wskazuje na
majestatyczną postać Chrystusa i Jego podobieństwo do Boskiej Mą«nowe stworzenie» (por. 2 Kor 5, 17; Ga 6, 15), co należy rozumieć jako «stworzenie od
nowa»: stworzenie na miarę pierwotnego zamierzenia Stwórcy, przywrócenie tego, co
Bóg ustanowił i co w dziejach człowieka doznało «zepsucia» przez grzech” (ktJC 62.4).
16
Por. M. Pyc, „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5). Nowe stworzenie w Chrystusie,
[w:] Teologiczne odczytywanie stworzenia, Poznań 2008, s. 73–83; J. A. Martinez Camino,
„Przez Niego wszystko się stało”, „Communnio” 22 (2002) 2, s. 20–21; G. Martelet, Pierworodny wszelkiego stworzenia, „Communio” 2 (1982) 4, s. 40–43.
17
Por. E. Kotkowska, Nauczanie św. Grzegorza z Nyssy o Wszechmocy Bożej na podstawie „In illud: Tunc ipse Filius”, „Vox Patrum” 24 (2004), z. 46–47, s. 522; por. także:
U. Pękala, Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w „Wielkiej Katechezie” św. Grzegorza
z Nyssy, „Vox Patrum” 24 (2004), z. 46–47, s. 499–509.
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drości stwórczej, opiewanej w Starym Testamencie (por. np. Prz 8, 22–
31). „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”; więcej,
„wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1, 16–17)18.
We wszechświecie pojawia się transcendentny zamysł, który Bóg urzeczywistnia poprzez dzieło swego Syna. Obwieszcza to również Prolog
Janowej Ewangelii, w którym jest powiedziane, że „wszystko przez
Słowo się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało” (por.
J 1, 3). Chrystus jest Panem historii zbawienia dokonującej się przez
„krew Jego krzyża” (w. 20). Przez krzyż Chrystusa cała rzeczywistość
„pojednana” jest z Ojcem (por. w. 20) (por. ktPK 121.2.3). W oparciu
o egzegezę patrystyczną Jan Paweł II ukazuje wypełnienie stworzenia w dziele odkupienia. W katechezie na temat Pieśni Kol 1, 11c–20,
korzystając z Komentarza do Listu do Kolosan św. Jana Chryzostoma,
wyjaśnia prawdę dotyczącą tego, że „w Chrystusie wszystko zostało
stworzone” (Kol 1, 16).
Od Niego zależy istota wszystkich rzeczy – wyjaśnia biskup. Nie tylko wyprowadził je z niebytu do istnienia, lecz to On je nadal zachowuje,
tak że gdyby zostały wyłączone spod Jego opatrzności, zniknęłyby i rozpłynęłyby się […]. Są zależne od Niego: samo skłonienie się ku Niemu
wystarczy bowiem, by je wesprzeć i umocnić (Komentarz do Listu do Kolosan, PG 62, 312) (ktPK 120.4).

Skutkiem jest wprowadzenie „pojednania” oraz „pokoju” w całą
rzeczywistość niebieską i ziemską. W ten sposób wprowadza pierwotną sytuację, przywracając początkową harmonię – taką, jakiej Bóg pragnął w swym zamyśle miłości i życia. Tak więc stworzenie i odkupienie
wiążą się ze sobą jako etapy tej samej historii zbawienia (ktPK 121.4)19.
Ukazanie dzieła stworzenia, które swe dopełnienie ma w dziele odkupienia, widoczne jest w kantykach Nowego Testamentu ukazujących Boży plan zbawienia. W katechezie na temat kantyku Ef 1, 3–10
18
Bartosz Adamczewski komentuje hymn i wskazuje na zawartą myśl o wewnętrznej spójności, ładzie, trwałości i sensowności świata w Chrystusie; por. tenże,
List do Filemona. List do Kolosan. Wstęp – przekład z oryginału, Częstochowa 2006, s. 203,
NKB.NT XII.
19
Por. W. Sowa, Odkupienie odnowionym stworzeniem w Chrystusie według Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, „Studia Theologica
Varsaviensia” 25 (1982) 2, s. 133–147.
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Jan Paweł II wyjaśnia, że w Bożym planie zbawczym Chrystus stał się
kefalaion, czyli zwornikiem, główną osią, do której zmierza i w której
znajduje sens całe stworzenie (ktPK 117.4,5)20.
Ważnym etapem historii zbawienia, na który wielokrotnie zwraca
uwagę Jan Paweł II, jest wybranie Izraela i jego misja. Papież ukazuje spełnienie wybrania Narodu Wybranego i jego posłania do świata
w Chrystusie i Kościele. W katechezie dotyczącej Psalmu 147B podkreśla, że
autor opiewa wybranie Izraela oraz jego wyjątkowe posłannictwo
pośród narodów, jakim jest głoszenie światu słowa Bożego. Jest to misja prorocka i kapłańska, bowiem „któryż naród ma prawa i nakazy tak
sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?” (Pwt 4, 8).
Poprzez Izraela, a następnie także wspólnotę chrześcijańską, a zarazem
Kościół, słowo Boże ma rozbrzmiewać w świecie i stać się normą oraz
światłem życia dla wszystkich narodów (por. Ps 147, 20) (ktPK 81.2).

W katechezie na temat Psalmu 86 papież pokazuje, jak odważna
nadzieja, że pewnego dnia „wszystkie ludy” sławić będą Boga Izraela (w. 9) znajduje swoje urzeczywistnienie w Kościele Chrystusa, ponieważ posłał On swych Apostołów, by nauczali „wszystkie narody”
(Mt 28, 19) (ktPK 49.3)21.
Biblijne katechezy papieskie pokazują spełnienie w Chrystusie
wydarzenia Wyjścia22. Jan Paweł II podkreśla, że w taką interpretację
Stanisław Mędala wyjaśnia, że treścią odwiecznych planów Bożych jest połączenie Żydów i pogan w jednym Kościele oraz podporządkowanie wszystkich potęg
Chrystusowi; por. tenże, Tajemnica Bożej ekonomii zbawienia, [w:] Wprowadzenie w myśl
i wezwanie ksiąg biblijnych: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, t. 9, red. J. Frankowski, Warszawa 1997, s. 464.
21
Podobna myśl odczytana z Psalmu 66 (ktPK 41.2.3); Ps 86 (ktPK 49.5); Ap 15, 3–4
(ktPK 128.3).
22
W swych katechezach o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II wskazuje na figuratywną rolę wyjścia Izraela z Egiptu i zawartą w tym wydarzeniu zapowiedź zmartwychwstania Chrystusa. „Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem, którego istotę
stanowi przejście ze śmierci do życia. Wydarzeniem jedynym, które jako Przejście (Pascha) zostało wpisane w kontekst świąt paschalnych, podczas których Izraela synowie
i córki rokrocznie wspominali wyjście z Egiptu, składając dzięki za wyzwolenie z niewoli i wielbiąc potęgę Pana Boga, która w tym pradawnym «przejściu» wyraźnie się
objawiła. Zmartwychwstanie Chrystusa jest nowym Przejściem, nową Paschą, którą
należy interpretować na tle owej dawnej Paschy, stanowiącej zapowiedź i figurę no20
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wprowadza chrześcijan liturgia wielkanocna. W katechezie dotyczącej
kantyku z Księgi Wyjścia 15, 1b–4.8–13.17–18 Jan Paweł II pokazuje, że
wydarzenie Wyjścia zapowiada wielkie wyzwolenie, które Chrystus
urzeczywistni przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Papież wskazuje, jak liturgia wyjaśnia dzieło zbawcze. Hymn Wj 15, 1b–4.8–13.17–
18 – naucza papież –
nieprzypadkowo znalazł się w liturgii Wigilii Paschalnej, by przez
swoje sugestywne obrazy zilustrować to, co dokonało się w Chrystusie.
W Nim zostaliśmy ocaleni nie przed ciemiężycielem w ludzkiej postaci,
lecz przed niewolą szatana i grzechu, zagrażającą od samego początku
przeznaczeniu ludzkości. Wraz z Nim ludzkość na nowo wchodzi na
drogę prowadzącą do Ojca (ktPK 87.2). […] Wyzwolenie to, zrealizowane już w misterium i obecne w chrzcie jako ziarno życia, przeznaczone,
by wzrastać, osiągnie swą pełnię przy końcu czasów, kiedy Chrystus
powróci w chwale i „przekaże królowanie Bogu i Ojcu” (1 Kor 15, 24)
(ktPK 87.2).

W katechezie dotyczącej kantyku Ap 4, 11; 5, 9.10.12 Jan Paweł II
podkreśla, że Chrystus w niezrównany sposób wyjaśnia sens dziejów
i jest ich Panem, objawiając w nich tajemniczą nić Bożego działania23.
Chrystus został „zabity”, a przez swą krew „nabył”, czyli wykupił
całą ludzkość z mocy zła. Słowo „nabyć” („wykupić”) odsyła do Wyjścia, do wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Zgodnie ze starożytnym
prawodawstwem obowiązek wykupienia spoczywał na najbliższym
krewnym. W wypadku ludu był nim sam Bóg, który nazwał Izraela „synem pierworodnym” (Wj 4, 22). Chrystus wypełnia to dzieło dla całej
ludzkości (por. ktPK 124.3).

Papież wskazuje na doniosłą rolę przymierza Boga z Izraelem
i podkreśla, że przymierza Abrahamowe i Dawidowe wyznaczają
wej. W ten sposób była rozumiana przez wspólnotę chrześcijańską, która kierowała się
w tym lekturą tekstów zostawionych przez Apostołów i Ewangelistów na podstawie
słów samego Jezusa” (ktJC 104.1).
23
Por. M. Grzenia, Chrystus sensem dziejów w ujęciu Jana Pawła II, www.stfwp.pl/
pub/pdf/grzenia.pdf, (13.07.2012).
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etapy historii zbawienia i prowadzą do Nowego Przymierza w Chrystusie (ktPK 115.2). Papież korzysta z zasady hermeneutycznej: zapowiedź – realizacja oraz wskazuje na egzegezę patrystyczną. W katechezie dotyczącej Psalmu 100 Jan Paweł II zauważa, że psalmista
wyraża wiarę, że Bóg jest źródłem przymierza.
Poprzez tzw. „formułę paktu” wyraża pewność, że Izrael został wybrany przez Boga: „Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego
pastwiska” (w. 3). Jest to pewność, którą dzielą wierni nowego Ludu
Bożego, zachowując świadomość, że stanowią owczarnię, którą najwyższy Pasterz dusz prowadzi na odwieczne pastwiska niebieskie (por.
1 P 2, 25) (por. ktPK 59.5).

Poprzez wskazanie na teksty Nowego Testamentu oraz odniesienie
do nowego ludu Bożego Jan Paweł II kieruje uwagę katechizowanych
na nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. W katechezie na temat kantyku Wj 15, 1–4.8–13.17–18 wskazuje, iż prorocy, rozważając tajemnicę przymierza zawartego przez Boga z Izraelem, zapowiadają „nowe
przymierze” (Jr 31, 31; Ez 36, 26–37), „w którym prawo Boże będzie
wpisane w serce człowieka. Nietrudno dostrzec w tym proroctwie
nowe przymierze zawarte w krwi Chrystusa i zrealizowane dzięki darowi Ducha” (ktPK 87.5)24.
W katechezach o kantykach i psalmach papież Jan Paweł II pokazuje obecność Chrystusa w wydarzenich z historii Izraela. W katechezie dotyczącej Psalmu 114 [113] Jan Paweł II zwraca uwagę na
to, że psalmista odnosi się do epizodu wytryśnięcia wody ze skały
w Meribie (ww. 7–8).

24
B. Polok, „To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich małżonkiem”. Interpretacja teologiczna tekstów Jr 30, 12–17; 31, 2–6.15–22.31–34, [w:] Sanctificetur Nomen Tuum
(Mt 6, 9). Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi J. Czerskiemu z okazji 65.
rocznicy urodzin i 38 lat pracy naukowo-dydaktycznej, red. B. Polok, K. Ziaja, Opole 2000,
Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 40, s. 71–82; U. Szawc, Berît ‚ôlâm [trwałe przymierze] w wyroczniach proroków niewoli, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 38–39
(1991–1992), z. 1 s. 35–42; L. Stachowiak, Nowe Przymierze u Jeremiasza, [w:] tenże,
Księga Jeremiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1967, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pismo Święte Starego Testamentu, red. nauk. S. Łach, t. 10, cz. 1,
s. 526–532.
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Bóg uczynił skałę źródłem wody, która tworzy jezioro – cud wynikający z Jego ojcowskiej troski o lud. Gest ten nabiera znaczenia symbolicznego – jest znakiem zbawczej miłości Pana, który wspomaga i odnawia ludzkość wędrującą przez pustynię historii. Jak wiadomo, św. Paweł
nawiąże później do tego obrazu, opierając się na tradycji żydowskiej,
zgodnie z którą skała towarzyszyła Izraelowi w jego wędrówce przez
pustynię, odczyta to wydarzenie z perspektywie chrystologicznej: „pili
ten duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą
jest Chrystus” (1 Kor 10, 4) (ktPK 65.4).

Papież odczytuje psalmy chrystocentrycznie poprzez wskazanie
na wypełnienie wizji prorockich w Chrystusie i Kościele, odnosząc
się do tekstów paralelnych Nowego Testamentu i do egzegezy patrystycznej. W katechezie na temat Psalmu 48, który jest pieśnią na
cześć Syjonu, „miasta wielkiego Króla”, wskazuje iż „chrześcijanin
kontempluje w nim nową i żywą świątynię Bożą (por. J 2, 21) i zwraca się ku niebieskiemu Jeruzalem, które nie potrzebuje już świątyni ani zewnętrznego światła ponieważ „jego świątynią jest Pan
Bóg wszechmogący oraz Baranek. […] Chwała Boga Go oświetliła,
a jego lampą – Baranek” (Ap 21, 22–23) (ktPK 29.5). W katechezie
do Psalmu 43 Jan Paweł II wskazuje na interpretację chrześcijańską, w której podkreśla perspektywę końca dziejów, kiedy to nie
będzie otchłani śmierci, lecz nastąpi zbawcze spotkanie z Bogiem
(ktPK 24.5).
Jan Paweł II wskazuje na chrystocentryczną lekturę Starego Testamentu obecną w egzegezie patrystycznej. Podkreśla, że ojcowie Kościoła z IV i V wieku (Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Teodoret z Cyru,
Cyryl Aleksandryjski; św. Justyn, Prima Apologia, 39, 3: Gli apologeti
greci, Roma 1986, s. 118) widzieli spełnienie kantyku Iz 2, 2–5 w przyjściu Chrystusa i identyfikowali Kościół z „górą świątyni Pańskiej […]
osadzoną na górskich szczytach” (Iz 2, 2), z której wychodziło słowo
Pańskie i do której napływały narody pogańskie w nowej erze pokoju zapoczątkowanego przez Ewangelię (ktPK 96.4). Interpretacja
eklezjalna Syjonu obecna jest w kilku katechezach. Papież powołuje się na dokumenty soborowe. W katechezie dotyczącej Psalmu 87
wyjaśnia, że Syjon wysławiany jest jako początek wszystkich ludów,
w którym one odnajdują swe „źródła” (w. 7). W tym mieście Bożym
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wypływa strumień wody użyźniającej cały świat, zgodnie z tym, co
głosili prorocy (por. Ez 47, 1–12; Za 13, 1; 14, 8; Ap 22, 1–2)25.
Podobnie jak Psalm 87 również Sobór Watykański II widzi Kościół
powszechny jako miejsce, w którym zgromadzeni są „wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Abla aż do ostatniego wybranego”. Osiągnie on
swe „chwalebne dopełnienie w końcu wieków” (ktPK 50.4; por. KDK, 2).

W katechezie na temat Psalmu 48 papież wskazuje na przekonanie
św. Augustyna, że w księgach Biblii „nie ma niczego, co by dotyczyło tylko Jerozolimy ziemskiej, skoro wszystko, cokolwiek się o niej
mówi albo ze względu na nią się dokonywa, oznacza również coś
takiego, co w postaci jakiejś przenośni lub obrazu zapowiadającego
dotyczy również Jerozolimy niebieskiej (Państwo Boże, XVII, 3, 2.)”
(ktPK 29.5).
W katechezie dotyczącej Psalmu 33 papież wyjaśnia, że psalm
ten „antycypuje doskonałe uwielbienie, jakie będzie rozbrzmiewać
w dniu ostatecznego zbawienia, kiedy królestwo Boże urzeczywistni
się w chwale” (ktPK 20.1).
W katechezie do Psalmu 143 papież wskazuje na komentarz
św. Grzegorza Wielkiego (Commento ai sette Salmi penitenziali,
PL 79 649–650), który tak opisuje świt nadziei i łaski:
„Kiedy ukaże się Chrystus, nasze życie, i zobaczymy oblicze Boga,
wówczas ustąpi wszelka ciemność, opadnie dym niewiedzy, rozproszy
się wszelka mgła pokusy… Będzie to promienny i pełen blasku dzień,
przygotowany dla wszystkich wybranych przez Tego, który wyrwał nas
z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”.
Poranek owego dnia to przyszłe zmartwychwstanie (ktPK 77.5).

W katechezie na temat kantyku Ap 19, 1c–2a.5b.7 papież podkreśla, iż ostatnia księga Biblii prowadzi do ostatecznego celu, jakim jest
oblubieńcze spotkanie Baranka, którym jest Chrystus, z czystą i prze25
Por. T. Brzegowy, „Miasto Boże” w Psałterzu, „Collectanea Theologica” 56 (1986),
fasc. IV, s. 37–59; tenże, Jerozolima – stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów, „Collectanea Theologica” 59 (1989), fasc. IV, s. 15–44; tenże, Wybranie Jerozolimy w świetle
Psalmów, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 43 (1990) 3–6, s. 94–104.
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mienioną oblubienicą, którą jest odkupiona ludzkość. „Wyrażenie:
«nadeszły gody Baranka» odnosi się do szczytowego momentu – jak
mówi nasz tekst o bliskości stworzenia ze Stwórcą, która będzie celebrowana w radości i pokoju zbawienia” (ktPK 130.3). W katechezie na
temat hymnu Ap 19, 1–7 papież wskazuje na poetyckie świadectwo
św. Efrema Syryjczyka (Inni sulla verginita, 33; Larpa delio Spirito, Rzym
1999, s. 73–74), który ukazuje Chrystusa i Kościół, Baranka i Małżonkę, którzy pozostają w głębokiej komunii miłości (ktPK 129.5.6). Ponadto Jan Paweł II wskazuje, jak liturgia, wyraz żywej Tradycji Kościoła, chrystologicznie odczytuje psalmy i kantyki. W katechezie na
temat hymnu zwycięstwa Wj 15, 1–4.6–13.17–18 Jan Paweł II podkreśla, że wyzwolenie „[…] osiągnie swą pełnię przy końcu czasów, kiedy Chrystus powróci w chwale i «przekaże królowanie Bogu i Ojcu»
(1 Kor 15, 24) (ktPK 87.3). W katechezie na temat Psalmu 117 papież
pokazuje, że słowa psalmu
są niczym echo pieśni rozbrzmiewającej w Jeruzalem niebieskim,
gdzie olbrzymi tłum wszystkich „narodów, ludów i języków” wyśpiewuje Bożą chwałę przed tronem Boga i Baranka (por. Ap 7, 9). Do tej
pieśni przyłącza się pielgrzymujący Kościół poprzez niezliczone formy
składania chwały. […] Na przykład hymn Te Deum, którym całe pokolenia chrześcijan przez wieki oddawały chwałę i składały dziękczynienie:
Te Deum laudamus, te Deum confirmatus, te aeternum Patrem omnis terra veneratus. […] psalm ten jest syntezą nieustannej liturgii chwały, poprzez
którą w świecie rozbrzmiewa głos Kościoła, przyłączający się do doskonałej chwały, jaką sam Chrystus oddaje Ojcu (ktPK 68.5)26.

Punktem dojścia historii zbawienia jest ostateczne wypełnienie dziejów świata w Bogu na końcu czasów, kiedy to Bóg będzie
„wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28)27. W katechezie na temat
Psalmu 143 [142], 1–11 poprzez komentarz św. Grzegorza Wielkiego
Jan Paweł II opisuje poranek przyszłego zmartwychwstania.
„W tak wielkim dziele [liturgia], przez które Bóg otrzymuje «doskonałą chwałę», a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu wiecznemu”
(KKK 1089).
27
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 60.
26
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Tego poranka zaświeci szczęście sprawiedliwych, zobaczymy chwałę i uniesienie, kiedy Bóg otrze wszelką łzę z oczu świętych, kiedy ostatecznie unicestwi śmierć, kiedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca (ktPK 77.5).

Reasumując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach wskazuje na chrystocentryzm historii
zbawienia i na jej spełnienie w Jezusie Chrystusie. Papież interpretuje
teksty biblijne w żywej Tradycji Kościoła. Wskazuje na wypełnienie
dzieła stworzenia w dziele odkupienia Chrystusa. Prowadzi katechizowanych do odkrycia sensu duchowego wybrania Izraela i jego misji,
który dopełnia się w Chrystusie i Kościele. Oświetla wydarzenia Wyjścia i Starego Przymierza Paschą Chrystusa i ukazuje w Chrystusie
i Nowym Przymierzu ich realizację. Papież akcentuje eschatologiczne
spełnienie dziejów świata i historii w Chrystusie.

2. Chrystus Pełnią objawienia Boga
Kościół w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei
Verbum uczy, że „najgłębsza prawda o Bogu i o zbawieniu ludzi jaśnieje w Chrystusie, który jest zarazem Pośrednikiem i Pełnią całego
Objawienia (por. Mt 11, 27; J 1, 14.17; 14, 6; 17, 1–3; 2 Kor 3, 16; 4, 6;
Ef 1, 3–14)” (por. KO 2). Jezus ukazał „głębię Boga” (por. J 1, 1–18)
na wiele sposobów: przez słowa i czyny, znaki i cuda, śmierć, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego (por. KO 4)28. Jednocześnie
potwierdził, że Bóg jest z człowiekiem w jego codziennej drodze, by go
wyzwolić z mocy zła, grzechu, śmierci i obdarzyć życiem wiecznym
(por. KO 5). Sobór wyraźnie zespala objawienie życia wewnętrznego
Boga ze zbawieniem człowieka, które polega na uczestnictwie w tym
życiu29. Ponadto sobór podkreśla, że „nie należy już więcej oczekiwać
żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się
Pana naszego, Jezusa Chrystusa (por. 1 Tm 6, 14; Tt 2, 13)” (KO 4).
28
P. Borto, J. Kudasiewicz, Aktualność teologiczno-pastoralna Konstytucji o Objawieniu Bożym, „Kieleckie Studia Teologiczne” 5 (2006), s. 371–402.
29
K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 20033,
s. 36.
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W Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym zawarte
jest wszystko, co Bóg chciał dać i objawić ludziom (J 1, 18; 6, 46; 11, 25;
14, 6–11; 17, 6. 26)30. W Chrystusie dokonuje się pełnia objawienia Boga
i pełnia zbawienia człowieka i świata.
Jan Paweł II przyjmuje naukę Soboru Watykańskiego II dotyczącą
skoncentrowania Pisma Świętego na osobie Jezusa Chrystusa, objawiającego Boga, jednocześnie pogłębia jej rozumienie. W liście apostolskim Novo millennio ineunte wskazuje na świadectwo Ewangelii
i wyraża przekonanie, że „Pismo Święte […] od pierwszej do ostatniej
strony przeniknięte jest Jego [Chrystusa] tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym,
co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa»”31.
Analiza katechez Jana Pawła II o psalmach i kantykach prowadzi
do odkrycia, jak zapowiedziany Mesjasz-Król i Zbawiciel objawia się
w Jezusie, Synu Bożym, który prowadzi do Ojca.
2.1. Chrystus Mesjasz-Król

Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych ukazuje Chrystusa
obecnego w Psalmach jako zapowiadany Mesjasz-Król32. Szczególnie
psalmy królewskie, odczytane przez tradycję judaistyczną jako mesjańskie, wskazują na Niego. W katechezach o psalmach i kantykach
30
Por. J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1993, s. 16; A. Levoratti, Bóg przemówił do nas w Chrystusie, „Communio” 21 (2001) 5, s. 23–47.
31
Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa
i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, (6 stycznia 2001), 17, [w:]
tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków 2007, (odtąd skrót: NMI i numer).
32
W katechezach o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II wyjaśnia, że „Chrystus jest
w sposób szczególny obecny w dziejach narodu izraelskiego, ludu Przymierza. Na historię Izraela najsilniejszy wpływ wywarło oczekiwanie na Mesjasza, idealnego króla,
konsekrowanego przez Boga, który miał w pełni urzeczywistnić obietnice Pana. W miarę kształtowania się tej wizji Chrystus objawiał stopniowo swe oblicze obiecanego i wyczekiwanego Mesjasza, ale zarazem zapowiadał, że będzie On dotkliwie cierpiał i poniesie okrutną śmierć (por. Iz 53, 8)” (ktJC 6, 2).
„Izrael, naród wybrany przez Boga, żył poprzez wszystkie pokolenia oczekiwaniem
na spełnienie obietnicy Mesjasza, na którego przyjście został przygotowywany poprzez
dzieje Przymierza, któremu Bóg poprzez Objawienie pozwalał poznać prawdę o sobie, o swych zbawczych zamierzeniach. […] W słowach zwiastowania Jezus zostaje
objawiony jako Ten, w którym wypełnia się pradawna obietnica. W ten sposób prawda
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papież komentuje osiem psalmów królewskich, mesjańskich (por.
Ps 20 – ktPK 12; Ps 21 – ktPK 14; Ps 45 – ktPK 25, 26; Ps 72 – ktPK 43;
Ps 93 – ktPK 54; Ps 96 – ktPK 55; Ps 98 – ktPK 57; Ps 110 – ktPK 64;
ktPK 114 – ktPK 88). Ponadto wskazuje na Chrystusa Mesjasza-Króla
proroczo zapowiadanego w kantykach Starego Testamentu, a także
wysławianego w kantykach Nowego Testamentu.
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych wyjaśnia, że „Psalmy
królewskie zawarte w Psałterzu doczekały się nowej interpretacji, kiedy w Izraelu skończył się okres monarchii. Już w judaizmie stają się
hymnami na cześć Króla-Mesjasza, co otwierało drogę do interpretacji,
jaką nadała jej liturgia” (ktPK 14.4)33.
W każdej ze swych katechez Jan Paweł II wskazuje na sens wyrazowy Psalmu, a następnie podkreśla jego sens duchowy odczytany poprzez jedność Starego i Nowego Testamentu i żywą Tradycję Kościoła.
W swym komentarzu do psalmów Jan Paweł II ukazuje godność mesjańską Chrystusa Króla oraz Jego misję ustanowienia Królestwa Bożego, a także sposób Jego działania. W katechezie na temat Psalmu 20
Jan Paweł II zauważa, że
mamy do czynienia z Psalmem królewskim starożytnego Izraela,
który […] zawiera prośbę o Boże błogosławieństwa dla władcy, zwłaszcza w „dniu utrapienia” (w. 2)34. […] Tradycja chrześcijańska przekształciła ten Psalm w hymn na cześć Chrystusa Króla, „pomazańca” w całym
tego słowa znaczeniu, „Mesjasza” (por. w. 7). Przychodzi On do świao Chrystusie Królu zostaje wpisana w tradycję biblijną «Króla mesjańskiego» (Mesjasza-Króla)” (ktJC 27.1,5).
„Postać Mesjasza nakreślona w Starym Testamencie łączy w sobie posłannictwo
królewskie i kapłańskie, ujawniając głęboką ich spójność. Autor Listu do Hebrajczyków, posługując się porównaniami z rytuałem, Przybytkiem i ofiarami Starego Przymierza, ukazuje Chrystusa jako spełnienie wszystkich zapowiedzi zawartych w kulcie
starotestamentowym, który «usługuje obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich»
(por. Hbr 8,5). Poprzez swoje kapłaństwo Chrystus nawiązywał do rytualnej posługi
kapłanów Starego Przymierza, przekraczając je równocześnie jako Kapłan i jako Żertwa. Wypełnił więc to, co jest odwiecznym zamysłem i zamierzeniem Bożym, to, dla
czego Bóg ustanowił kapłaństwo w dziejach Przymierza” (ktJC 28.7,10).
33
Por. D. Adamczyk, Idea mesjanizmu w Starym Testamencie, „Communio” 29 (2009)
1, s. 87–112; S. Jędrzejewski, Koncepcje mesjańskie judaizmu po deportacji babilońskiej, „Ruch
Biblijny i Liturgiczny” 57 (2004) 3, s. 173–182.
34
Por. S. Bazyliański, Zagadnienie jedności literackiej Psalmów 20–21, „Collectanea
Theologica” 72 (2002) fasc. I, s. 69–87.
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ta bez wojsk, ale z mocą Ducha, i przypuszcza ostateczny atak na zło
i nadużycia, na przemoc i pychę, na kłamstwo i egoizm. Rozbrzmiewają
w naszych uszach słowa Chrystusa skierowane do Piłata, który stanowi
symbol ziemskiej władzy cesarskiej: „Tak, jestem królem. Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu” (J 18, 37) (ktPK 12.1, por.
także ktPK 54.1; ktPK 55.4,5; ktPK 57.3).

W swym komentarzu do Psalmu 20 Jan Paweł II wskazuje na to,
że godność królewska Chrystusa nie opiera się na władzy tego świata
i absolutnie nie czerpie z niej swej inspiracji35. Jego misją jest przynieść
światu pełnię Prawdy, pełnię objawienia i dać się poznać jako Syn
Boży. W katechezie na temat Psalmu 21 [20], 2–8.14 Jan Paweł II wskazuje na kolejny aspekt godności mesjańskiej zapowiedzianej poprzez
instytucje króla izraelskiego, a zrealizowanej w Jezusie Synu Bożym.
Psalmista „wysławia Boże działanie na korzyść żydowskiego władcy,
prawdopodobnie w dniu jego intronizacji”. Jednocześnie papież wyjaśnia, że
według Biblii władca jest „Synem” Boga (por. Ps 2, 7), choć tylko przybranym i w sensie metaforycznym. […] Gdy recytujemy ten
Psalm, w obrazie króla żydowskiego dostrzegamy oblicze Chrystusa,
króla mesjańskiego. Jest On „odblaskiem chwały” Ojca (por. Hbr 1, 3).
Jest Synem w pełnym sensie, a zarazem doskonałą obecnością Boga
pośród ludzkości. Jest światłem i życiem, jak głosi św. Jan w prologu
do swej Ewangelii: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi”
(ktPK 14.4)36.

Ważne wyjaśnienie podaje papież w katechezie na temat kantyku
Iz 12, 1–6, który posiada wymowę mesjańską.
35
Por. I. de la Potterie, Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, Kraków 2006,
s. 81–91.
36
W. Beilner, Syn Boży, [w:] Nowy leksykon biblijny, red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel,
M. Ernst, red. wydania polskiego H. Witczyk, Kielce 2011, s. 709–710). Autor wyjaśnia,
iż w tekstach starotestamentowych miano „syn Boży” przysługiwało różnym, stojącym
blisko Boga osobom lub grupom osób: 1) król – szczególnie jest to widoczne w formule
adopcji (Ps 2, 7); 2) wybrany naród Izraela jako całość (Wj 4, 22; Oz 11, 1) albo jego część
(Jr 31, 9); 3) indywidualny pobożny sprawiedliwy (por. Syr 4, 1–10; Mdr 2, 18; 5, 5).
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W tych proroczych wyznaniach dominuje postać władcy, który choć
należy do historycznej dynastii Dawidowej, posiada odmienne rysy
i otrzymuje chwalebne tytuły. „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9, 5)37. Konkretna postać króla Judy,
którego Izajasz obiecuje jako syna i następcę Achazowi, ówczesnemu
władcy, dalekiemu od ideału Dawidowego, wskazuje na ważniejszą
obietnicę: obietnicę króla – Mesjasza, który sprawi, że urzeczywistni się
w pełni imię „Emmanuel”, to znaczy „Bóg z nami”, i stanie się doskonałą Bożą obecnością w ludzkich dziejach38. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego Nowy Testament i chrześcijaństwo rozpoznały w tym królewskim
portrecie oblicze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się solidarnym z nami (ktPK 97.1).

W katechezie na temat kantyku Iz 61, 10 – 62, 5 papież podkreśla, że „prorocy na różne sposoby posługują się obrazem odrośli, by przedstawić mesjańskiego króla (por. Iz 11, 1; 53, 2; Jr 23, 5;
Za 3, 8; 6, 12). Mesjasz jest płodnym nasieniem, odnawiającym świat,
a Prorok wyjaśnia głęboki sens tej żywotności: „«Pan Bóg sprawi, że
sprawiedliwość się rozmnoży» (Iz 61, 11), dlatego też święte miasto
stanie się jakby ogrodem sprawiedliwości, czyli wierności i prawdy”
(ktPK 104.2).
Tożsamość Mesjasza pomaga zrozumieć Psalm 110 [109] 1–5.7, który – jak przypomina Jan Paweł II – wielokrotnie cytowany jest w Nowym Testamencie, by sławić mesjańskość Jezusa (por. Mt 22, 44; 26, 46;
Dz 2, 34–35; 1 Kor 15, 25–27; Hbr 1, 13). Odnoszone są do Chrystusa
zwłaszcza jego wersety 1–4. Stara tradycja żydowska przekształciła tę
królewską pieśń Dawidową w Psalm mesjański. Już Sam Chrystus, stojąc przed najwyższym kapłanem i żydowskim Sanhedrynem, czyni wyraźne odniesienie do Psalmu, głosząc, że odtąd będzie „siedział po prawicy Wszechmocnego”, czyli mówi to, co Psalm 110 [109], 1 (Mk 14, 62;
37
W katechezach o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II wskazuje na proroctwa Starego Przymierza i wyjaśnia, jak one proroczo zapowiadały dzieło zbawcze. Ponadto
podkreśla Jego obecność: „Chrystus jest obecny w prorockich tekstach Starego Testamentu, opisujących Jego przyjście i Jego dzieło zbawienia” (ktJC 33.9; por. także:
ktJC 34).
38
Por. T. Brzegowy, Czy Izajasz zapowiadał Mesjasza?, „Collectanea Theologica” 78
(2008) fasc. 3, s. 5–27; por. także: H. Witczyk, Jezus Mesjasz jedyną nadzieją człowieka, „Biblia i Ekumenizm” 4 (2009), s. 67–79.
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por. 12, 36–37)39. „W perspektywie chrześcijańskiej Mesjasz staje się
wzorem doskonałego i najwyższego kapłaństwa”. List do Hebrajczyków w swej zasadniczej części mówi o posłudze kapłańskiej „na wzór
Melchizedeka” (Hbr 5, 10), widząc jej pełne urzeczywistnienie w Osobie Jezusa Chrystusa (ktPK 63.1; por. 64.4)40.
W katechezie na temat Psalmu 72 [71], 1–11 Jan Paweł II wskazuje na komentarz ojców Kościoła, „którzy widzieli w Królu-Mesjaszu
oblicze Chrystusa, odwiecznego i powszechnego Króla”. Zauważa, że
sąd powierzony przez Boga królowi to ten, o którym mówi św. Paweł,
czyli postanowienia, „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie
jako Głowie” (Ef 1, 10). Św. Cyryl Aleksandryjski wyjaśnia, że słowa
„za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój” oznaczają, że
w „dniach Chrystusa przez wiarę ukaże się w nas sprawiedliwość,
a gdy zwrócimy się do Boga, pojawi się w nas obfity pokój” (Explanatio
in Psalmos, PG LXIX 1180) (ktPK 42.4). Papież podkreśla, że w obliczu
Mesjasza-Króla tradycja chrześcijańska intuicyjnie rozpoznawała rysy
Jezusa Chrystusa (św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, Ps 58–77, tłum.
J. Sulowski, Warszawa 1986, s. 281, Pisma Starożytnych Pisarzy, 39).
W katechezie do Psalmu 96 [95] Jan Paweł II podkreśla, iż ojcowie
Kościoła dokonali chrześcijańskiej interpretacji i widzieli w nim zapowiedź Wcielenia i Ukrzyżowania – znaku paradoksalnej królewskości
Chrystusa. „Ten, który króluje, «stając się ziemskim», króluje przez
upokorzenie na krzyżu. […] Wielu pisarzy starożytnych odczytywało
w. 10 tego Psalmu z sugestywnym dopełnieniem chrystologicznym:
«Pan królował z drzewa» (Por. List Barnaby, [w:] Padri Apostolici, Roma
198, s. 198; św. Justyn, Pierwsza Apologia. Gli apologeti greci, Roma 1986,
s. 121)”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Jan Paweł II wskazuje,
iż na tym podłożu zrodził się hymn Vexilla regis chrześcijańskiego po39

s. 195.

Por. A. Tronina, Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza, Lublin 1995,

List do Hebrajczyków jest jedynym pismem nowotestamentowym, w którym
podejmuje się żywy w późniejszym judaizmie związek między Mesjaszem a arcykapłanem i wykorzystuje się go w interpretacji wydarzenia Chrystusa. Celem życia i śmierci Jezusa jest uświęcenie ludzi, które ujmuje się całkowicie w duchu żydowskim jako
oczyszczenie, jako możliwość bycia i ostania się przed Bogiem (Hbr 9, 13.21). Jezus jest
arcykapłanem i ofiarą zarazem, tak że przez Jego krew w sposób ostateczny i na zawsze
zostały zapewnione dostęp do Boga i możliwość ostania przed Nim; por. H. Schüngel,
Mesjasz, PSB, 719; por. R. Bogacz, Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa
według Hbr 1, 1 – 5, 10, Kraków 1997.
40
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ety Wenancjusza Fortunata, który sławi Chrystusa królującego z krzyża, z tronu miłości, a nie władzy: Regnavit a ligno Deus (ktPK 55.2).
Rzeczywistość królestwa Bożego, obiecanego w Starym Przymierzu i zrealizowanego w Jezusie Chrystusie, obecna w wielu psalmach,
znajduje swoje miejsce w katechezach Jana Pawła II. W katechezie na
temat Psalmu 72 [71], 1–11 Jan Paweł II zauważa, że psalm ukazuje
„kontemplację królestwa mesjańsko-królewskiego, które jest zasobne i spokojne, podporządkowane podstawowym wartościom: sprawiedliwości i pokojowi (por. w. 7), znakom mówiącym o wkroczeniu Mesjasza w nasze dzieje” (ktPK 42.3)41. W katechezie dotyczącej
Psalmu 97 [96] Jan Paweł II podkreśla, że w przepowiadaniu Jezusa
głoszenie królestwa Bożego odgrywało ważną rolę42.
Nie jest to tylko uznanie zależności bytu stworzonego od Stwórcy;
wyraża ono również przekonanie, że w dzieje wpisany jest pewien projekt, zamysł, relacji i dóbr upragnionych przez Boga. Wszystko to urzeczywistniło się w całej pełni w wydarzeniu Paschy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Królestwo Boże jest źródłem pokoju oraz równowagi
duchowej i niweczy imperium ciemności (por. ktPK 56.1).

Związek Chrystusa Mesjasza-Króla z Nowym Izraelem na wzór
małżeńskich alegorii u proroków stosowany jest do Chrystusa. Pieśń
królewska monarchy w Psalmie 45 jest pieśnią weselną. W katechezie na temat Psalmu 45, 2–10 Jan Paweł II wskazuje na Sitz im Leben
pieśni sławiącej władcę żydowskiego. Następnie wyjaśnia, że tradycja judaistyczna przekształciła tekst w pieśń na cześć króla Mesjasza,
a tradycja chrześcijańska odczytała go w kluczu chrystologicznym,
a ze względu na obecność królowej również w perspektywie mariologicznej43. Papież wskazuje na
Por. J. Lemański, Królestwo Boże w Starym Testamencie, [w:] Scripturae lumen. Biblia
i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin
2009, s. 13–31; por. także: T. Brzegowy, Królestwo Boże w Psalmach, [w:] Scripturae lumen.
Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie, dz. cyt., s. 107–129.
42
Por. J. Kudasiewicz, Królestwo Boże w teologii ewangelistów, [w:] Duch i Oblubienica
mówią „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85.
rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 213–218.
43
Gianfranco Ravasi (Psalmy, cz. 2, Kraków 2007, s. 229) uważa, że psalm przechodzi relekturę w epoce powygnaniowej. Profil władcy ma odcień doskonałej teokracji:
41
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wezwanie „Boże” (w. 7) prawdopodobnie odnoszące się do króla,
który ponieważ został namaszczony przez Pana, w jakiś sposób należy
do sfery Boga. […] Mogłoby to być również wezwanie skierowane do
Pana, jedynego, najwyższego króla, który się pochyla nad Królem-Mesjaszem. Pewne jest natomiast, że List do Hebrajczyków, odnosząc Psalm
do Chrystusa, bez wahania uznaje pełne, a nie tylko symboliczne Bóstwo
Syna, który wszedł do swojej chwały (por. Hbr 1, 8–9) (ktPK 25. 4).

W katechezie do Psalmu 80 [79] Jan Paweł II podkreśla, że
w Psalmie pojawia się nadzieja o zabarwieniu mesjańskim. W wierszu 18 mamy bowiem następującą modlitwę: „Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej
służbie”. Przede wszystkim przychodzi na myśl Król Dawid, który
z pomocą Pańską przewodzić będzie walce o wolność. Jednakże słowa
te zawierają również ufność pokładaną w przyszłym Mesjaszu, owym
„Synu Człowieczym” opiewanym przez proroka Daniela (por. 7, 13–14).
Wyrażenia tego Jezus używał potem z upodobaniem w odniesieniu do
swojego dzieła i mesjańskiej osoby (ktPK 45.4)44.

W katechezie na temat kantyku z Pierwszej Księgi Kronik 29, 10–13
Jan Paweł II, komentując werset 11: „władza królewska należy do Ciebie”, przypomina, że

piękny jak Dawid (w. 3; por. 1 Sm 16, 12), zwycięski bohater (ww. 4.6), sprawiedliwy
i łagodny polityk jak Mesjasz z Za 9, 9–10 (ww. 5.7–8), poświęcony przez Boga, a więc
Jego przybrany syn („Bóg”, w. 17). Przy takiej reinterpretacji zostały już przygotowane
elementy do rabinicznej i chrześcijańskiej medytacji psalmu, która czyni go mesjańskim (por. Ef 5, 32; 2 Kor 11, 2; Ap 21, 2; 22, 17). Michał Peter podkreśla, że w świetle
Nowego Testamentu ową Oblubienicą jest Kościół, który jest Izraelem w sensie duchowym (por. Ga 3, 7n); por. tenże, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań
20052, s. 530–533.
44
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum uczy że: „Ekonomia (oeconomia) Starego Testamentu zmierzała przede wszystkim
ku temu, aby przygotować przyjście Chrystusa, Odkupiciela wszystkich ludzi, oraz mesjańskiego królestwa, proroczo je zapowiedzieć (por. Łk 24, 44; J 5, 39; 1 P 1, 10) i wyrazić je w obrazach typicznych (por. 1 Kor 10, 11). Księgi zaś Starego Testamentu, na miarę
położenia ludzkości przed dokonanym przez Chrystusa zbawieniem, dają wszystkim
możliwość poznania Boga i człowieka, a także ukazują sposób, w jaki sprawiedliwy
i miłosierny Bóg postępuje z ludźmi” (KO 15) (por. także: ktJC 34).
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ludzie zamożni zawsze winni uznawać, że to Bóg „swoją ręką wywyższa i utwierdza wszystko”. Chrześcijanin ma odczytywać te słowa,
kontemplując z radością zmartwychwstałego Chrystusa, uwielbionego
przez Boga i postawionego „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą,
i Mocą, i Panowaniem” (Ef 1, 21). Chrystus jest prawdziwym Królem
wszechświata (ktPK 89.6).

Pełnia objawienia Boga we wszechświecie jawi się też w sposobie sprawowania przez Chrystusa władzy królewskiej. W katechezie
dotyczącej Psalmu 8 Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że Chrystus
króluje nad wszechświatem, napełniając go pokojem i miłością, które
przygotowują nowy świat, nowe niebo i nową ziemię (por. 2 P 3, 13).
Co więcej, Jego królewska władza – jak sugeruje autor Listu do Hebrajczyków, odnosząc do Niego Psalm 8 – urzeczywistnia się poprzez
ostateczne ofiarowanie samego siebie „«za każdego [człowieka]».
Chrystus nie jest władcą, który każe sobie służyć, lecz sam służy i poświęca się dla innych: «Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mk 10, 45).
W ten sposób jednoczy On w sobie „to, co w niebiosach, i to co na
ziemi” (Ef 1, 10) (ktPK 6.4).
Jan Paweł II w katechezie o Psalmie 47 [46] wiele uwagi poświęca chrystocentrycznej interpretacji psalmu. Najpierw potwierdza,
że aklamacje wysławiające Boską transcendencję: absolutny prymat
w istnieniu oraz wszechmoc spełniają się w Jezusie, który głosi: „Dana
mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18). Następnie,
kiedy psalm zapowiada uniwersalne przyjście wszystkich narodów
do Boga i przyjęcie Go jako Króla, Jan Paweł II stwierdza, że „w Chrystusie królewska władza Boga urzeczywistnia się na ziemi i obejmuje wszystkie narody”. Papież pokazuje wiarę Kościoła apostolskiego, a w nim autora Listu do Efezjan, który „widzi urzeczywistnienie
tego proroctwa w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela (Ef 2, 11–14)”
(ktPK 28.6)45. Jan Paweł II pokazuje, że autorzy Nowego Testamentu
odczytują tajemnicę Chrystusa poprzez proroctwa i obrazy Starego Testamentu. Papież stwierdza, że autor Listu do Efezjan widzi urzeczy45
Por. W. Kluj, Misjologiczne perspektywy teologii Królestwa Bożego w nauczaniu encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, „Collectanea Theologica” 71 (2001) fasc. IV,
s. 99–116.

148

Główne tematy chrystologiczne psalmów i kantyków w katechezach Jana Pawła II

wistnienie proroctwa Psalmu 47 w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela
(por. Ef 2, 11–14). Również autor anonimowej homilii z VIII wieku daje
wyraz przekonaniu, że w Chrystusie królewska władza Boga, którą
opiewa Psalm, urzeczywistnia się na ziemi i obejmuje wszystkie narody (ktPK 28.1.6)46. W katechezie na temat kantyku Flp 2, 6–11 papież
podkreśla, iż autor ukazuje Chrystusa, który żyjąc w chwale, godzi się
upokorzyć aż po śmierć na krzyżu. Jego to Ojciec wywyższa, wyrywając z objęć śmierci i ustanawiając Panem wszechświata (por. w. 9)47. Jan
Paweł II podkreśla, że św. Piotr w swej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy
oznajmia, że „tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem” (Dz 2, 36). „Tak więc Pascha – wyjaśnia papież – jest
uroczystym objawieniem Boskości Chrystusa” (ktPK 119.3).
Również w katechezie dotyczącej kantyku Ap 11, 17–18; 12, 10b–
–12b Jan Paweł II zauważa, że
Pieśń zaintonowana przez dwudziestu czterech Starców zawiera odniesienia do dwóch Psalmów: do Psalmu 2, który jest pieśnią mesjańską
(por. 2, 1–5), oraz do Psalmu 99 [98], wysławiającego Boga jako Króla
(por. 99 [98], 1). W ten sposób zostaje osiągnięty cel utworu, jakim jest
pochwała sprawiedliwego i ostatecznego sądu nad całymi dziejami
ludzkimi, który Pan ma wydać (ktPK 127.1).

W drugiej katechezie na temat kantyku Ap 11, 17–18; 12, 10b–12a
Jan Paweł II ukazuje, że
Pan Bóg wszechmogący i odwieczny „objął swą wielką władzę i zaczął królować” (11, 17), a celem tego wkroczenia w dzieje jest nie tylko stłumienie gwałtownych reakcji zbuntowanych (por. Ps 2, 1. 5), lecz

46
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium wyjaśnia: „Przyszedł tedy Syn zesłany przez Ojca, który wybrał nas w Nim przed założeniem
świata i przeznaczył do przybrania za synów, ponieważ w Nim postanowił wszystko
odnosić (Ef 1, 4n.10). Aby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował królestwo niebieskie na ziemi i objawił nam misterium Ojca, a przez swe posłuszeństwo dokonał odkupienia. Kościół, czyli królestwo Chrystusa, już teraz obecne w misterium, z mocy Boga
rośnie w sposób widzialny w świecie” (KK 3).
47
S. Witkowski, Upokorzony i uwielbiony Chrystus (Flp 2, 6–11), „Ruch Biblijny
i Liturgiczny” 61 (2008) 1, s. 29–38; H. Langkammer, Uniżony i wywyższony Chrystus
(Flp 2, 6–11), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28 (1975) 4–5, s. 216–225.
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przede wszystkim wywyższenie i wynagrodzenie sprawiedliwych. Odnosi się do nich seria pojęć stosowanych w opisie duchowego obrazu
chrześcijan. Są to więc „słudzy” zachowujący wiernie prawo Boże; „prorocy” obdarzeni objawionym słowem, które interpretuje i osądza dzieje; „święci”, poświęceni Bogu i okazujący szacunek Jego imieniu, czyli
gotowi Go adorować i pełnić Jego wolę. Pośród nich są „mali i wielcy”,
jak często mówi autor Apokalipsy (por. Ap 13, 16; 19, 5. 18; 18, 20), gdy
opisuje jedność i różnorodność Ludu Bożego.
W drugiej części […] tajemniczy głos intonuje hymn dziękczynienia
i radości. Powodem radości jest fakt, że Szatan, pradawny nieprzyjaciel,
który na dworze niebieskim był „oskarżycielem naszych braci” (12, 10),
jak opisuje Księga Hioba (por. Hi 1, 6–11; 2, 4–5), został strącony z nieba,
a więc nie ma już wielkiej władzy. Jest świadom, „że mało ma czasu”
(Ap 12, 12), ponieważ w historii nastąpi wkrótce radykalny zwrot, którym będzie wyzwolenie od zła, i dlatego reaguje, „pałając wielkim gniewem”. Z drugiej strony pojawia się zmartwychwstały Chrystus, którego
krew jest źródłem zbawienia (por. 12, 11). Otrzymał On od Ojca królewską władzę nad całym wszechświatem. W Nim wypełniają się „zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego”. W Jego zwycięstwie mają udział
męczennicy chrześcijańscy, którzy wybrali drogę krzyża, nie ulegając złu
i jego jadowi, lecz powierzając się Ojcu i jednocząc się ze śmiercią Chrystusa poprzez świadectwo oddania i odwagi, które doprowadziło ich do
tego, że nie umiłowali swego życia, lecz śmierć przyjęli (ktPK 126.3).

W katechezie na temat kantyku Ap 19, 1c–2a. 5b. 7 Jan Paweł II zauważa, że opiewane jest tu „królowanie” Pana, „to znaczy Boży plan
odkupienia rodzaju ludzkiego”. Podejmując ten często występujący
w tak zwanych psalmach Królestwa Bożego temat (por. Ps 47 [46];
96–99 [95–98]),
pieśń głosi, że „zakrólował Pan” (Ap 19, 6), wkraczając z najwyższym autorytetem w czas historyczny. Z pewnością dzieje kształtowane
są przez ludzką wolność, która rodzi dobro i zło, ale ostateczną pieczęć
kładą na nich wyroki Bożej Opatrzności. Księga Apokalipsy opiewa
właśnie cel, ku któremu zmierzają dzieje dzięki skutecznemu działaniu
Boga, mimo burz, podziałów i zniszczeń dokonywanych przez zło, człowieka i Szatana (ktPK 130.2.).
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W katechezie dotyczącej kantyku Łk 1, 68–79 Jan Paweł II zwraca uwagę na to, jak kantyk ten pokazuje spełnienie proroctw Starego Testamentu w Chrystusie Królu. Wyjaśniając znaczenie wyrażenia
„wschodzące słońce”, które oznacza zarówno słońce, jak i gałązkę wyrastającą z pnia, szczególnie zatrzymuje się na zabarwieniu mesjańskim obecnym w tradycji biblijnej.
Z jednej strony, mówiąc o Emmanuelu, prorok Izajasz przypomina
nam, że „naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad
mieszkańcami kraju mroku światło zabłysło” (Iz 9, 1). Z drugiej strony,
nawiązując w dalszym ciągu do króla Emmanuela, przedstawia go jako
„różdżkę wyrastającą z pnia Jessego”, czyli z rodu Dawidowego, odrośl,
którą sprawia Duch Boży (por. Iz 11, 1–2). Tak więc wraz z Chrystusem
pojawia się światło oświecające każde stworzenie (por. J 1, 9) i rozkwita
życie, jak powie Ewangelista Jan, łącząc te dwie rzeczywistości: „w Nim
było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1, 4) (ktPK 115.3).

Reasumując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II w katechezach
o psalmach i kantykach ukazuje realizację zawartych w nich zapowiedzi w Chrystusie Królu i w przyniesionym przez Niego królestwie.
Wskazuje na charakterystyczny sposób działania Chrystusa Króla.
On, napełniając świat pokojem i miłością, przygotowuje nowe niebo
i nową ziemię.
2.2. Chrystus Zbawiciel

W nauczaniu Jana Pawła II obecna jest teologia zbawienia, którą
nazywa się „refleksją teologiczną o zbawieniu”48. Dzięki Objawieniu
Kościół poznaje, że zbawienie jest darem osobowego Boga, który z miłości zniża się do człowieka (por. KO 2)49. W wywiadzie Przekroczyć
48
Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt. W wywiadzie tym aż osiem
rozdziałów (7–14) poświęconych jest tematyce soteriologicznej.
49
W katechezie o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II wyjaśnia, że „Chrystus objawia
się w całym swoim ziemskim życiu jako Zbawiciel posłany przez Ojca dla zbawienia
świata. Już Jego imię «Jezus» wskazuje na tę misję. Oznacza ono bowiem: «Bóg zbawia». Imię to zostało mu nadane z woli nieba: zarówno Maryja, jak i Józef (por. Łk 1, 31;
Mt 1, 21) otrzymują polecenie, aby Go nazwać tym imieniem. Przesłanie przekazane
Józefowi wyjaśnia znaczenie tego imienia: «On bowiem zbawi swój lud od Jego grze-
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próg nadziei Jan Paweł II wyjaśnia rzeczywistość zbawienia w następujący sposób:
Zbawić to znaczy wyrwać od zła radykalnego, ostatecznego. Takim
złem nie jest sama tylko śmierć. Śmierć już nie jest takim złem, skoro
przychodzi po niej zmartwychwstanie. A zmartwychwstanie przyszło
za sprawą Chrystusa. Za sprawą Chrystusa śmierć przestaje być złem
ostatecznym – zostaje podporządkowana mocy życia. Świat nie ma takiej
mocy. Świat, który może ulepszać swoje techniki terapeutyczne w różnym zakresie, nie ma mocy wyzwolenia człowieka od śmierci. I dlatego
świat nie może być dla człowieka źródłem zbawienia. Tylko Bóg zbawia, a zbawia ludzkość całą w Chrystusie. Samo imię Jezus, Jeszua, „Bóg,
który zbawia”, mówi o tym zbawieniu. Imię to nosili w dziejach różni
Izraelici, ale można powiedzieć, że imię to czekało na tego jedynie Syna
Izraela, który miał potwierdzić prawdę: „Czyż nie Ja jestem Pan, a nie
ma innego Boga prócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje
poza mną”(Iz 45, 21)50.

Również w liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II
wskazuje na Jezusa jedynego Zbawiciela świata i dlatego przestrzega przed szukaniem magicznych formuł, które pozwoliłyby rozwiązać problemy współczesności. „Nie, nie zbawi nas żadna formuła,
ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką ona nas napełnia: «Ja jestem
z wami!»” (NMI 29).
Katechezy o psalmach i kantykach Liturgii godzin Jana Pawła II
prowadzą katechizowanych do rozpoznania Chrystusa Zbawiciela
zapowiedzianego w Starym Przymierzu. W katechezie na temat Psalmu 98 [97] Jan Paweł II wyjaśnia, że psalm odczytany w perspektywie
Starego Testamentu głosi, że Pan zbawia swój lud, a wszystkie narody
patrzą na to z podziwem. Odczytanie psalmu w perspektywie chrzechów». Chrystus określa swoją misję Zbawiciela jako służbę, której najpełniejszym wyrazem będzie ofiara Jego życia dla dobra ludzi: «Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu» (Mk 10, 45; Mt 20, 28)”
(ktJC 10.1). Na specyfikę soteriologii chrześcijańskiej zwrócił uwagę Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millennio adveniente, w którym pisze: „w Chrystusie Jezusie Bóg
nie tylko mówi do człowieka – Bóg szuka człowieka. To poszukiwanie Jezus sam wielokrotnie porównał do poszukiwania zagubionej owcy” (por. Łk 15, 1–7) (TMA 7).
50
Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 68.
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ścijańskiej pozwala dostrzec, że Bóg dokonuje zbawienia w Chrystusie, synu Izraela (por. ktPK 57.4). W katechezie na temat Psalmu 99 [98]
papież podkreśla, że Bóg ukazany jest jako „Jedyny, który może wyzwolić ludzkość od zła i śmierci. On bowiem «kocha sprawiedliwość»
oraz «wymierza sprawiedliwość i prawo w Jakubie»” (por. w. 4). Papież pokazuje, że mamy w Chrystusie najwyższego i świętego kapłana,
niewinnego i nieskalanego. On to „zbawić na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się
wstawiać za nami” (Hbr 7, 25). Ponadto przywołuje interpretację patrystyczną, wskazując na św. Efrema, który w jednym ze swych hymnów podkreśla, że „Lekarstwo Życia zstąpiło z góry, aby zamieszkać
w tych, którzy są tego godni. Po tym, jak przybył, zamieszkał pośród
nas, i w ten sposób uświęcamy się w Nim samym (Hymny zachowane
w języku ormiańskim, 47, 27, 30.)” (por. ktPK 58.2, 3, 5).
Papież pokazuje katechizowanym relektury psalmów w Nowym
Testamencie dokonane przez Jezusa, przez które On sam wyjaśnia,
jak obrazy i treści psalmów proroczo zapowiadają Jego zbawczą misję oraz sposób jej realizacji51. Bardzo dobitnym tego przykładem jest
Psalm 118 [117] 22, z którego Chrystus na zakończenie przypowieści
o przewrotnych rolnikach, by zapowiedzieć swą mękę i chwałę (por.
Mt 21, 42), zastosuje do siebie obraz „kamienia odrzuconego przez budujących”, który później „stał się kamieniem węgielnym” (w. 22) (por.
ktPK 69.3)52. W katechezie Kościoła pierwotnego istniało przekonanie
51
W katechezach o Jezusie Chrystusie Jan Paweł II podkreśla, że wiara Kościoła
apostolskiego zawiera przekonanie o wypełnieniu się w Chrystusie wszelkich wypowiedzi Starego Przymierza. „Pierwsze pokolenie uczniów, któremu dane było obcować
z Chrystusem, […] widziało urzeczywistnienie wszystkiego, co już Stary Testament
mówił o Nim. To, co uprzednio było już objawione, ale niejako zakryte zasłoną, teraz
w świetle czynów Jezusa, a w szczególności czynów paschalnych, nabierało przejrzystości i stawało się jasne i zrozumiałe”. Przykładowo w katechezie pt. Prolog Ewangelii
Janowej: synteza wiary Kościoła Apostolskiego Jan Paweł II wykazuje, że „Prolog Ewangelii
Janowej daje wyraz w formie aluzji biblijnych, wypełnienia się w Chrystusie wszelkich
wypowiedzi Starego Przymierza, poczynając od Księgi Rodzaju, poprzez Prawo Mojżeszowe (por. J 1, 17) i Proroków aż do ksiąg mądrościowych” (ktJC 37.2,6).
52
Antoni Paciorek twierdzi, że odniesienie do Pism jest ostateczną instancją w polemice z przywódcami judaizmu. Może to oznaczać, że wymieniony cytat miał swoje
miejsce w apologetyce pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej (por. Mk 8, 31; Dz 4, 11;
1 P 2, 7–8). Cytat pochodzi z Psalmu 117, 22n (LXX) i jest przytoczony zgodnie z tekstem
Mk oraz LXX. Psalm ten (118 w numeracji masoreckiej) jest psalmem dziękczynnym.
Werset 22. zawiera dziękczynienie oranta, który znajdował się w niebezpieczeństwie
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o tym, że w Jezusie spełniają się zapowiedzi zbawczej misji Syna Bożego. Wyjaśniano więc sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa,
wskazując na teksty Starego Testamentu, w tym na Psalmy. Pierwsi
nauczyciele chrześcijańscy, wyjaśniając wiernym tajemnicę Chrystusa,
szukali w Starym Testamencie jej pojęć i obrazów. To zwrócenie się
do Starego Testamentu miało swoją najgłębszą podstawę w nauczaniu samego Jezusa, który istotne tematy swej Dobrej Nowiny czerpał
ze Starego Przymierza. Szczególną rolę w tym wyjaśnianiu tajemnicy
Chrystusa odegrało słownictwo religijne przygotowane przez Stary
Testament i przez tłumaczy LXX53.
W katechezie na temat Psalmu 16 Jan Paweł II zauważa, że
Nowy Testament przejął ten Psalm, odnosząc go do Zmartwychwstania Chrystusa. Św. Piotr w swojej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy przytacza drugą część tego hymnu, wyraźnie nadając mu charakter paschalny i chrystologiczny. „Bóg wskrzesił Jezusa Nazarejczyka, zerwawszy
więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (por.
Dz 2, 24). Podobnie później św. Paweł nawiązuje do Psalmu 16, głosząc
Paschę Chrystusa w swoim przemówieniu w synagodze w Antiochii
Pizydyjskiej. Również i my głosimy: „Nie dozwolisz, aby Twój Święty
uległ rozkładowi. Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został przyłączony do swoich przodków, i uległ rozkładowi. Lecz nie uległ rozkładowi Ten – czyli Jezus Chrystus – którego
Bóg wskrzesił” (Dz 13, 35–37) (ktPK 10.4)54.
śmierci, został jednak ocalony i może wejść do Świątyni. Co więcej, miał otrzymać pozycję, która może być porównana z kamieniem węgielnym lub kamieniem zwornika
w konstrukcji. Tekst ten doskonale nadawał się do zilustrowania zmartwychwstania
i uwielbienia Jezusa; por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, dz. cyt., s. 346.
53
Por. J. Kudasiewicz, Wymiar biblijny, [w:] Podstawowe wymiary katechezy, red.
M. Majewski, Kraków, s. 8; por. także: P. Grelot, Sens chrétiens de l’Ancien Testament,
Tournai 1962, s. 10; C. Larcher, L’actualité chrétienne de l’Ancien Testament d’aprés le Nouveau Testament, Paris 1962, s. 45–64; J. Kudasiewicz, Jedność dwu Testamentów jako zasada
wyjaśniania misterium Chrystusa w Kościele pierwotnym, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 24
(1971), s. 96n.
54
W Dz 2 czytamy, że w dzień zesłania Ducha Świętego apostoł Piotr, przemawiając do Żydów i prozelitów (por. w. 8–11b omawianego psalmu w przekładzie Septuaginty), powiedział: „Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid
umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.
Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesja-
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Jan Paweł II podkreśla, że ojcowie Kościoła, podobnie jak nauczyciele w czasach poapostolskich, wyjaśniali sens dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa i sławili Go, korzystając z Księgi Psalmów. Zauważa,
że
tradycja chrześcijańska sławiła Psalmem 46 [45] Chrystusa, który jest
„naszym pokojem” (por. Ef 2, 14) i stał się wyzwolicielem od zła przez swą
śmierć i zmartwychwstanie. Szczególnie w wersecie 6., opisującym „pomoc”, jaką Pan niesie miastu „o brzasku poranka”, dostrzegano prorocką aluzję do zmartwychwstania (św. Ambroży, Commento a dodici Salmi,
SAEMO, VIII, Mediolan–Rzym 1980, s. 213). „Poranne zmartwychwstanie – wyjaśnia św. Ambroży – zapewnia nam pomoc niebieską, pokonując
noc, przybliża nam dzień, jak mówi Pismo: „Zbudź się, wstań i podnieś
się ze śmierci! Zajaśnieje dla ciebie światło Chrystusa” (ktPK 27.5).

Papież wprowadza katechizowanych w odkrycie orędzia kantyków Nowego Testamentu, które wysławiają zbawcze dzieło dokonane
przez Chrystusa. W katechezie na temat kantyku 1 P 2, 21–24 Jan Paweł II zauważa, że
Chrystus przedstawiony jest jako Zbawiciel, solidarny z nami
w swym ludzkim „ciele”. Narodziwszy się z Maryi Dziewicy, stał się
naszym bratem. Może nam więc towarzyszyć, dzielić nasz ból, dźwigać
nasze zło, „nasze grzechy” (1 P 2, 24). Lecz jest On zarazem i na zawsze
Synem Bożym i ta Jego solidarność z nami staje się w sposób radykalny
przemieniająca, wyzwalająca, przebłagalna i zbawcza.

Papież wskazuje na owoc zbawczej męki Chrystusa:
I tak nasze nędzne człowieczeństwo zostaje zawrócone z błędnych
i przewrotnych dróg zła i przywrócone „sprawiedliwości”, to znaczy
sza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi”. Według
Dz 13 podobnie później dowodził św. Paweł, przemawiając w Antochii Pizydyjskiej
i przytoczył w tłumaczeniu Septuaginty słowa Psalmu 16, 10. Wywód ten był logiczny,
ponieważ judaizm odnosił Psalm 16 do Mesjasza i ponieważ w przekładzie Septuaginty
w. 10 rzeczywiście można rozumieć jako wyraz nadziei sprawiedliwego, który się modli, aby jego ciało nie uległo rozkładowi. W tekście hebrajskim takiej myśli jednak nie
ma; por. J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, dz. cyt., s. 243.
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wspaniałemu zamysłowi Bożemu. Ostatnie zdanie hymnu jest szczególnie wzruszające. Brzmi ono: „Krwią ran Jego zostaliście uzdrowieni” (w. 24). Widzimy tu, jak wielką cenę zapłacił Chrystus, abyśmy byli
uzdrowieni! (ktPK 123.4)55.

Wyjaśniając zbawczą ofiarę Chrystusa, Jan Paweł II pokazuje, jak
św. Ireneusz z Lyonu (Adversus haereses, III, 16, 9, Mediolan 1997,
s. 270) przedstawia postać Chrystusa Zbawiciela, który
przez swą mękę pojednał nas z Bogiem i powstał z martwych, który
zasiada po prawicy Ojca i jest doskonały we wszystkim: bito Go, ale nie
oddawał ciosów, „kiedy cierpiał nie groził”, a doznając okrutnej przemocy, prosił Ojca, by przebaczył tym, którzy go ukrzyżowali. On prawdziwie nas zbawił, On jest Słowem Bożym, On jest jednorodzonym Ojca,
Chrystusem Jezusem, naszym Panem56 (ktPK 123.5).

W katechezie dotyczącej kantyku Flp 2, 9–11 Jan Paweł II zauważa, że w pieśni tej „mamy do czynienia ze wspaniałym odczytaniem
na nowo tajemnicy Chrystusa, zwłaszcza paschalnej. Św. Paweł głosi zmartwychwstanie (por. 1 Kor 15, 3–5), a także określa Paschę
Chrystusa jako «wywyższenie», «wyniesienie» i «wysławienie»”57
(ktPK 118.2).
W katechezie dotyczącej kantyku Ap 11, 17–18; 12, 10b–12b Jan
Paweł II zauważa, że „zbawienna interwencja Boga ma dwa aspekty,
Por. S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra, Częstochowa 2007, s. 191n, NKB.NT XVII.
Por. J. Królikowski, Teologia Boga i człowieka. Św. Ireneusz z Lyonu w interpretacji
Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 189–203.
57
„Zmartwychwstanie Chrystusa ściśle łączy się z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Jest wypełnieniem tej tajemnicy, zgodnie z odwiecznym zamysłem Bożym. Co
więcej, jest najwyższym ukoronowaniem wszystkiego, co Jezus objawił i uczynił w ciągu całego życia, od narodzin do męki i śmierci, poprzez swe czyny, cuda i nauczanie,
przykład doskonałej świętości, a nade wszystko przemienienie. Nigdy nie objawił bezpośrednio chwały, jaką miał u Ojca, «zanim świat powstał» (J 7, 5), ale ukazał tę chwałę
w swoim człowieczeństwie, aż do ostatecznego wyniszczenia (por. Flp 2, 7–8) przez
śmierć na krzyżu. Zmartwychwstanie objawiło, że w Chrystusie «mieszka cała Pełnia:
Bóstwo, na sposób ciała» (Kol 2, 9, por. 1, 19). W ten sposób «dopełnia» ono tajemnicy Wcielenia, dlatego można powiedzieć, że jest pełnią Objawienia” (ktJC 105.9); por.
A. Jankowski, Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, Kraków 2005, s. 45–60; por. także:
H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa,
Katowice 1976, s. 80–101.
55
56
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podobnie jak dwie cechy znamionują oblicze Boga. Jest On sędzią, ale
także zbawicielem; potępia zło, ale nagradza wierność; jest sprawiedliwością, ale przede wszystkim miłością” (ktPK 127.2). Jan Paweł II
zauważa, że w scenie z Apokalipsy
dochodzi do konfrontacji między Niewiastą, która porodziła Mesjasza a przewrotnym i gwałtownym Smokiem. W czasie tego pojedynku
między dobrem i złem, między Kościołem i szatanem, niespodziewanie
rozlega się głos z nieba, ogłaszający porażkę „oskarżyciela” (por. 12, 10).
[…] On to „dniem i nocą oskarżał braci naszych przed Bogiem naszym”,
to znaczy poddawał w wątpliwość szczerość wiary sprawiedliwych. Teraz szatański Smok został uciszony, a u źródeł jego porażki jest „krew
Baranka” (por. Ap 12, 11), męka i śmierć Chrystusa Odkupiciela. Jego
zwycięstwu towarzyszy świadectwo męczenników chrześcijańskich.
W odkupieńczym dziele Baranka aktywnie uczestniczą wierni, którzy
„nie umiłowali swego życia, lecz śmierć przyjęli” (tamże) bez wahania
(ktPK 127.3).

W katechezie dotyczącej kantyku Ap 19, 1–7 Jan Paweł II proponuje, by zatrzymać się na wezwaniu: „Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe”
(ww. 1–2). Wyjaśniając, stwierdza:
to radosne wezwanie mówi o decydującym wkroczeniu Boga w historię – Pan nie jest obojętny na losy człowieka, jak nieczuły i niedostępny imperator. Jak mówi Psalmista, „Pan ma swój tron na niebiosach.
Oczy jego patrzą, Jego wzrok bada synów ludzkich” (Ps 11 [10], 4). Co
więcej, Jego spojrzenie prowadzi do czynów – interweniuje On bowiem
i niszczy potężne i despotyczne królestwa, pokonuje dumnych, którzy
Go prowokują, sądzi tych, którzy dopuszczają się zła. Dalej Psalmista
za pomocą barwnych obrazów (por. Ps 11 [10], 6) opisuje owo wkroczenie Boga w historię, podobnie jak autor Apokalipsy w poprzednim
rozdziale (Ap 18, 1–24) wspominał straszliwą interwencję Boga w stosunku do Babilonu, który został strącony z tronu i rzucony w morze
(ktPK 129.3–4).

Podsumowując, należy podkreślić, że Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych wskazuje na Chrystusa Zbawiciela. Papież
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podkreśla, że On zapowiada swoje dzieło zbawcze, stosując teksty
Starego Testamentu, czerpiąc z nich słownictwo, obrazy oraz treści
dotyczącego zbawienia. Ten sam sposób głoszenia i przepowiadania
przyjęli nauczyciele w czasach apostolskich oraz ojcowie Kościoła.
Papież ukazuje Chrystusa Zbawiciela, który stał się solidarny z człowiekiem. Jego solidarność, posunięta aż do oddania życia za grzesznego człowieka, stała się przemieniająca, wyzwalająca i zbawcza. Jej
owocem jest zawrócenie człowieka z błędnych dróg i przywrócenie
go zamysłowi Bożemu.
2.3. Rysy Bożego oblicza w Chrystusie

Jan Paweł II, który na progu Trzeciego Tysiąclecia zaprosił cały Kościół do kontemplacji Oblicza Chrystusa (NMI 16–28), w swych katechezach o psalmach i kantykach kieruje uwagę katechizowanych na
„rysy Bożego oblicza” objawione w Chrystusie (ktPK 68.3, por. także
ktPK 27.2; ktPK 35.5; ktPK 58.2,5; ktPK 68.3–4; ktPK 89.3; ktPK 91.5;
ktPK 112.5). Wskazuje na poznanie Boga objawione w Starym Przymierzu i jego dopełnienie w Jezusie Chrystusie. Obejmuje ono kilka
aspektów: 1) obecność Boga pośród Ludu Wybranego; 2) pełną miłości
wierność Boga wynikającą z przymierza; 3) działanie Boga na korzyść
człowieka.
Bliskość Boga wyrażona jest wielu psalmach, które wskazują na
sposoby obecności Boga pośród swego ludu. Tytuł „Pan Zastępów”
był „typowy dla żydowskiego kultu sprawowanego w świątyni na
Syjonie i odnosi się do panowania Boga nad całym wszechświatem
i nad dziejami”58. Tytuł ten jest źródłem ufności, ponieważ nad całym
światem i nad Jego losami roztacza się najwyższa władza Pana. Tak
więc Pan „jest z nami”, jak mówi antyfona Psalmu 46, 4.8.12, nawiązując pośrednio do Emmanuela, „Boga-z-nami” (por. Iz 7, 14; Mt 1, 23).
To oczekiwanie spełniło się ostatecznie w Jezusie Chrystusie; w Nim
ostatecznie „Bóg jest z nami”. Poprzez odniesienie do Nowego Testamentu Jan Paweł II wskazuje na spełnienie w Jezusie Chrystusie tych
zapowiedzi prorockich (ktPK 27.2). Podkreślenie obecności Boga spełnionej w Jezusie obecne jest w katechezie dotyczącej Psalmu 99 [98].
Por. H. Witczyk, „Pokorny zawołał i Pan go wysłuchał” (Ps 34, 7a). Model komunikacji diafonicznej w Psalmach, Lublin 1997, s. 241.
58
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Jan Paweł II podkreśla, iż psalmista sławi świętość Boga (por. w. 3.5.9),
który jest jednocześnie bliski, okazując, że jest „Bogiem-z-nami”. Wyjaśnienia sposobu tej obecności Jan Paweł II szuka u św. Ireneusza, który
pisze, że Bóg „przyzwyczaił się” do człowieka, ukazując się w objawieniach i przemawiając przez proroków, człowiek natomiast „przyzwyczaił się” do Boga, ucząc się Go naśladować i być Mu posłusznym
(ktPK 58.3)59. Jeszcze dalej idzie św. Efrem, który w jednym ze swoich
hymnów (Hymny o Bożym Narodzeniu, 4, 130) podkreśla, że przez wcielenie „Święty zamieszkał w łonie (Maryi) w sposób cielesny, a teraz
zamieszkuje On w umyśle w sposób duchowy”. Papież podkreśla, że
„Bóg przyszedł do nas w swoim Synu, który stał się jednym z nas, aby
zaszczepić w nas życie i swą świętość” (por. ktPK 58.2,5).
Drugim aspektem oblicza Boga wypełnionym w Jezusie Chrystusie
jest wierność pełna miłości. Przekonanie, że Jahwe zachowuje łaskawość i wierność wobec swego ludu, nawet gdy on jest grzeszny, stanowi
trwały motyw w Psalmach60. W katechezie dotyczącej Psalmu 108 [107]
Jan Paweł II wskazuje na to, że psalmista „koncentruje się wokół «łaskawości» i «wierności» Bożej, postawy określającej pełną miłości wierność Pana wobec przymierza ze swym ludem”. Pełnię wiernej miłości
objawia Bóg w Nowym Przymierzu. Papież wskazuje na komentarz
Orygenesa, który nawiązując do słów Jezusa: „A Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32), pisze:
„co za wspaniała treść! Pan jest ukrzyżowany i wywyższony po to, by
wyzwoleni zostali ci, których On miłuje… Dokonało się to, o co prosimy: On został wywyższony, a my wyzwoleni” (Orygenes – Hieronim,
74 Omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1993, s. 367).
Miłość, wierność, miłosierdzie, dobroć, czułość Boga, która nigdy się nie kończy, wysławiane są w Psalmie 117. „Izrael, żyjąc
w przymierzu z Panem, poznał zasadnicze rysy Bożego oblicza.
„Bóg – wyjaśnia papież – miłuje nas miłością bezwarunkową, która
nie zna zmęczenia i nigdy się nie kończy”. W swej katechezie wskazuje na podobieństwo, jakie zauważa między Psalmem 117 i pieśnią rozbrzmiewającą w Jeruzalem niebieskim, gdzie olbrzymi tłum
z wszystkich „narodów, ludów i języków” wyśpiewuje Bożą chwałę
59
Por. B. Częsz, Wcielenie Syna Bożego jako wejście wieczności w czas według św. Ireneusza, „Vox Patrum” 20 (2000), z. 38–39, s. 71–81.
60
Por. P. H. Schüngel, Łaskawość, PSB, 680–683.
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przed tronem Boga i Baranka (por. Ap 7, 9)61. Do tej pieśni przyłącza się pielgrzymujący Kościół poprzez niezliczone formy składania
chwały (por. ktPK 68.3–4).
Trzeci aspekt Bożego oblicza ukazany w Starym Testamencie i objawiony w pełni w Jezusie Chrystusie widoczny jest w Jego dziełach
dla człowieka. W katechezie na temat Psalmu 146 [145] Jan Paweł II
wskazuje na dwanaście stwierdzeń teologicznych opisujących Boże
działanie, doskonała liczba ma podkreślić pełnię i doskonałość62.
Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi, jest wiernym stróżem przymierza łączącego Go z Jego ludem; jest Tym, który wprowadza sprawiedliwość wobec uciśnionych, daje chleb głodnym i uwalnia więźniów.
To On otwiera oczy niewidomych, podnosi tych, którzy upadli, miłuje
sprawiedliwych, chroni obcokrajowców, bierze w obronę sierotę i wdowę. To on miesza szyki występnych, panuje nad wszelkimi stworzeniami i przez wszystkie czasy (ktPK 79.2).

Jan Paweł II najpierw wyjaśnia Boże dzieła opisane przez psalmistę, następnie wskazuje na Chrystusa, nawiązując do komentarza
Orygenesa, który wyjaśnia werset: „[Pan] chlebem karmi ubogich
i wypuszcza na wolność uwięzionych”, zwracając uwagę na jego
odniesienie do Eucharystii. Odczuwamy głód Chrystusa i On sam
da nam chleb z nieba. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wypowiadający te słowa są zgłodniali. Głód ten w pełni jest zaspokajany w sakramencie Eucharystii, w którym człowiek karmi się
Ciałem i Krwią Chrystusa (Orygenes – Hieronim, 74 omelie sul Libro
dei Salmi, Milano 1993, s. 526–527)(ktPK 79.5). Boże działanie skierowane jest na korzyść człowieka potrzebującego. Chrystus posuwa
się jeszcze dalej, karmi go własnym Ciałem i Krwią. Jego „sprawiedliwość” „nie odnosi się do wymierzania kary za zło, lecz raczej do
rehabilitacji grzesznika, ponieważ Bóg objawia swą sprawiedliwość,
przemieniając grzeszników w sprawiedliwych (por. Rz 3, 26). Bóg
nie cieszy się ze śmierci występnego, lecz pragnie, by zszedł ze złej
drogi i żył (por. Ez 18, 23) (ktPK 35.5).
Por. E. Ehrlich, Apokalipsa – Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 81.
Por. M. Lukner, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań
1989, s. 52–53.
61
62
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W katechezie dotyczącej kantyku 1 Krn 29, 10–13 papież podkreśla, iż autor natchniony, sławiąc wielkość i moc Boga, widzi przede
wszystkim ojcostwo okazane Izraelowi, „ojcu naszemu”. Papież zachęca, by odczytać te słowa w duchu chrześcijańskim, gdyż
owo ojcostwo objawiło się w pełni we Wcieleniu Syna Bożego. On
i tylko On może zwracać się do Boga, nazywając Go poufale i we właściwym sensie tego słowa „Abba” (Mk 14, 36)63. A jednocześnie przez dar
Ducha Świętego my także uczestniczymy w Jego synostwie, stając się
„synami w Synu”. Błogosławieństwo Boga Ojca dla starożytnego Izraela
zyskuje dla nas szczególną głębię, którą okazał nam Jezus, gdy nauczył
nas nazywać Boga „Ojcem naszym” (ktPK 89.3).

W katechezie na temat kantyku Iz 40, 10–17 Jan Paweł II wskazuje
na Boga jako na „pasterza”. Podkreśla, że „opis [Jego działania obecny w kantyku] jest pełen delikatności i czułości, ponieważ pasterz jest
również towarzyszem w wędrówce owiec (por. Ps 23 [22])64. W trosce
o trzodę nie tylko ją żywi i pilnuje, by się nie rozproszyła, ale także pochyla się czule nad jagniętami i owcami karmiącymi (por. Iz 40, 11)”.
W katechezie tej Jan Paweł II przywołuje św. Hieronima (Lettera, 22, 29:
Opere scelte, I, Torino 1971, s. 379), który wyraża swój podziw wobec
prawdy o Chrystusie, który „istniejąc w postaci Bożej, […] ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi”
63
„«Abba» w ustach Jezusa wyraża świadomość wyłącznej i jedynej relacji, jaka
zachodzi między Ojcem a Nim, między Nim a Ojcem. Wyraża właśnie to, co w sposób
tak prosty, a zarazem tak niezwykły zostało utrwalone w zapisie Ewangelii Mateuszowej: «Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn zechce objawić» (Mt 11, 27; por. Łk 10, 22). Słowo «Abba» nie tylko objawia tajemnicę więzi wzajemnej pomiędzy Ojcem a Synem, ale zarazem streszcza całą poniekąd
prawdę o życiu wewnętrznym Boga i Jego trynitarnej głębi: objawia owo wzajemne
poznanie Ojca i Syna, z którego płynie przedwieczna miłość” (ktJC 39.2); por. także:
S. Haręzga, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji według św. Marka, Kraków 2007, s. 335. Autor wyjaśnia, że aramejska inwokacja „Abba, Ojcze!” powszechnie
przyjmowana jest jako argument za autentycznością słów Jezusa, ale nie za wyłączny
Jego przywilej z racji wyjątkowej relacji z Ojcem (por. Ga 4, 6; Rz 8, 15).
64
Obraz pasterza odgrywa w Biblii wielką rolę. Odnosi się go do ludzi i do Boga
(Ps 23; Iz 40, 11; Jr 31, 10). On troszczy się o swój lud bardziej niż pasterze Izraela. Chce
zgromadzić to, co rozproszone, i dać ludowi to, czego potrzebuje. Na tym tle rozumiana
jest alegoria o dobrym pasterzu (J 10) i odnoszenie obrazu pasterza do Jezusa (1 P 2, 25;
Hbr 13, 20); por. G. Miller, Pasterz, PSB, 934–935.
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(Flp 2, 6–7). Jak pisze, „Ten nieskończony i wszechmocny Bóg stał się
mały i ograniczony”. „Ten, który w swej dłoni zamyka wszechświat,
oto leży w ciasnym żłobie” (ktPK 101.2,5). Dla mnicha z Betlejem słabość ludzka przyjęta przez Zbawiciela łączy się ściśle z Jego wcieleniem i z przyjęciem „podobieństwa do sługi”65.
W katechezie na temat kantyku Iz 61, 10–62, 5 papież pokazuje,
iż pieśń sławi głęboką miłość łączącą na zawsze Boga i Jerozolimę.
Ta oblubieńcza symbolika zostaje przeniesiona do Nowego Testamentu (por. Ef 5, 21–32), podejmują ją i rozwijają ojcowie Kościoła.
Św. Ambroży pisze: „Mężem jest Chrystus, Kościół jest żoną, oblubienicą z miłości, dziewicą z powodu nienaruszonej czystości” (Esposizione del Vangelo secondo Luca: Opere esegetiche, X/II, Milano–Roma 1978,
s. 289) (ktPK 104.5).
W katechezie dotyczącej kantyku Iz 66, 10–14a Jan Paweł II wskazuje na rysy Bożego oblicza ukazane przez autora natchnionego.
Bóg zapewnia swoim dzieciom życie w klimacie macierzyńskiej czułości: „Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone i pieszczone na kolanach” (w. 12), a owa macierzyńska czułość będzie czułością samego
Boga: „Bo jak kogo własna matka pociesza, tak Ja was pocieszę” (w. 13).
Tak więc Bóg posługuje się metaforą matki, by opisać swoją miłość do
stworzeń66. Również nieco wcześniej znajdujemy w Księdze Izajasza
fragment opisujący macierzyńskie cechy Boga: „Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49, 15).

Chrystologiczną i eklezjalną interpretację podaje Jan Paweł II, korzystając z dzieła św. Ambrożego O dziewicach, w którym to czytamy:
Kościół święty, który jest nieskalany we współżyciu i bogaty w płodności, okazuje się dziewicą przez swą czystość, a matką przez swe potomstwo. On obdarza nas życiem jako dziewica, która poczęła nie z woli
męża, lecz z Ducha. On jako dziewica rodzi nas nie przez ból ciała, lecz
65
Por. M. C. Paczkowski, Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu
IV i V wieku, „Vox Patrum” 25 (2005), z. 48, s. 158–186.
66
Por. J. Kudasiewicz, Poznawanie Boga Ojca. Szkice z teologii biblijnej, Kielce 2000,
s. 258.
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przy radości aniołów. […] Któraż małżonka ma więcej dzieci niż święty Kościół, dziewica w swych tajemnicach, matka w swych ludach, które do niego należą? (Św. Ambroży, Wybór pism, cz. 2, Warszawa 1986,
s. 189) (ktPK 105.3).

W katechezie o kantyku Jr 31, 10–14 Jan Paweł II podkreśla, że
Jeremiasz
opisuje miłość Boga do swego ludu. Mówi o umowie nieodwołalnej:
„ukochałem cię odwieczną miłością” (w. 31, 3). Opiewa ojcowską tkliwość Boga, który nazywa Efraima swoim synem pierworodnym i otacza
go czułością: „oto wyszli z płaczem, lecz pośród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na
niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela” (Jr 31, 9). Nawet jeżeli obietnica
nie mogła się wówczas spełnić z winy dzieci, miłość Ojca z całą swoją
przejmującą czułością pozostaje. Miłość ta stanowi jakby złotą nić łączącą fazy dziejów. […] Bóg trwa w swej miłości. […] „Sen” Jeremiasza
pozostaje realną możliwością historyczną, której spełnienie uzależnione
jest od wierności ludzi, a przede wszystkim ostatecznym celem, zagwarantowanym przez Jego miłość w Jezusie Chrystusie (ktPK 107.4).

W katechezie na temat kantyku Dn 3, 57 Jan Paweł II wskazuje na
ojcowską opiekę Boga, który w Chrystusie wyniósł chrześcijan do synowskiej godności. Papież podkreśla, że ojcowska opieka Boga „pozwala spojrzeć nowymi oczami na stworzenie i cieszyć się jego pięknem, w którym dostrzec można ukryty ślad miłości Bożej” (ktPK 112.5).
Kolejny kantyk Starego Testamentu pochodzi z księgi dydaktycznej. W katechezie dotyczącej kantyku Tb 13, 2–10A Jan Paweł II wskazuje, że autor natchniony „kieruje spojrzenia na oblicze Boga uznawanego za Ojca […]: «On jeden jest Panem i Bogiem naszym, On jeden
Ojcem naszym» (Tb 13, 4)”. Kantyk przywołuje szczególne „synostwo,
jakiego Izrael doświadcza jako daru przymierza, przygotowującego tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wtedy to w Jezusie zajaśnieje
oblicze Ojca i objawione zostanie Jego bezgraniczne miłosierdzie”
(ktPK 91.5)67. Papież zachęca, by wspomnieć przypowieść o miłosierPor. A. Jankowski, Przypowieść o synu marnotrawnym w interpretacji encykliki „Dives in misericorcia”, [w:] Dives in misericordia. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jawor67
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nym ojcu, przekazaną przez Ewangelistę Łukasza. Nawróceniu syna
marnotrawnego odpowiada nie tylko przebaczenie ze strony ojca, ale
również niezmiernie czuły uścisk, któremu towarzyszą radość i wesele: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”.
Słowa kantyku Tb 13, 2–10a – zdaniem Jana Pawła II – harmonizują
z tą wzruszającą sceną ewangeliczną (ktPK 91.5).
Kantyki Nowego Testamentu wysławiają Boże oblicze jaśniejące
w Jezusie Chrystusie. W katechezie dotyczącej kantyku Flp 2, 6–11 Jan
Paweł II zauważa, że
widzimy „upokarzające” zstąpienie Syna Bożego, gdy we Wcieleniu,
z miłości do ludzi, staje się człowiekiem. Doznaje kenosis, tzn. ogołocenia
ze swej chwały, aż po śmierć na krzyżu, karę dla niewolników, która
sprawiła, że stał się ostatnim z ludzi, a zatem prawdziwym bratem cierpiących, grzesznych i odrzuconych68. Z drugiej strony podczas Paschy
dokonuje się triumfalne wyniesienie, gdy Ojciec przywraca Chrystusoski, Kraków 1981, s. 110–116. W encyklice Dives in misericordia istnieje pięć biblijnych
dróg prezentacji miłosierdzia: droga Słowa Wcielonego – najistotniejsza do odkrycia
oblicza miłosiernego Ojca; droga słowa profetycznego, droga syna marnotrawnego,
droga paschalna i droga historyczno-eklezjalna; por. G. Ravasi, Rivelazione della misericordia. Lettera enciclica „Dives in misericordia” di Giovanni Paolo II, Roma 1981, s. 7–29; por.
także: S. Nagy, Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno
imię. Nazywa się Jezus Chrystus (RH 9), [w:] Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław
1985, s. 116.
68
„Prawda o Jezusie Chrystusie posłanym przez Ojca dla odkupienia świata, dla
zbawienia świata, dla zbawienia i wyzwolenia człowieka oddanego grzechowi (a wraz
z nim – mocom ciemności), stanowi centralną treść Dobrej Nowiny. Jezus jest «Jednorodzonym Bogiem» (por. J 1, 18), który – aby spełnić swe posłannictwo – «nie skorzystał
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, […] stawszy się posłusznym aż do śmierci»
(Flp 2, 6–8). W tej dobrowolnie przyjętej przez siebie sytuacji jako człowiek, jako Sługa
Jahwe, Chrystus głosił: «Ojciec większy jest ode Mnie» (J 14, 28), a także: «Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba» (J 8, 29). Ale właśnie to dobrowolnie przyjęte posłuszeństwo
wobec Ojca, podporządkowanie się Ojcu, jako antyteza «nieposłuszeństwa» Adama,
pozostaje wyrazem najgłębszej jedności pomiędzy Ojcem a Synem, odbiciem jedności
trynitarnej: «niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał» (J 14, 31). Co więcej, taka właśnie jedność, służąc zbawieniu człowieka, objawia
do końca prawdę o Bogu, który jest Miłością: objawia raz na zawsze samą Istotę Boga.
Objawia zarazem najgłębsze źródło i sens zbawienia świata i człowieka: to «Życie, które
jest światłością ludzi» (por. J 1, 4)” (ktJC 38.8).
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wi Boską chwałę i gdy zostaje uwielbiony jako Pan przez cały wszechświat i wszystkich ludzi, którzy zostali odkupieni (ktPK 118.1).

W drugiej katechezie na temat kantyku Kol 1, 11c–20 Jan Paweł II
wyjaśnia, że Chrystus
jest „obrazem” widzialną „ikoną” Boga, który pozostaje niewidzialny w swej tajemnicy69. Tego właśnie doświadczył Mojżesz, który żarliwie pragnął spojrzeć na osobową rzeczywistość Boga, lecz usłyszał
odpowiedź: „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden
człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu”
(Wj 33, 20; por. J 14, 8–9). Oblicze Ojca, Stworzyciela wszechświata staje się natomiast widoczne w Chrystusie, sprawcy rzeczywistości stworzonej: „Bo w Nim wszystko zostało stworzone […] i w Nim wszystko
ma istnienie” (Kol 1, 16–17). Tak więc z jednej strony Chrystus jest wywyższony ponad rzeczywistość stworzoną, z drugiej jednak uczestniczy w jej stwarzaniu. Dlatego możemy na Niego patrzeć jako na „obraz
Boga niewidzialnego”, który zostaje nam przybliżony przez akt stwórczy (ktPK 121.2)70.

Na zakończenie paragrafu dotyczącego rysów Bożego oblicza
w Chrystusie należy podkreślić, że w swych katechezach o psalmach
i kantykach Liturgii godzin Jan Paweł II wskazuje na trzy aspekty. Należą do nich: obecność, wierna miłość i działanie na korzyść człowieka.
Oblicze Boga – Stwórcy, Ojca, Pasterza i Oblubieńca – staje się widoczne w Chrystusie, widzialnej „ikonie” Boga.
69
Obrazem (eikōn) Boga w Starym Testamencie niezmiennie określany jest człowiek (Rdz 1, 26n; 5, 1; 9, 6; Syr 17, 3; por. Mdr 2, 23). Jedynym tekstem Starego Testamentu, który mógłby stanowić wyjątek od tej reguły, jest wypowiedź Mdr 7, 26,
w której odwieczna Mądrość Boga poetycko nazwana została „obrazem Jego [Boga]
dobroci”. Przyjmuje się, że stanowi tło pojęciowe dla zawartego w Kol 1, 15 określenia „obraz Boga”. W teologii Pawłowej określenie to stosuje się szczególnie do
nowego Adama – Chrystusa; por. B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan,
dz. cyt., s. 194–195; por. także: J. Łach, Hymn o pierwszeństwie Chrystusa, [w:] W posłudze słowa Pańskiego. Księdza pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70. urodzin, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce 1997,
s. 294–306.
70
Por. S. Wronka, Chrystus najpełniejszym obrazem Boga, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 42 (2006) 2, s. 85–96.
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3. Antropologia chrystocentryczna
Jan Paweł II podkreśla, że „samoobjawienie się Boga, jakie dokonało się w Chrystusie, jest równocześnie objawieniem zbawczej ekonomii Bożej w stosunku do człowieka” (por. ktJC 75.7). Papież w swych
katechezach o psalmach i kantykach, ukazując prawdę o człowieku,
czerpie z antropologii biblijnej, która ukazuje godność człowieka jako
istoty stworzonej na Boży obraz i podobieństwo, odkupionej przez
Jednorodzonego Syna Bożego i wezwanej do uczestnictwa w życiu samego Boga.
3.1. Człowiek stworzony i odkupiony

Prawdę o człowieku Jan Paweł II naszkicował najpełniej w swej
programowej encyklice Redemptor hominis, która w całości poświęcona
jest godności człowieka71. Idee zawarte w niej papież rozwijał w następnych encyklikach oraz w innych dokumentach i w całym swoim
nauczaniu72. Podstawowym źródłem praw dy o człowieku są dla Jana
Pawła II dwa opisy stworzenia świata i człowieka zawarte w Rdz 1 – 273.
Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982;
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich
ludzi dobrej woli, red. S. Grzybek, Kraków 1980; por. B. Häring, Die Würde des Menschen
in Christus. Die Antrittsenzyklika „Redemptor hominis” Papst Johannes Paulus II. Kommentar,
Freiburg 1979.
72
Por. E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś, Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana
Pawła II, Siedlce 1999, s. 126–138; por. także: I. Dec, Naturalne i nadprzyrodzone źródła godności człowieka w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II promotorem godności człowieka, red.
A. Bałabuch, Świdnica 2007, s. 91; por. E. Porada, Antropologia „Tryptyku Rzymskiego”
Jana Pawła II, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 16 (2008) 2, s. 57–68; J. Łach, Homo europeus w świetle antropologii biblijnej i nauczania Jana Pawła II, [w:] Człowiek a wychowanie.
Europejskie możliwości a zagrożenia, red. J. Łach, Rzeszów 2007, s. 149–167; M. Szymula,
Znawca człowieka, [w:] Jan Paweł II – człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków
2008, s. 251–263; J. Salij, Teolog, [w:] Jan Paweł II – człowiek kultury, dz. cyt., s. 345–364;
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 80–100; Z. J. Zdybicka, Rozumienie człowieka w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana
Pawła II, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Tomaszów Lubelski–Lublin 2009, s. 173–180.
73
Por. L. Stachowiak, Koncepcja człowieka w Starym Testamencie. Materiały pomocnicze
do wykładów z biblistyki, Lublin 1983, s. 13–23; H. W. Wolff, Antropologie des Altes Testaments, Gütersloh 2002; B. Janowski, Der Mensch im alten Israel, „Zeitschrift für Theologie
71
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W swojej antropologii Jan Paweł II rozwija naukę o osobowej jedności
cielesnej i duchowej człowieka. Tę wizję strukturalnej jedności duszy
i ciała czerpie z jahwistycznego opisu stworzenia ukazującego człowieka jako stworzenie Boże. „I ulepił Jahwe Bóg człowieka z prochu
ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Tak stał się człowiek
istotą (nefeš) żyjącą” (por. Rdz 2, 7). W świetle antropologii biblijnej
człowiek nie miał nefeš jako duszy, lecz on sam jest nefeš jako istota
żyjąca, jest pełnią, całkowitością74. Autor ma na myśli całego człowieka, niepodzielonego na duszę i ciało75. Uzdolnienia człowieka zawarund Kirche” 102 (2005), s. 143–175; Na ten temat: M. Gołębiewski, Starotestamentowa koncepcja człowieka jako obrazu Boga, [w:] Edukacja – kultura – teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesora Jerzemu Bagrowiczowi, red. K. Koniecki, I. Werbiński, Toruń 2003, s. 47–58;
R. Krawczyk, Starotestamentowa idea „obrazu Bożego” w człowieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) 1, s. 19–30; P. Gibert, Człowiek obrazem i podobieństwem Boga, „Ateneum Kapłańskie” 2 (1987), s. 264–278; S. Ormanty, Człowiek jako obraz Boga, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8 (2003), s. 215–227; tenże, Człowiek jako istota osobowa w świetle
antropologii biblijnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 57 (2004) 1, s. 35–44; T. M. Dąbek, Godność człowieka na podstawie Biblii, „Polonia Sacra” R X (XXVIII) nr 18/62 (2006), s. 139–149;
B. Smolka, Osoba w Starym Testamencie, [w:] Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, red. I. Dec, Wrocław 2000, s. 489–499; G. de Rosa, Pochodzenie
człowieka według Biblii, „Przegląd Powszechny” 9 (2006), s. 15–27; E. Sienkiewicz, Osoba
ludzka w Biblii, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8 (2003), s. 119–133.
74
Jan Paweł II zauważa, że dzięki „tchnieniu życia” człowiek jest zdolny do poznawania i nadawania nazw zwierzętom, a także odkrywa swoją własną odrębność.
Owo „tchnienie życia”, duch ludzki, uzdolnia do poznawania, do wolnego wyboru i do
miłowania, i stanowi o bytowym podobieństwie człowieka do Boga, a także jest przestrzenią, w której zamieszkuje i działa Bóg. Człowiek jest stworzony „na obraz i podobieństwo samego Boga” (Rdz 1, 27), tzn. posiada zdolność poznania samego siebie,
doświadczenia własnego bytu w świecie, przeżywania zależności od Boga (ktBO 70.5).
75
Biblijna koncepcja człowieka jako jedności cielesno-duchowej różniła się od spojrzenia Greków. Według myśli platońskiej człowiek składał się z duszy i ciała, zatem był
rozumiany dualistycznie: dusza należy do sfery ducha, natomiast ciało do porządku
materii. Platon dowodził, że dusza jest niezniszczalna, wiecznie istniejąca i nieśmiertelna, a przebywa w ciele jakby w więzieniu czy w grobie. Uwolnienie duszy z ciała było
jej zbawieniem. W okresie poprzedzającym pojawienie się chrześcijaństwa platoński
dualizm oddziaływał na autorów biblijnych. Wyraźny wpływ tej myśli obecny jest w literaturze mądrościowej, np. „śmiertelne ciało” (sōma) przygniata duszę (psychē), a ziemski przybytek obciąża lotny umysł” (Mdr 9, 15). Platońską dwoistość przezwycięża następnie Arystoteles (teoria hylemorfizmu), a jego myśl przyjęli i rozwinęli myśliciele
chrześcijańscy, wprowadzając pojęcie „duszy”; zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej,
t. 2: Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1996, s. 221–241, 452–467; zob. także:
T. M. Robinson, The defining features of mind–body dualism in the writings of Plato, [w:]
Psyche and soma. Physicians and metaphysicians on the mind–body problems, ed. J. P. Wright,
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te są w opisie nadawania nazwy zwierzętom i ptakom (Rdz 2, 19–20).
W jahwistycznym opisie stworzenia Jan Paweł II odnajduje także
podstawę do uwydatnienia zdolności człowieka do samostanowienia,
czyli zdolności do wolnego wyboru (Rdz 2, 16b–17)76. Jeszcze innym
rysem podobieństwa człowieka do Boga jest międzyosobowy, komunijny sposób bycia. Człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta. Rodzaj ludzki jest więc zróżnicowany pod względem płciowości; kobieta i mężczyzna budują wspólnotę osób i tworzą podstawową
komórkę społeczną (Rdz 2, 4b–24). Są sobie równi co do godności,
a zarazem wzajemnie się dopełniają77. Papież rozwija też refleksje nad
znaczeniem ludzkiego ciała i ukazuje teologię ciała jako daru78.
W katechezach o psalmach i kantykach poświęca się wiele uwagi godności człowieka. W dwóch katechezach komentuje Psalm 8 – „hymn,
który sławi człowieka” – i Boży zamysł wobec niego. Treści zawarte
w tych katechezach o Psalmie 8 ukazują człowieka jako z pozoru małe
stworzenie, będące jednocześnie „panem stworzenia”. Papież wskazuje na „odwieczne” pytanie stawiane przez psalmistę: „Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5). „Jako pierwsza i natychmiastowa odpowiedź pojawia
się poczucie nicości zarówno w porównaniu z bezmiarem niebios, jak
zwłaszcza w obliczu Majestatu Stwórcy”. Jednocześnie psalmista ukazuje prawdę o człowieku: „kruche stworzenie Bóg obdarzył zadziwiającą godnością: «uczynił [człowieka] niewiele mniejszym od aniołów
P. Potter, Oxford 2000, s. 37–55; P. J. van der Eijk, Aristotles psychophysiological account of
the soul–body relationship, [w:] Psyche and soma. Physicians and metaphysicians on the mind–
body problems, dz. cyt., s. 57–77.
76
Por. J. Krupny, Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole 1994, s. 20–21; K. Czuba, Godność człowieka w nauce Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną”
9 (2005) 1, s. 35–41; J. Neumann, Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana
Pawła II, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 36 (2003) 1, s. 34–44; E. Ozorowski,
„Osoba–komunia” w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną” 6 (2002) 1, s. 15–28.
77
Jan Paweł II podkreśla, że osobowe odniesienie mężczyzny i kobiety odzwierciedla w jakiś sposób życie trynitarne Osób Boskich (ktBO 72.10); zob. F. Martin, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Teologiczne orędzie Rdz 1, „Communio” 1 (1996), s. 66–89;
J. S. Synowiec, Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, Kraków 20013.
78
Por. Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Chrystus odwołuje się do „początku”, Lublin 1981 oraz tenże, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Chrystus odwołuje
się do „serca”, Lublin 1985; por. także: A. Szostek, Wokół godności prawdy i miłości, Lublin
1995, s. 325; J. Kupczak, Dar i komunia: teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006;
W. Chrostowski, Ludzka cielesność jako obraz Boga, „Collectanea Theologica” 70 (2000)
fasc. IV, s. 5–19.
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lub można przetłumaczyć oryginał hebrajski – «niewiele mniejszym
od Boga»” (por. w. 6). Człowiek postrzegany jest jako królewski namiestnik samego Stwórcy, został „uwieńczony czcią” przez samego
Boga jako zastępca króla (por. Ps 8, 6). Ponadto Bóg obdarzył go powszechną władzą: „wszystko złożyłeś pod jego stopy” (por. ww. 7–9).
Władza ta jest darem Boga i polega na tym, by człowiek chronił harmonię i piękno stworzeń, by ich używał, by odsłaniał ich tajemnice
i rozwijał ich możliwości (por. ktPK 6.3).
Kiedy papież ukazuje godność człowieka, przywołuje stwierdzenie Konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II Gaudium
et spes: „człowiek został stworzony «na obraz Boży», zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem
wszelkich stworzeń ziemskich, aby rządził i posługiwał się nimi, dając
chwałę Bogu”79. Jednocześnie papież odczytuje Psalm 8 w kontekście
tekstów z Ksiąg dydaktycznych podejmujących ten sam temat. Autor
Księgi Mądrości stwierdza, że Bóg „ukształtował człowieka, by panował nad stworzeniami […], by władał światem w świętości i sprawiedliwości” (Mdr 9, 2–3). „Również Hiob nawiązuje do Psalmu 8, aby
przypomnieć ludzką słabość (Hi 7, 17–18)” (por. ktPK 6.1–4).
Antropologia biblijna Jana Pawła II wskazuje też na zapowiedź
nowego stworzenia, jakie Bóg przygotował w ekonomii łaski. W katechezie na temat Pieśni Ez 36, 24–28 papież podkreśla, iż przeznaczeniem człowieka jest narodzić się do nowego życia. „Z naszej piersi
zostanie wyrwane «serce kamienne», zimne, nieczułe, znak uporczywego trwania w złu. Bóg da nam «serce z ciała», czyli źródło życia
i miłości (por. w. 26)”80. W miejsce ducha życia, który przy stworzeniu
uczynił nas istotami żywymi (por. Rdz 2, 7), w nowej ekonomii łaski
wkracza Duch Święty, który nas podtrzymuje, kieruje nami, prowa79
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym II Gaudium et spes, 12; zob. także: G. Borgonovo, Jan Paweł II – trwała fascynacja człowiekiem, [w:] Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo,
tłum. E. Augustyn, R. Cielicki, Warszawa 2009, s. 43–62.
80
Por. M. Gołębiewski, „Nowy człowiek” według Jeremiasza i Ezechiela, [w:] Miłość jest
z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr hab. Janowi Łachowi, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 136–137; W. Pikor, Być świadkiem Boga
Życia w czasie przełomu. Fenomen świadectwa Jana Pawła II przemyślany Księgą Ezechiela,
[w:] Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II,
red. S. Szymik, H. Ordon, Lublin 2004, s. 193–220.
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dzi do światła prawdy oraz rozlewa „miłość Bożą w sercach naszych”
(ktPK 108.3)81. Jan Paweł II zaważa, że nowe stworzenie podobne
jest do tego, w które na początku Bóg tchnął swego ducha w materię i stworzył człowieka (por. Rdz 2, 7). Tenże Duch Boży raz jeszcze „stwarza (por. Ps 51 [50], 12), odnawia, przeobraża i przemienia
skruszonego grzesznika, ponownie bierze go w ramiona (por. w. 13)
i daje mu udział w radości zbawienia (por. w. 13)” (ktPK 35.3)82. Papież ukazuje także doskonałość stworzonego człowieka objawioną
w Chrystusie. On „chwałą i czcią uwieńczony za mękę śmierci, iż
z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego [człowieka] (Hbr 2, 9)”. Króluje nad wszechświatem, napełniając go pokojem i miłością, które
przygotowują nowy świat, nowe niebo i nową ziemię (por. 2 P 3, 13).
[…] Jego królewska władza urzeczywistnia się […] przez ofiarowanie
samego siebie”. Jest władcą, „który służy i poświęca się dla innych”
(por. ktPK 6.4). W ten sposób dzieło stworzenia człowieka Jan Paweł II odczytuje chrystologicznie i historiozbawczo. Stworzony przez
Boga człowiek pełnię swej godności odnajduje w Chrystusie i Jego
dziele zbawczym.
Jan Paweł II wskazuje na relektury Psalmu 8 dokonane przez Kościół apostolski, który odniósł słowa psalmu do prawdy o człowieku
i jego zbawieniu.
Autor Listu do Hebrajczyków – stwierdza papież – dostrzegł w nim
głębszy sens Bożego planu w odniesieniu do człowieka. Nie można
ograniczyć powołania człowieka do obecnego świata doczesnego. Jeśli Psalmista twierdzi, że Bóg złożył wszystko pod stopy człowieka,
oznacza to, że chce mu również poddać „przyszły świat” (Hbr 2, 5),
„niewzruszone królestwo” (Hbr 12, 28). Jednym słowem powołanie
człowieka jest „powołaniem niebieskim” (Hbr 3, 1). Bóg pragnie „doprowadzić do chwały” niebieskiej „wielu synów” (Hbr 2, 10). Żeby ten
Boży zamiar mógł się urzeczywistnić, trzeba było, aby droga życia zo81
Por. W. Szmigielski, Człowiek w Duchu Świętym według Jana Pawła II, [w:] Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin, Z. Godlewski,
Warszawa 2007, s. 574–599.
82
Por. S. Szymik, Nowy człowiek w Chrystusie. Wybrane aspekty antropologii biblijnej,
„Forum Teologiczne” 10 (2009) s. 7–18; U. Szwarc, Dawny i nowy człowiek w aspekcie biblijnym, [w:] Homo novum, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 31–42.
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stała wytyczona przez „przewodnika” (por. w. 10), w którym powołanie człowieka znalazłoby swe pierwsze doskonałe spełnienie. Tym
przewodnikiem jest Chrystus.
Słowa Psalmu 8 odnoszą się w sposób szczególny do Chrystusa,
to znaczy bardziej niż do innych ludzi. Psalmista używa czasownika
„uczynić mniejszym”, zwracając się do Boga: „uczyniłeś go niewiele
mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą” (por. Ps 8, 6;
Hbr 2, 7 ). W przypadku zwykłych ludzi to słowo jest niewłaściwe; nie
zostali „uczynieni mniejszymi” w stosunku do aniołów, jako że nigdy
nie zostali postawieni ponad nimi. Natomiast jeżeli chodzi o Chrystusa,
słowo jest odpowiednie, ponieważ jako Syn Boży był On ponad aniołami i został uczyniony mniejszym, kiedy stał się człowiekiem, a potem
został uwieńczony chwałą w swym zmartwychwstaniu. W ten sposób
Chrystus zrealizował w pełni powołanie człowieka i – jak precyzuje autor – zrealizował je „za każdego [człowieka]” (Hbr 2, 9) (ktPK 7.3).

Prawda o człowieku, jego godności i wartości została w pełni
objawiona w Jezusie Chrystusie. Papież podkreśla, że dopiero fakt
Wcielenia i Odkupienia pozwala na głębsze zrozumienie człowieka.
W katechezach o psalmach i kantykach papież wskazuje na to, iż
przez Wcielenie Chrystus stał się „naszym bratem w człowieczeństwie” (ktPK 119.1). Papież zauważa, że „Chrystus jawi się jako
człowiek doskonały, chwałą i czcią uwieńczony za mękę śmierci,
iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego [człowieka] (Hbr 2, 9)
(ktPK 6.4)83.
Papież podkreśla, że w człowieku Bóg złożył zarodek wieczności. Miłość Boga Ojca, jedyne źródło zbawienia, w Jezusie Chrystusie
obdarza człowieka życiem wiecznym. Świat ten jednak nie jest zdolny uszczęśliwić człowieka, ponieważ jest poddany „znikomości”
(Rz 8, 20), tj. zniszczeniu i śmierci. Człowiek również jest poddany
temu w swym wymiarze cielesnym: „Nieśmiertelność nie należy do
tego świata. Ona może tylko przyjść do człowieka od Boga”84. Dlate83
Gianfranco Ravasi utrzymuje, że Psalm 8 jest proroctwem o Chrystusie zmartwychwstałym, idealnym programem dla nowej ludzkości i nowo uporządkowanego
świata; por. G. Ravasi, Psalmy 1–19 (wybór), cz. 1, tłum. P. Mikulska, Kraków 2007, s. 232.
84
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 59.
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go właśnie Chrystus mówi do Nikodema „o miłości Bożej, która wyraża się w posłaniu Jednorodzonego Syna, ażeby człowiek nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3, 16). „Życie wieczne może być tylko dane
człowiekowi przez Boga, może być tylko Jego darem”85. Jan Paweł II
zachęca, by Pieśń Ezechiasza Iz 38, 10–14.17.19b–20 odczytać w świetle Paschy.
Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa
w naszym śmiertelnym ciele został złożony i zaczął się rozwijać zarodek wieczności, dlatego możemy powtórzyć słowa Apostoła, mające swe źródło w Starym Testamencie: „A kiedy już to, co zniszczalne,
przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się
w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
„zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci, twój oścień?” (1 Kor 15, 54–55; por. Iz 25, 8;
Oz 13, 4) (ktPK 100.3).

Patrząc na człowieka przez pryzmat Wcielenia Syna Bożego, Jan
Paweł II zauważa, że poprzez Wcielenie ludzkie ciało dostąpiło nadprzyrodzonego wyniesienia, a poprzez nie cała osoba ludzka została
potwierdzona w swojej godności, jako że ciało stanowi jej integralną
część86. Bóg pragnie zbawienia całego człowieka. Już w encyklice Redemptor hominis papież uczy, że Tajemnicą odkupienia ogarnięty został każdy konkretny, historyczny, cały człowiek, tj. jego dusza i ciało (RH 13, 18). W wywiadzie z Vittorio Messorim jasno i wyraźnie
stwierdza, że „została odkupiona jego dusza i ciało”87. Teologii odkupienia ciała poświęcił papież wiele katechez środowych dotyczących
teologii małżeństwa88. To akcentowanie zbawienia całego człowieka – duszy i ciała – ma doniosłe znaczenie teologiczne i pastoralne89.
Poprzez akcentowanie zbawienia całego człowieka Jan Paweł II przeTamże.
Por. I. Dec, Naturalne i nadprzyrodzone źródła godności człowieka w ujęciu Jana
Pawła II, art. cyt., s. 93.
87
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 54.
88
Jan Paweł II wygłosił 129 katechez na temat teologii małżeństwa; por. tenże,
Dzieła zebrane, t. 6, Katechezy, cz. 1, Kraków 2007, s. 89–448.
89
J. Kudasiewicz, Teologia zbawienia w nauczaniu Jana Pawła II, „Verbum Vitae”
1 (2002), s. 277.
85
86
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zwyciężył hellenistyczne i platonizujące rozumienie człowieka i jego
zbawienia90.
Papież pokazuje, że przyjęcie zbawienia dokonuje się przez współpracę z łaską Chrystusa, który wspiera wierzących w walce duchowej91. W katechezie na temat Psalmu 144 Jan Paweł II wyjaśnia, że
Psalm królewski już w liturgii starożytnego Izraela przemienia się
w śpiew mesjański. My, chrześcijanie, powtarzamy go, patrząc na Chrystusa, wyzwalającego nas od zła i wspierającego w walce z przewrotnymi i ukrytymi mocami. „Nie toczymy jej bowiem przeciw ciału i krwi,
lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom
świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich (Ef 6, 12)” (ktPK 78.4).

W katechezie na temat kantyku Dn 3, 57 przypomina, że symboliczne przejście przez wody chrzcielne pozwala nam przeżyć doświadczenie przejścia ze śmierci do życia dzięki zwycięstwu nad śmiercią, jakie
Jezus odniósł dla dobra wszystkich ludzi (ktPK 112.4)92. Jan Paweł II
podkreśla, że „chrześcijanin odczuwa wdzięczność nie tylko za dar
stworzenia, ale także za to, że otoczony jest ojcowską opieką Boga,
który w Chrystusie wyniósł go do godności syna” (ktPK 112.5).
Przygotowanie na pełnię zbawienia w Jezusie Chrystusie dokonuje
się przez odpuszczenie win w świątyni Synajskiej. W katechezie na
temat Psalmu 65 Jan Paweł II wskazuje na doświadczenie ludu, który
z całą swoją nędzą moralną przybywa do świątyni na Syjonie, „aby
prosić o wyzwolenie od zła (por. ww. 2–4). Po uzyskaniu odpuszczenia win wierni czują się gośćmi Boga, są Mu bliscy i mogą być dopuszczeni do Jego stołu, aby cieszyć się zażyłością z Nim” (por. ww. 4–5)
90
Por. B. Häring, Die Würde des Menschen in Christus, dz. cyt., s. 119; A. Nossol,
Elementy chrystologiczne encykliki „Redemptor hominis”, [w:] Jan Paweł II, Redemptor
hominis. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 129–141. W religii greckiej nadzieja zbawienia
w zaświatach związana była ściśle z filozofią człowieka, którego rozumiano skrajnie
dualistycznie: składał się z duszy i ciała. Dusza ze swej istoty jest boska, ciało natomiast jest więzieniem dla duszy. Stąd idea zbawienia w tych systemach filozoficzno-religijnych przybrała formę tęsknoty do wyzwolenia ludzkiej duszy z więzów ciała
i widzialnego świata.
91
Por. A. Garbarz, Wychowanie jako zmaganie się dobra ze złem w nauczaniu Jana
Pawła II, [w:] Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia, dz. cyt., s. 168–186.
92
Por. G. Witaszek, Pascha nowego człowieka, [w:] Homo novus, dz. cyt., s. 157–168.
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(ktPK 39. 2). W katechezie tej papież wskazuje na jednoczące spotkanie
stworzenia z odkupieniem.
Podobnie, jak wiosną ziemia zmartwychwstaje dzięki działaniu
Stwórcy, tak też człowiek powstaje z grzechu dzięki Odkupicielowi.
W ten sposób stworzenie i historia pozostają pod troskliwą i zbawczą
opieką Pana, który zwycięża wzburzone, niosące zniszczenie wody
i daje wodę, która oczyszcza, użyźnia i orzeźwia. Pan bowiem „leczy
złamanych na duchu i przewiązuje ich rany” oraz „niebo chmurami osłania, przygotowuje deszcz dla ziemi, wzgórza trawą pokrywa”
(Ps 147 [146], 3.8) (ktPK 39.5).

W komentarzu tym jest obecna zapowiedź zbawienia w Jezusie, które objawia działanie Boga w przyrodzie. Papież pokazuje, jak Kościół
apostolski odnosi słowa Psalmu do prawdy o człowieku i jego zbawieniu w Chrystusie. W katechezie dotyczącej Psalmu 143 [142], 1–11 Jan
Paweł II wyjaśnia, że „tekst [tego Psalmu] był szczególnie drogi św. Pawłowi, który z niego wyniósł przekonanie o radykalnej grzeszności wszelkiego ludzkiego stworzenia: «nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed
Tobą [o Panie]» (Ps 143 [142], 2). Powyższe zdanie stało się podstawą
nauczania Apostoła o grzechu i łasce (por. Ga 2, 16; Rz 3, 20)” (ktPK 77.1).
W katechezie na temat kantyku Ef 1, 3–10 Jan Paweł II ukazuje, że
początkiem zbawczego dzieła jest odwieczny zamysł Boży, a Chrystus jest powołany, by go wypełnić. W tym zamyśle widoczne jest nade
wszystko wybranie, byśmy byli „święci i nieskalani” […] „w miłości”
(por. w. 4). Ma to być świętość i czystość moralna, egzystencjalna, wewnętrzna. W zamyśle Ojca stoi przed nami inny jeszcze cel: przez Chrystusa przeznaczył nas, byśmy przyjęli dar godności synowskiej, stając
się synami w Synu i braćmi Jezusa (por. Rz 8, 15. 23; 9, 4; Ga 4, 5). Ów
dar łaski udzielany jest za pośrednictwem Syna „Umiłowanego”, Jednorodzonego w pełnym tego słowa znaczeniu (por. ww. 5–6)93.
„Synostwo Boże łączy się z pewną mocą. Synostwo Boże nie jest li tylko tytułem zewnętrznym, jest czymś rzeczywistym. «Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
ojciec, żeśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i że nimi jesteśmy» (1 J 3, 1). Synostwo
zawsze zakłada ojcostwo jako stosunek przeciwstawny. Co znaczy: «być ojcem»? – co
znaczy «zrodzić». A «być synem»? To znaczy «być zrodzonym». Tak więc ostatnią
więzią między ojcem a synem jest ów fakt zrodzenia. «Zrodzić» to znaczy zawsze
93
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W taki sposób Ojciec dokonuje w nas radykalnej przemiany, jaką
jest pełne wyzwolenie od zła, „odkupienie przez krew” Chrystusa, „odpuszczenie grzechów” przez „bogactwo Jego łaski” (por. w. 7). Ofiarowanie się Chrystusa na krzyżu, będące najwyższym aktem miłości
i solidarności, udziela nam przeobfitej miary światła, „mądrości i zrozumienia” (por. w. 8). Jesteśmy stworzeniami przemienionymi: gdy zostają
zmazane nasze grzechy, poznajemy w pełni Pana. A ponieważ w języku
biblijnym poznanie jest wyrazem miłości, wprowadza nas ono głębiej
w „tajemnicę” woli Bożej (por. w. 9) (ktPK 117.2.3)94.

W pierwszej katechezie dotyczącej kantyku Ap 4, 11; 5, 9.10.12 Jan
Paweł II podkreśla, że dokonane przez Boga odkupienie nie ma na celu
jedynie uwolnienia człowieka od przeszłości naznaczonej złem, czyni
nas także kapłanami i królami, uczestnikami swej godności. Nawiązując
do słów wypowiedzianych przez Boga na Synaju (por. Wj 19, 6; Ap 1, 6),
hymn potwierdza, że odkupiony lud Boży tworzą królowie i kapłani,
którzy powinni przewodzić całemu stworzeniu i je uświęcać. Jest to
konsekracja, która wywodzi się z Paschy Chrystusa, a urzeczywistnia
się w chrzcie (1 P 2, 9). Kościół zostaje wezwany, by uświadomić sobie
swą godność i posłannictwo (por. ktPK 124.3). Jan Paweł II podkreśla:
Wymowna jest tożsamość sprawiedliwych, którzy należą do zbawionych w Królestwie Bożym. Dzielą się oni na trzy kategorie „sług” Pańskich: na proroków, świętych i tych, którzy boją się Jego imienia (por.
Ap 11, 18). Jest to swoisty duchowy portret Ludu Bożego, odzwierciedlający dary otrzymane na chrzcie i owocujące życiem wiary i miłości.
Cechy te posiadają zarówno mali, jak i wielcy (por. 19, 5) (ktPK 127.2).

Papież wskazuje na owoce zbawczego dzieła dokonanego przez
Chrystusa, przywołując fragment Homilii Paschalnej Melitona z Sardes
(Homilia Wielkanocna, SC 123, n. 66–71, s. 96–100), który pisze:
i wszędzie dać początek istocie żyjącej tej samej natury, co rodzący. Najistotniejszy
jest tutaj ów moment przekazania natury i tożsamości natury między ojcem a synem,
między rodzącym a zrodzonym”; por. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2003, s. 109.
94
Por. J. Giec, Jan Paweł II: świadek człowieka odkupionego, [w:] Mártyres tū Lógū,
red. C. Korzec, Szczecin 2006, s. 73–90; R. Dylus, „Mysterium hominis” w nauczaniu Jana
Pawła II, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 31 (2003), s. 77–85.
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On zstąpił z nieba na ziemię z miłości do cierpiącej ludzkości, przyjął nasze człowieczeństwo w łonie Dziewicy i narodził się jako człowiek
[…]. To On jako baranek został uprowadzony i jako baranek został zabity, i tak wyzwolił nas z niewoli świata […], z ucisku do wiecznego
królowania; i uczynił nas nowym kapłaństwem i ludem wybranym na
zawsze95 (ktPK 124.4).

Papież, odnosząc się do komentarza patrystycznego, wskazuje na
podobny skutek refleksji nad tajemnicą wcielenia i odkupienia, które
rodzą w człowieku „nową pieśń”, postawę uwielbienia Boga (św. Bazyli, Homilia o Psalmie 33, 2: PG 29, 327) (ktPK 20.1). „Odkupienie, które
przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens
istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech”
(RH 10). Przez pryzmat zbawienia patrzy Jan Paweł II na Boga, który jest miłością, na Chrystusa, który nas do końca umiłował, na człowieka, który został stworzony, odkupiony i powołany do miłości, na
świat, który jest dobry96.
Reasumując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin ukazuje godność osoby ludzkiej stworzonej przez Boga i odkupionej w Chrystusie. Jezus
Chrystus, który w pełni zrealizował powołanie człowieka, poprzez
Wcielenie i Odkupienie ukazuje człowiekowi prawdę o nim. Przyjęcie
przez człowieka daru Odkupienia związane jest ze współpracą z łaską
Boga, z przyjęciem daru przebaczenia win, przyjęciem daru godności
synowskiej, królewskiej i kapłańskiej.
3.2. Człowiek wezwany do nawrócenia

Dar zbawienia domaga się odpowiedzi ze strony człowieka. Są nią
wiara i nawrócenie. Bóg wzywa Lud Wybrany i człowieka do nawrócenia. W katechezach Jana Pawła II o psalmach i kantykach z Liturgii
95
Por. L. Misiarczyk, Teologia wcielenia u apologetów greckich II wieku, „Vox Patrum”
20 (2000), z. 38–39, s. 64–65; M. Starowiejski, Tajemnica Bożego planu zbawienia – Meliton
z Sardes, [w:] Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, tłum. A. Świderkówna, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1988, s. 300–304.
96
J. Kudasiewicz, Teologia zbawienia w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., s. 271. Autor
opracowania zauważa, że Przekroczyć próg nadziei jest echem encykliki Redemptor hominis, wzbogaconym doświadczeniem lat pontyfikatu.
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godzin obecna jest biblijna teologia grzechu i nawrócenia. Temat wezwania do nawrócenia obecny jest bezpośrednio i pośrednio w kontekście pytań o sens cierpienia i ucisku.
Jan Paweł II w katechezach dotyczących psalmów pokutnych (por.
Ps 32 – ktPK 19; Ps 51 – ktPK 32, 33, 34, 35; Ps 143 – ktPK 77), a także
kantyków podejmujących ten temat ukazuje zło grzechu oraz doniosłą
rolę nawrócenia w życiu człowieka i Narodu Wybranego. Jan Paweł II
podkreśla opisywany przez psalmistę proces usłyszenia głosu sumienia, uznania swego grzechu, wyznania go przed Bogiem i przyjęcia
daru przebaczenia97. W katechezie dotyczącej Psalmu 32 [31] Jan Paweł II podkreśla, że modlący się opisuje bolesny stan swego sumienia,
kiedy [po popełnieniu grzechu] „milczał” (por. w. 3),
bo wiele zawinił i nie miał odwagi wyznać Bogu swych grzechów.
Doznawał wówczas straszliwej wewnętrznej udręki: jego kości wysuszała gorączka, palące pragnienie pozbawiło go sił, jęczał z bólu bez
ustanku. Grzesznik był świadomy, że Bóg nie pozostaje obojętny wobec
zła popełnionego przez Jego stworzenie […]. Nie mogąc się dłużej opierać, postanowił wyznać swoją winę. Powiedział ze szczerym sercem:
„Wyznaję mą nieprawość Panu” (w. 5). […] Bóg odpowiada natychmiast wspaniałomyślnym przebaczeniem (por. Ps 32 [31], 5).

Papież sugeruje, iż „odważne wyznanie Psalmisty wydaje się
antycypować słowa syna marnotrawnego z przypowieści Jezusa”
(Łk 15, 18).
Przed „każdym wiernym”, który okazał skruchę i otrzymał przebaczenie, otwiera się wizja bezpieczeństwa, ufności i pokoju, pomimo
trudnych doświadczeń życiowych (por. Ps 32 [31], 6–7). Czas trwogi
Por. M. Kardis, Pojęcie grzechu w Biblii w kontekście nauczania Jana Pawła II, [w:]
Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła, dz. cyt., s. 316–324; J. Wojtkun, Słowo Boże a nawrócenie, [w:] Słowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swed, Warszawa 2009, s. 196–205; A. Pelc, Nawrócenie wewnętrzne jako warunek pojednania w świetle
adhortacji Jana Pawła II „Reconciliatio et penitentia” , [w:] Błogosławiony Jan Paweł II: apostoł
Ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, s. 149–154. Etapy nawrócenia: 1. wyznanie grzechów i ich potępienie; 2. pokora; 3. usilna modlitwa; 4. jałmużna;
J. W. Żelazny, Etapy nawrócenia według Jana Chryzostoma. Studium IX homilii do Listu do
Hebrajczyków, „Vox Patrum” 17 (1997), z. 32–33, s. 139–143.
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jeszcze powróci, ale wysoka fala strachu nie dosięgnie człowieka wiernego, ponieważ Pan zaprowadzi go w bezpieczne miejsce: „Ty jesteś
moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia” (w. 7) […]. Pan obiecuje, że poprowadzi nawróconego grzesznika.
Nie wystarczy bowiem, że został oczyszczony; trzeba, by szedł właściwą
drogą. […] Pan obiecuje: „wskażę drogę, którą pójdziesz” (Ps 32 [31], 8),
oraz zachęca do uległości. […] Prawdziwa mądrość prowadzi do nawrócenia, do odrzucenia przewrotności i jej mrocznej siły przyciągania.
Przede wszystkim pozwala cieszyć się pokojem, który rodzi się z wyzwolenia i uzyskania przebaczenia.

Dalej papież kieruje uwagę katechizowanych na to, że św. Paweł
w Liście do Rzymian cytuje dosłownie początek Psalmu 32, gdy opiewa przynoszącą wyzwolenie łaskę Chrystusa (por. Rz 4, 6–8) (por.
ktPK 19.3,4).
Jan Paweł II cztery katechezy poświęca na Psalm 51 [50]. Podkreśla
moment, kiedy do głosu dochodzi indywidualne sumienie grzesznika,
który zaczyna jasno widzieć popełnione przez siebie zło. Wewnętrzny
sąd sumienia jest sprawdzianem działania Ducha Prawdy wewnątrz
człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania
człowieka łaską i miłością (por. DeV 31). W tym doświadczeniu refleksja nad wolnością i odpowiedzialnością prowadzi człowieka do przyznania się, że zerwał więź, by wybrać sposób życia przeciwstawiający
się słowu Bożemu. Dlatego podejmuje radykalną decyzję, by się zmienić. Wszystko zawarte jest w owym „uznaję”, słowie, które oznacza
intelektualną zgodę i życiowy wybór (por. ktPK 32.2). Papież podkreśla, że grzech ukazany jest w aspekcie osobistym oraz w wymiarze teologicznym: „przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem” (Ps 51 [52], 6)98.
Papież wyjaśnia, że
grzech nie stanowi zwykłej kwestii psychologicznej i społecznej, ale
jest wydarzeniem podważającym relację z Bogiem, ponieważ łamie Jego

Por. G. Ravasi, „Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem” (Ps 51, 6), „Communio” 25
(2005) 2, s. 15–22; por. J. Bajda, Główne idee moralne w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dwudziestolecie pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Krasiński, Warszawa 2000, s. 52–57; W. Starnawski, Prawda jako zasada wychowawcza. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 254.
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prawo, odrzuca Jego zamysł i niszczy skalę wartości, uznając ciemności
za światło, a światło za ciemności, czyli „zło nazywając dobrem, a dobro
złem” (por. Iz 5, 20). Grzech jest przede wszystkim zdradą Boga, a później może być obrazą człowieka (por. ktPK 32.2,3). […] Zło zagnieżdża
się we wnętrzu człowieka, wpisane jest w jego rzeczywistość historyczną
i dlatego decydującą rolę odgrywa prośba o interwencję łaski Bożej. Moc
miłości przewyższa siłę grzechu, rwąca rzeczywistość zła ginie pośród
żywotnych wód przebaczenia: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze
obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20). […] Wyznanie winy i świadomość
własnej nędzy nie budzą przerażenia i trwogi przed sądem, lecz nadzieję na oczyszczenie, wyzwolenie i nowe stworzenie (ktPK 32.4,5)99.

W kolejnej katechezie na temat Psalmu 51 papież, wyjaśniając werset: „Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie
matka” (w. 7), stwierdza, że psalmista jest świadomy wrodzonej słabości moralnej i dlatego przeprowadza analizę grzechu przed obliczem
Boga. Pojęcia hebrajskie zastosowane w psalmie określają grzech jako
źle wykorzystaną wolność. Poprzez analizę tych pojęć papież wyjaśnia, że grzech jest zaburzeniem oddalającym nas od Boga, zasadniczego celu naszych relacji, i w konsekwencji również od bliźniego. „Jest
pogmatwanym odejściem od właściwej drogi; jest odwróceniem, przekręceniem”. Z tego też powodu nawrócenie ukazane jest w Biblii jako
„powrót” na prostą drogę po znalezieniu właściwego kierunku.
Następnie papież wyjaśnia, że grzech jest buntem podwładnego
wobec zwierzchnika, czyli otwartym wyzwaniem rzuconym Bogu
i Jego zamysłowi w odniesieniu do ludzkich dziejów. Podobnie jak
w Psalmie 32, tak również w Psalmie 51 psalmista podkreśla, że gdy
człowiek wyznaje swój grzech, zbawcza sprawiedliwość gotowa jest
radykalnie go oczyścić. Wyznanie winy otwiera przed modlącym
się człowiekiem świetlany horyzont, na tle którego działa Bóg. On
nie działa tylko przez negację – wyjaśnia papież – „usuwając grzech,
lecz odnawia grzeszną ludzkość poprzez swego ożywiającego Ducha:
stwarza w człowieku «serce» nowe i czyste, czyli odnowione sumienie,
oraz daje mu poznać przejrzystą wiarę i kult podobający się Bogu”.
W swej katechezie Jan Paweł II przytacza komentarz Orygenesa, który
Por. R. Krawczyk, Ps 51 – Dobra Nowina o Bożym Miłosierdziu, „Studia Warmińskie” 41–42 (2004–2005), s. 205–214.
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ukazuje Boskie leczenie poprzez słowo Pańskie i uzdrawiające zbawcze dzieło Chrystusa.
Jak dla ciała Bóg przewidział środki zaradcze w postaci ziół leczniczych umiejętnie wymieszanych, podobnie przygotował również dla
duszy lekarstwa w postaci słów, które rozpowszechniał w Pismach. […]
Bóg ofiarował jeszcze inny środek medyczny, którego szafarzem jest
Zbawiciel, mówiący o sobie: „Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy”. Był On najlepszym lekarzem, zdolnym uleczyć wszelką słabość,
wszelką chorobę (Orygenes, Omelie sui Salmi, Firenze 1991, s. 247–249)
(ktPK 34.4; por. ktPK 32.1).

Jan Paweł II podkreśla, że w „oryginale hebrajskim trzy razy pojawia
się słowo „duch”. Jest on upraszany u Boga jako dar i przyjmowany przez
stworzenie żałujące za swój grzech (w. 12. 13. 14). Papież przyjmuje, że
można tu mówić „niemal o «epiklezie», czyli trzykrotnym wezwaniu
Ducha, który jak podczas stworzenia świata unosił się nad wodami (por.
Rdz 1, 2), tak teraz przenika do duszy wiernego, napełniając ją nowym
życiem i podnosząc ją z królestwa grzechu do nieba łaski” (ktPK 35.1)100.
Papież przywołuje świadectwo ojców Kościoła, którzy w „duchu”
przyzywanym przez psalmistę dostrzegają obecność Ducha Świętego (Dydym Ślepy, Lo Spirito Santo, Roma 1990, s. 59; Bazyli z Cezarei,
Lo Spirito Santo, IX, 22, Roma 1993, s. 117). Św. Ambroży (Lo Spirito
Santo, I, 4, 55: Saemo, 16, s. 95) jest przekonany, że chodzi o jedynego Ducha Świętego, który „przemawiał z wielką żarliwością przez
proroków, którego tchnął [Chrystus] na Apostołów, a który był zjednoczony z Ojcem i Synem w sakramencie chrztu”. Psalmista mówi
Wacław Hryniewicz wskazuje na osobę ludzką jako rzeczywistość epikletyczną.
Wyjaśnia, że człowiek samym swym istnieniem, choćby upadłym i zmarniałym, ustawicznie przyzywa Ducha – Stwórcę, często nie zdając sobie z tego sprawy. Istnieje pewien rodzaj epiklezy ontologicznej, bezgłośnej, bezsłownej, ale nie mniej rzeczywistej.
Jest ona doświadczeniem ludzi, którzy otrzymali łaskę nawrócenia, do której bezwiednie dążyli i której podświadomie przyzywali. Wołaniem tym mogą być samo rozdarte
życie, doświadczenie pustki i bezsensu, zniweczone nadzieje, cierpienie, zagubienie
i śmierć. Wołanie to nie jest dostępne do rozpoznania przez ludzi, lecz tylko dla Boskiego Ducha, który przenika tajniki ducha ludzkiego; por. tenże, „Duchowi Świętemu
Pan powierzył człowieka”. Rozważania o doświadczeniu Ducha Świętego w chrześcijaństwie
wschodnim, [w:] Jan Paweł II, Dominum et vivificantem, red. A. L. Szafrański, Lublin 1994,
s. 275; por. także: G. Ravasi, Psalmy, cz. 2, dz. cyt., s. 433.
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o radości, jaka przenika duszę po otrzymaniu szczodrego i potężnego
Ducha Bożego. Św. Ambroży (Apologia del profeta David a Teodosio Augusto, 15, 72: Saemo, 5, s. 129) wyjaśnia:
Wesele i radość są owocami Ducha, i to przede wszystkim na
Nim – Duchu Władcy – polegamy. Ten, kogo ożywia Duch Władca, nie
ulega zniewoleniu, nie może być niewolnikiem grzechu, nie może być
niezdecydowany, nie błąka się tu i tam, nie jest niepewny w obliczu wyboru, lecz stoi na skale, mocno trzymając się na nogach, które się nie
chwieją (ktPK 35.2).

W katechezie dotyczącej Psalmu 30 Jan Paweł II pokazuje, że psalmista był wystawiony na pokusę pychy i samowystarczalności:
Zbyt pewny byłem siebie, mówiąc: „Nigdy się nie zachwieję” (w. 7).
Po wyznaniu pokusy pychy, doświadczanej w okresie pomyślności,
psalmista wspomina próbę, którą później przeszedł, i mówi do Pana:
„Gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga” (Ps 30 [29], 8). Modlący
się przypomina wówczas, w jaki sposób błagał Pana (por. ww. 9–11):
wołał, prosił o pomoc, błagał o ratunek przed śmiercią, mówiąc, że
śmierć nie przynosi Bogu żadnej korzyści, bo umarli nie mogą Go już
chwalić i nie mają żadnego powodu, by wysławiać wierność Boga, skoro
zostali przez Niego opuszczeni (por. ktPK 18).

Jednakże pragnienie zwycięstwa istniało zawsze mimo wszystko
i ostatecznie przyjęło postać nadziei zmartwychwstania. Papież pokazuje katechizowanym, że tradycja chrześcijańska odczytywała ten
psalm jako pieśń paschalną. „Świadczy o tym zamieszczony we wstępie wydania liturgicznego tekstu Nieszporów cytat z pism Jana Kasjana, wielkiego pisarza monastycznego z IV wieku: «Chrystus po swym
chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki»” (por. ktPK 18.1).
W katechezach Jana Pawła II do psalmów i kantyków z Liturgii godzin
wielokrotnie obecne jest pytanie o sens cierpienia i ucisku. Psalmiści wielokrotnie stają z tym pytaniem przed Bogiem, w swych skargach błaganiach
oraz lamentacjach dzielą się poszukiwaniami i przyjętymi odpowiedziami. W psalmach i kantykach obecna jest interpretacja „prześladowania
jako słusznej kary, przez którą Bóg oczyszcza grzeszny naród: „zgodnie
ze sprawiedliwym wyrokiem sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu
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naszych grzechów” (Dn 3, 28) (ktPK 110.2). Cierpienia i uciski doznawane
przez naród wybrany oraz próby, które przechodzą indywidualne osoby,
są więc rozumiane jako wezwanie do nawrócenia i odnowienia wierności przymierzu. W komentarzu do Psalmu 80 [79] Jan Paweł II wskazuje
na doświadczenie psalmisty, któremu wydaje się, że Bóg „jest nieobecny,
niemal uśpiony bądź obojętny. Owczarni, którą miał prowadzić i żywić
(por. Ps 23 [22]), daje jedynie «chleb płaczu» (por. Ps 80 [79], 6). Nieprzyjaciele szydzą z upokarzanego i obnażanego ludu. Bóg jednakże nie wydaje
się tym poruszony, nie «budzi się» (w. 3) i nie okazuje swej potęgi, by
bronić ofiar przemocy i ucisku”. Jan Paweł II wyjaśnia, że
aby oblicze Pana mogło się rozjaśnić, jest konieczne, by Izrael przez
wierność i modlitwę nawrócił się do Boga Zbawiciela. Mówi o tym Psalmista w słowach: „Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie” (Ps 80 [79], 19). Tak
więc Psalm 80 jest pieśnią wyrażającą głębokie cierpienie, ale i ufność. Bóg
zawsze jest gotów „powrócić” do swego ludu, ale konieczne jest również,
aby lud „powrócił” do Niego, dochowując Mu wierności. Jeżeli my nawrócimy się z grzechu, Pan „się nawróci” i zrezygnuje z karania (ktPK 45.5).

Papież w swej katechezie podkreśla, iż obecnego w psalmie tytułu „syn
człowieczy” Jezus używał z upodobaniem w odniesieniu do swego dzieła i mesjańskiej osoby. Również ojcowie Kościoła jednomyślnie wskazywali na przywoływaną przez Psalm winnicę jako zapowiedź Chrystusa,
„prawdziwego krzewu winnego” (por. ktPK 45.4,5; por. Ps 81 ktPK 46).
W katechezie dotyczącej Psalmu 85 Jan Paweł II zwraca uwagę na
hebrajskie słowo shub oznaczające powrót wygnańców, ale również
„powrót” duchowy, czyli nawrócenie. Słowo to, wielokrotnie obecne
w Psalmie (ww. 2.4.5.7.9)101, w Biblii ma doniosłe znaczenie102.
101
Gianfranco Ravasi rozpisuje strukturę Psalmu 85, wskazując powtarzający się czasownik shub. I. „Powrót” Izraela i „powrót” Boga (ww. 2–4) w przeszłości. Akt wyzwolenia
widziany jest z perspektywy: Izraela i jego ziemi (shub); Boga, Tego, który przebacza (shub).
II. „Powrót” Izraela i „powrót” Boga (ww. 5–8) w teraźniejszości. Od gniewu do łaski; shub
Izraela (w. 5), shub Boga (w. 7); III. Wyrocznia „powrotu” doskonałego (ww. 9–14) w przyszłości. Orszak cnót przymierza, które wkraczają na ziemię Izraela: hesed, emet, sedeq, salom;
por. tenże, Psalmy, cz. 3, Kraków 2008, s. 213; por. także: L. Sikorski, Biblijna terminologia
pokuty i nawrócenia, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2002) cz. 1, s. 245–253.
102
Hebrajski Stary Testament nie ma rzeczownikowej formy oznaczającej rzeczywistość nawrócenia. Używa tylko form czasownikowych. Zgodnie z tym nawrócenie nie
jest jakimś zakończonym procesem czy wydarzeniem, czy przymiotem człowieka, lecz
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Podczas powrotu działa skutecznie Pan, który objawia swoją miłość,
„przebaczając niegodziwość swojemu ludowi, odpuszczając wszystkie jego grzechy, powstrzymując cały gniew i swą zapalczywość (por.
ww. 3–4). Właśnie wyzwolenie do zła, przebaczenie win oraz oczyszczenie z grzechów stwarzają nowy Lud Boży. Wyraża to wezwanie, które
znalazło się również w liturgii chrześcijańskiej: „Okaż nam, Panie, łaskę
swoją i daj nam swoje zbawienie” (w. 8). Jednakże temu „powrotowi”
Boga, który przebacza, powinien również towarzyszyć „powrót”, czyli nawrócenie, skruszonego człowieka. Psalm bowiem mówi, że pokój
i zbawienie ofiarowane są tym, „którzy się zwracają ku Niemu swym sercem” (w. 9). Kto wchodzi zdecydowanie na drogę świętości, otrzymuje
dar radości, wolności i pokoju. Nawrócenie – wyjaśnia Jan Paweł II – jest
powrotem na prostą drogę wiodącą do domu Ojca, który czeka, aby nas
wziąć w swe ramiona, przebaczyć i uszczęśliwić (por. Łk 15, 11–32) (por.
ktPK 48.1,2.3)103.

W katechezie o kantyku Ha 3, 2–4.13a.15–19 Jan Paweł II podkreśla, że
Bóg okazuje swoje oburzenie (por. w. 2) z powodu zła. […] Boża interwencja ukazana jest w sposób niemal „widzialny” poprzez serię obrazów związanych z rolnictwem: „[…] drzewo figowe nie rozwija pąków
i winnice nie wydają plonów, […] zawiodły zbiory oliwek, a pola nie
przynoszą żywności, […] stada owiec znikają z owczarni i nie ma wołów
w zagrodach” (w. 17). Zostaje usunięte wszystko, co jest znakiem pokoju
i płodności, a świat jawi się jako pustynia.
zaniechanym lub wymaganym czynem lub wydarzeniem. Znaczeniowo pojęcie to jest
zróżnicowane: „szukać Jahwe”, „pytać o Niego”, „pokornie Mu się podporządkować”,
„zawrócić”, „skłonić do Niego swe serce”. Istotne znaczenie jest następujące: „zawrócić”, „wrócić się”, „odwrócić» się”. Nawrócenie w sensie teologicznym oznacza odwrócenie się, zawrócenie, powrót; domaga się osobowego czynu całego człowieka, dzięki
czemu powraca do pierwotnej więzi z Bogiem, ze względu na którą Bóg zechciał nas
powołać do istnienia i „stworzył” swój lud; por. E. Zenger, Nawrócenie, PSB, 799–803.
103
Por. J. Bramowski, Nawrócenie jako droga do Ojca, „Studia Gdańskie” 13 (2000),
s. 49–62; tenże, Miłosierdzie Boże jako źródło wyzwolenia z grzechu w teologii Starego Testamentu, „Collectanea Theologica” 73 (2003) 4, s. 9–29; T. Jelonek, Biblijne podstawy nauki
Jana Pawła II o miłosierdziu, [w:] „Agnus et Sponsa”. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi
Jankowskiemu, Kraków 1993, s. 134–147; S. Hałas, Człowiek obdarzony miłosierdziem. Biblijny aspekt nauczania Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 9/26 (2005) 16/60, s. 163–177.
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Pan wkracza w dzieje ludzkie, wkracza w blasku swej chwały nie
tylko, „by zniszczyć arogancję człowieka bezbożnego, lecz również po
to, zbawić swój lud i swego pomazańca (por. w. 13), to znaczy Izraela i jego króla. Pragnie być wyzwolicielem uciśnionych, wzbudzić
nadzieję w sercach ofiar oraz rozpocząć nową erę sprawiedliwości”
(ktPK 114.4).
W katechezie dotyczącej kantyku Tb 13, 2–10a Jan Paweł II zadaje
pytanie o cierpienie. „Odpowiedź zawiera odniesienie do sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego: «On wychłoszcze was za wasze nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi» (w. 5). Kara ukazana
jest jako pewnego rodzaju pedagogia Boża, w której jednakże ostatnie słowo należy zawsze do miłosierdzia”104. Aby odczytać wygnanie
jako działanie opatrznościowe, konieczne jest przeżywanie go w zawierzeniu Bożym zamiarom. Już w Starym Testamencie liczne teksty
rozwijają ten temat. „Wystarczy wspomnieć opowiedzianą w Księdze Rodzaju historię Józefa, który został sprzedany przez braci (por.
Rdz 37, 2–36), a w przyszłości miał się okazać ich wybawcą. Jakże nie
wspomnieć o Księdze Hioba?” – pyta w swej katechezie Jan Paweł II.
Gdy cierpi niewinny człowiek, nie znajduje wytłumaczenia dla swego
dramatu, dopóki nie zaufa wielkości i mądrości Bożej (por. Hi 42, 1–6).
Jan Paweł II zachęca katechizowanych, by w odniesieniu do Chrystusowego Krzyża odnajdywali odpowiedź na tajemnicę ludzkiego cierpienia. Jednocześnie zachęca, by skierować uwagę na przypowieść
o miłosiernym ojcu, przekazaną przez Ewangelię Łukasza. Podkreśla,
że „nawróceniu syna marnotrawnego odpowiada nie tylko przebaczenie za strony ojca, lecz również niezmierny czuły uścisk, któremu towarzyszą radość i wesele” (por. ktPK 91.3; ktPK 92.4)105.
W katechezie dotyczącej kantyku Ez 36, 24–28 Jan Paweł II podkreśla, że celem Bożego działania nie jest nigdy zniszczenie, potępienie
albo unicestwienie grzesznika. Prorok Ezechiel przytacza te słowa
104
Deuteronomiczny motyw wygnania i rozproszenia jako kary ujęty jest w sposób
bliski Pwt 30, 1–3; por. M. Wojciechowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita, Częstochowa
2005, s. 137, NKB.ST XII.
105
Por. A. Czaja, Człowiek w ramionach Bożego miłosierdzia, [w:] Ad Christianorum Unitatem Fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 30-lecia święceń biskupich, 50-lecia prezbiteratu, 75-lecia urodzin, red. S. Sobieraj, Opole 2007,
s. 71–81, Opolska Biblioteka Teologiczna, 100.
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Boże: „Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – wyrocznia Pana Boga – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
[…] Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana
Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie” (Ez 18, 23. 32). Naród
oczyszczony przez doświadczenia i cierpienia dostrzega, że
przeznaczeniem ludzkości jest narodzić się do nowego życia. […]
Z naszej piersi zostanie wyrwane „serce kamienne”, zimne i nieczułe, znak uporczywego trwania w złu. Bóg da nam „serce z ciała”, czyli
źródło życia i miłości (por. w. 26). W miejsce ducha życia, który przy
stworzeniu uczynił nas istotami żywymi (por. Rdz 2, 7), w nowej ekonomii łaski wkracza Duch Święty, który nas podtrzymuje, kieruje nami,
prowadzi do światła prawdy oraz rozlewa „miłość Bożą w sercach naszych” (por. Rz 5, 5) (por. ktKP 108.2,3,4).

W katechezie na temat kantyku Dn 3, 26–27.29.34–41 Jan Paweł II
ukazuje głębokie strapienie Izraela. Sąd Boży nad grzechem ludu przynosi oczyszczenie:
Modlący się człowiek podchodzi do Pana, składając Mu najcenniejszą i najbardziej oczekiwaną ofiarę: „ducha uniżonego” (Dn 3, 39; por.
Ps 51 [50], 19). Ośrodkiem egzystencji jest właśnie to „ja” odnowione
dzięki próbie, które zostaje ofiarowane Bogu, aby je przyjął jako znak
nawrócenia oraz wyboru dobra (ktPK 109.2,3).

Jan Paweł II wskazuje na to, że nawrócenie jest powrotem do życia
blisko Bożego oblicza, które jest pełne miłości i objawiło się w miłosiernym ojcu przyjmującym syna marnotrawnego (Łk 15, 11–32) (por.
ktPK 109.4)106.
Reasumując, należy stwierdzić, że w psalmach i kantykach Liturgii godzin na temat wezwania do nawrócenia pojedynczego człowieka oraz narodu wybranego Jan Paweł II wskazuje na kilka istotnych
aspektów. Bóg jest Tym, który wzywa do nawrócenia, jest Tym, który
przebacza, jest Tym, który ofiarowuje pokój i zbawienie tym, którzy
wracają do Niego. Boże wzywanie do powrotu dokonuje się niejedPor. S. Hałas, Bóg jako miłosierny Ojciec. Biblijne podstawy teologii miłosierdzia,
„Sympozjum” 2 (2003) 11, s. 47–60.
106
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nokrotnie przez doświadczenie wojny, prześladowania, cierpienia,
ucisku. Nawrócenie jest „powrotem” do życia w jedności i komunii
z Bogiem. Jest ono możliwe dlatego, że Bóg jest miłosierny i łaskawy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Jan Paweł II kilkakrotnie w katechezach o psalmach i kantykach poruszających temat nawrócenia nie
tylko odnosi się do przypowieści Jezusa o miłosiernym ojcu, ale podkreśla czuły uścisk, jakim ojciec obdarzył powracającego syna. Papież
podkreśla, że Bóg, przebaczając w Jezusie Chrystusie, na nowo stwarza człowieka do pełni życia, udzielając Mu Ducha Świętego.
3.3. Człowiek powołany do komunii

Komunia człowieka z Bogiem stanowi cel Objawienia Bożego
(por. KO 2). Jan Paweł II w swym nauczaniu dla opisania tej rzeczywistości używa takich wyrażeń, jak „komunia trynitarna” (DeV 24),
„komunia” (DeV 22; NMI 42), „komunia łaski” (DeV 58), „duchowość komunii” (NMI 43). Szczególnie wiele uwagi papież poświęca
zagadnieniu komunii w encyklice o Duchu Świętym107. Wskazuje na
„Boga, który jest niewysłowioną Jednością komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego” (DeV 11).
W swoim życiu wewnętrznym Bóg „jest Miłością” (1 J 4, 8.16), miłością istotową, wspólną trzem Osobom Boskim: miłością osobową jest
Duch Święty jako Duch Ojca i Syna, dlatego „przenika głębokości Boże”
(1 Kor 2, 10) i jako Miłość-Dar nie stworzony. Dlatego można powiedzieć,
iż w Duchu Świętym życie wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości pomiędzy Osobami Boskimi, i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje „na sposób” daru (DeV 10)108.
107
Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Dominum et
Vivificantem (odtąd skrót: DeV), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006.
108
Jezus, „modląc się o jedność swych uczniów i wyznawców, objawia równocześnie tę jedność, tę „komunię”, jaka istnieje pomiędzy Nim a Ojcem. Jedność ta wyraża się w tym, że Ojciec jest «w» Synu, Syn «w» Ojcu. Ta szczególna «immanencja»,
wzajemne przenikanie się – wyraz komunijnego zjednoczenia osób – odsłania miarę
wzajemnej przynależności oraz dogłębność wzajemnej relacji Ojca i Syna. Jest to relacja wzajemnego posiadania w komunijnej jedności, a równocześnie obdarowania,
albowiem Syn mówi: «Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od
Ciebie» (J 17, 7) (ktJC 40.3). „«Kto Mnie widzi, widzi i Ojca». Cały Nowy Testament
jest przeniknięty światłem tej ewangelicznej prawdy. Syn jest «odblaskiem» Jego
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W zmartwychwstaniu Jezus objawia się jako Syn Boży „pełen
mocy”. „Jest to moc, której źródła biją w niezgłębionej komunii trynitarnej” (DeV 24). Papież przywołuje zapowiedź Jezusa dotyczącą
przyjścia Ducha Pocieszyciela, który będąc Duchem Prawdy, doprowadzi Apostołów i Kościół „do całej prawdy” (J 16, 13). Wyjaśnia, iż
dokona tego na mocy szczególnej komunii między Nim a Chrystusem:
„z mojego weźmie i wam objawi” (J 16, 14). „Komunia ta – pisze dalej
papież – ma swe ostateczne źródło w Ojcu: «Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi»
(J 16, 15)” (DeV 22). Zatem „wydarzenia paschalne są czasem «nowego
początku» udzielania się Trójjedynego Boga ludzkości w Duchu Świętym za sprawą Chrystusa Odkupiciela” (DeV 23). „W komunii łaski
z Trójcą Świętą rozszerza się niejako «przestrzeń życiowa» człowieka,
wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego” (DeV 58).
W liście apostolskim Novo millennio ineunte papież wiele miejsca
poświęca zagadnieniu komunii, szczególnie w kontekście wspólnoty
Kościoła. „Komunia – pisze papież – jest owocem i objawieniem owej
miłości, która wypływając z serca przedwiecznego Ojca, rozlewa się
na nas za sprawą Ducha darowanego nam przez Jezusa (por. Rz 5, 5),
abyśmy wszyscy stali się «jednym duchem i jednym sercem» (por.
Dz 4, 32)” (NMI 42). Dalej papież pisze o duchowości komunii, którą
określa następująco: „Duchowość komunii to przed wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas
i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas” (NMI 43).
W katechezach o psalmach i kantykach papież podkreśla, że „Bóg
wchodzi we wszechświat i dzieje, bo pragnie mieć swobodny dostęp
do ludzi, by ustanowić z nimi więź głębokiej komunii” (por. ktPK 13.1).
Określenie „komunia” występuje wiele razy w papieskich katechezach (ktPK 5.3; ktPK 8.4; ktPK 9.3; ktPK 10.3; ktPK 13.1,3; ktPK 15.4;
[Ojca] chwały. Jest odblaskiem Jego istoty (Hbr 1,3). Jest obrazem Boga niewidzialnego
(Kol 1, 15). Jest epifanią Boga” (ktJC 40.8). „Jezus żyje przez Ojca, wszystko, co czyni,
odpowiada w pełni woli Ojca: jest tym, co Ojciec sam czyni. Właśnie dlatego życie
Syna, Jego działanie, Jego ziemska egzystencja, jest w sposób tak całkowity skierowana
ku Ojcu. Jezus w pełni żyje «dla Ojca», ponieważ źródłem tego wszystkiego jest Jego
przedwieczna jedność z Ojcem: «Ja i Ojciec jedno jesteśmy» (J 10, 30). Jego czyny są potwierdzeniem ścisłej komunii Osób. W nich też samo Bóstwo objawia się jako jedność
Ojca z Synem” (ktJC 41.6).
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ktPK 16.4; ktPK 24.3; ktPK 27.3; ktPK 38.4,5; ktPK 44.5; ktPK 49.1;
ktPK 55.3; ktPK 85.3; ktPK 87.2; ktPK 98.3,5; ktPK 99.3; ktPK 100.3,5;
ktPK 105.3). Parokrotnie dla opisania rzeczywistości komunii papież
używa terminu: „więź” (ktPK 59.1; ktPK 74.2; ktPK 94.4; ktPK 104.3).
Jan Paweł II wyjaśnia jej naturę w następujący sposób: „więź łączącą
nas z Panem cechuje miłość, głęboka zażyłość, jest ona radosnym przylgnięciem do Niego” (ktPK 74.2; por. ktPK 9.1). Komunia z Bogiem
wprowadza wiernego w pokój i pogodę ducha (ktPK 27.3). Radosna
komunia z Bogiem i pogodna ufność są też doświadczeniem Boga, który wyzwala (por. ktPK 8.4). Najwymowniejszym obrazem w Biblii jest
symbolika oblubieńcza, wskazująca na głęboką więź i przymierze miłości łączące Pana z narodem wybranym. „Bo jak młodzieniec poślubia
dziewicę, tak twój Budowniczy poślubi ciebie. I jak oblubieniec cieszy
się oblubienicą, tak twój Bóg rozweseli się Tobą” (Iz 62, 5). Oblubieńcza
symbolika zostaje przeniesiona do Nowego Testamentu i ukazuje łączność między Chrystusem Oblubieńcem a Kościołem (por. Ef 5, 21–32)109
(ktPK 104.4). Drugim obrazem ukazującym miłość Boga do stworzeń
jest obraz macierzyńskiej czułości: „Będziecie jak niemowlęta na rękach
noszone i pieszczone na kolanach” (Iz 66, 13). Papież wyjaśnia katechizowanym na podstawie fragmentu dzieła O dziewicach św. Ambrożego
obraz dziewicy i matki, który oznacza Kościół (ktPK 105.3). Podstawą
więzi Boga z człowiekiem jest Jego przymierze z ludem; więź ta nigdy
się nie zerwie, dlatego ze spokojną ufnością w miłość Bożą lud Boży
idzie przez dzieje. Tę więź miłości charakteryzuje „łaskawość”, „wierność”, „dobroć” (por. Ps 100, 5) (por. ktPK 59.1,6).
W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II ukazuje komunię człowieka z Bogiem w następujących aspektach: Bóg wprowadza
w komunię z sobą; warunkiem wejścia w komunię jest zwrócenie całego jestestwa ku Bogu i Jego prawu; Bóg jednoczy człowieka z sobą
przez kult i modlitwę; Chrystus jednoczy z sobą w sakramentach;
Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie wprowadza do pełni
komunii po przekroczeniu progu śmierci.
Bóg inicjuje komunię człowieka z sobą, powołuje go i wprowadza
w nią. W katechezie na temat kantyku Wj 15, 1b–4.8–13.17–18 papież
wskazuje na to, że to sam Bóg wprowadza lud w komunię z sobą.
Pismo Święte Starego Testamentu. Księga Izajasza II–III. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, t. 9, cz. 2, oprac. L. Stachowiak, Poznań 1996, s. 289.
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„Hymn zwycięstwa” ukazuje pozytywny cel wyzwolenia, jest nim wejście do mieszkania Boga, być żyć z Nim: „Ty zaś wiodłeś swą łaską lud
oswobodzony i doprowadziłeś go Twoją mocą do swego mieszkania
świętego” (w. 13). Chrystologiczne odczytanie kantyku prowadzi do
odkrycia, że „w Chrystusie zostaliśmy ocaleni, nie przed ciemiężycielem w ludzkiej postaci, lecz przed niewolą szatana i grzechu, zagrażającą od początku przeznaczeniu ludzkości. Wraz z Nim ludzkość na nowo
wchodzi na drogę prowadzącą do Ojca” (ktPK 87.2)110. Darem, jaki Bóg
daje wiernym, jest pokój (por. Iz 26, 3) – „jest to dar mesjański, synteza życia w sprawiedliwości, wolności i radości komunii” (ktPK 98.3).
W katechezie dotyczącej Psalmu 27 Jan Paweł II podkreśla, że
człowiek, który się modli, zawierza się Bogu i chroni się w Jego ramionach, a jego pragnieniem jest – jak mówi inny Psalm (por. 23 [22], 6) – „zamieszkać w domu Pana po najdłuższe czasy”. Tam będzie mógł „kosztować słodyczy Pana” (por. Ps 27 [26], 4), kontemplować i podziwiać Boże
misterium, uczestniczyć w liturgii ofiarnej i śpiewać swą pieśń chwały
Bogu przynoszącemu wyzwolenie (por. w. 6). Pan roztacza nad swym
wiernym horyzont pokoju, oddzielający od zgiełku zła. Komunia z Bogiem jest źródłem pogody ducha, radości, spokoju; niczym oaza światła
i miłości (ktPK 15.4).

Warunkiem wejścia w komunię z Bogiem są zwrócenie całego jestestwa ku Niemu i Jego prawu, wierność, wytrwałość w ziemskim
pielgrzymowaniu z wzrokiem zwróconym ku celowi życia – komunii
z Bogiem. W katechezie na temat Psalmu 15 Jan Paweł II wskazuje na
jedenaście zobowiązań wymienionych przez psalmistę, stanowiących
podstawę rachunku sumienia i wyznania win, by można było dostąpić komunii z Panem podczas celebracji liturgicznej. Pierwsze trzy zobowiązania mają charakter ogólny i są wyrazem etycznego wyboru:
„postępować w sposób moralnie nienaganny, praktykować sprawiedliwość i dbać o szczerość w mowie” (w. 2). Następne trzy powinności
Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum wyjaśnia prawdę
w następujący sposób: „On [Chrystus] samą swoją obecnością i ujawnianiem się, słowami i czynami, znakami i cudami, a zwłaszcza przez swoją śmierć i zmartwychwstanie,
a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, wypełniając Objawienie, kończy je oraz Bożym świadectwem potwierdza, że Bóg jest z nami, aby nas wybawić z ciemności grzechu i śmierci i wskrzesić do życia wiecznego” (KO 4).
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dotyczą relacji z bliźnimi: „eliminowanie oszczerstw z mowy, unikanie
wszelkich działań, które mogłyby szkodzić bratu, powstrzymywanie
się od zniewag ubliżających ludziom, z którymi żyjemy na co dzień”
(w. 2). Dalej psalmista mówi o wymogu zajęcia zdecydowanego stanowiska w kwestiach społecznych: należy gardzić złoczyńcą, a szanować
tego, kto boi się Boga. Na koniec psalmista wymienia trzy przykazania:
dochować wierności danemu słowu i złożonej przysiędze, bez względu na konsekwencje; nie pożyczać pieniędzy na zbyt wysoki procent;
unikać wszelkiej korupcji w życiu publicznym (w. 5) (ktPK 9.3)111.
W komentarzu do Psalmu 24 papież podkreśla, że aby przez kult
wejść w komunię z Bogiem, trzeba przestrzegać nakazów moralnych
i egzystencjalnych. Przede wszystkim trzeba całym swym jestestwem
radykalnie zwrócić się ku Bogu i Jego prawu. Drugim wymaganiem
jest walka z bałwochwalstwem. Trzeci warunek dotyczący relacji
z bliźnimi: „nie przysięgaj kłamliwie” (w. 4), „w cywilizacji przekazu ustnego, która cechowała starożytny Izrael, słowo nie mogło być
narzędziem oszustwa”. Papież podkreśla, że „nieskończony, wszechmocny i odwieczny Bóg staje się dostępny ludzkiej istocie, zbliża się
do niej, by ją spotkać, wysłuchać i zjednoczyć się z nią” (ktPK 13.3,4).
W katechezie dotyczącej kantyku Iz 26, 1b–4.7–9.12 Jan Paweł II
wskazuje na zasadniczą postawę tego, który wstępuje do miasta zbawienia, do pełnej komunii z Bogiem. Przede wszystkim musi mieć
„ducha niezachwianego”, „ufać Panu”, „w Nim złożyć nadzieję”
(por. Iz 26, 3–4). Wiara w Boga jest pełnym oparciem się na Tym, który jest „wiekuistą skałą” (w. 4). Drugi element postawy wiernego,
który wchodzi w komunię z Bogiem, polega na tym, że „ścieżka sprawiedliwego jest prosta” (w. 7) i że wierny „przyjmuje słuszne decyzje Boga” (ww. 8–9) (ktPK 98.3,5)112. W katechezie dotyczącej kantyku
Iz 33, 13–16 Jan Paweł II wskazuje na świętość, przyjętą i przeżywaną
jako znak nawrócenia i pojednania z Bogiem.
Podobnie jak niektóre psalmy, na przykład 15 [14] i 24 [23], mówiące o warunkach, jakich spełnienia domaga się Pan, byśmy żyli w radosnej komunii z Nim w świątyni, Izajasz wymienia sześć obowiązków
Por. G. Ravasi, Psalmy 1–19 (wybór), dz. cyt., s. 244–252.
Por. Pismo Święte Starego Testamentu. Księga Izajasza I 1–39. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, oprac. L. Stachowiak, Poznań 1996, s. 376–381.
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moralnych prawdziwie wierzącego, wiernego i sprawiedliwego (por.
Iz 33, 15), który bez ponoszenia szkody może przebywać w pobliżu Bożego ognia, będącego dla niego źródłem dobrodziejstw.

Wymogi: „postępowanie sprawiedliwe”, „szczere i otwarte mówienie”, „odrzucenie bezprawnych zysków”, „wzbranianie się rękami przed wzięciem podarków”, „zatykanie uszu” wobec propozycji czynów przemocy, „zamykanie oczu”, by na zło nie patrzeć jako
znak całkowitego odrzucenia jakiegokolwiek kontaktu ze złem (por.
ktPK 99.3).
W katechezie na temat Psalmu 84 papież zauważa, że ta „pełna słodyczy pieśń, przepojona mistyczną tęsknotą za Bogiem życia, przez ojców Kościoła była odczytana jako przypowieść obrazująca całe życie,
toczące się między oddaleniem a bliskością Boga, między tajemnicą
a oddaleniem”. Dlatego ważne jest by „nawet wtedy, kiedy znajdujemy się «dolinie płaczu», wpatrywać się w świetlany cel, jakim jest
pokój i komunia” (ktPK 44.5).
Bóg sam jednoczy człowieka z sobą przez kult sprawowany w świątyni. W katechezie na temat Psalmu 5 papież wskazuje człowieka, całego oddanego Bogu, który jest przekonany, że świątynia, miejsce komunii i bliskości z Bogiem, jest przed nim szeroko otwarta. „Wchodzi
do niej, by napawać się pewnością Bożej opieki. […] Poranna modlitwa w świątyni daje człowiekowi wierzącemu siłę potrzebną, by stawić czoło nieprzyjaznemu światu. Sam Pan «wyrówna przed nim drogę». Psalmista jest przekonany, że człowieka wiernego Panu ogarnia
spokój i radość” (ktPK 5.3).
W katechezie na temat Psalmu 43 Jan Paweł II zwraca uwagę na
to, jak psalmista kreśli etapy zbliżania się do Syjonu – źródła życia
i komunii z Bogiem. Pierwszym jest „święta góra” – „wzgórze, na którym wznosi się świątynia i miasto Dawidowe”. Następnym etapem
są „przybytki” – „sanktuarium syjońskie wraz ze wszystkimi należącymi do niego terenami i zabudowaniami”. Kolejnym jest „ołtarz
Boży” – „miejsce ofiar i oficjalnego kultu całego ludu”. Ostatecznym
i niewątpliwym celem jest „Bóg radości, uścisk i odzyskana bliskość
z Tym, który wcześniej zdawał się być daleki i milczący” (ktPK 24.3).
W katechezie dotyczącej Psalmu 86 Jan Paweł II podpowiada, że
„daje [on] sugestywną definicję modlącego się człowieka”. Przedstawia się on Bogu w następujących słowach: jestem „sługą Twoim” oraz
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„synem Twojej służebnicy” (por. w. 16). Określa się też jako „pobożny” (por. w. 2), „czuje się związany z Bogiem nie tylko więzią posłuszeństwa, lecz również zażyłości i komunii”.
Staje przed Bogiem z gorącą i szczerą prośbą: „Naucz mnie, Panie,
Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy, nakłoń me serce,
by lękało się Twego imienia” (w. 11). [Jest to] prośba o możliwość poznania woli Bożej, a także o dar „prostego serca”, podobnego do serca
dziecka, które bez obłudy i wyrachowania powierza się w pełni Ojcu,
by iść drogą życia. Na ustach wiernego pojawia się pieśń chwały wielbiąca miłosiernego Boga, który nie pozwala, by pogrążył się w rozpaczy i otchłani śmierci, zła i grzechu (por. ww. 12–13; Ps 16 [15], 10–11)
(ktPK 49.1,3,4).

W katechezie na temat Psalmu 150 papież wskazuje na „świątynię”,
przestrzeń sakralną, czystą i transcendentną, w której przebywa Bóg.
Jednocześnie uwagę kieruje ku odwiecznej i doskonałej liturgii Baranka (por. Ap 5, 6–14). „Misterium Boga, w którym święci dopuszczeni
są do pełnej komunii, stanowi przestrzeń światła i radości, objawienia
i miłości” (ktPK 85.3).
W katechezie dotyczącej Psalmu 27 Jan Paweł II pisze, że
w języku Psalmów „szukanie oblicza Pana” oznacza często udanie
się do świątyni, by wielbić Boga Syjonu i doświadczyć z Nim komunii.
Jednakże wyrażenie to odnosi się także do mistycznej potrzeby zaznania bliskości Boga na modlitwie. Tak więc w liturgii i modlitwie osobistej otrzymujemy łaskę zbliżenia się do tego oblicza, którego nigdy nie
będziemy mogli bezpośrednio oglądać w naszym ziemskim życiu (por.
Wj 33, 20). Jednak Chrystus objawił oblicze Boże w sposób nam dostępny
i obiecał, że przy ostatecznym spotkaniu w wieczności – jak nam przypomina św. Jan – „ujrzymy Go takim, jaki jest” (1 J 3, 2). A św. Paweł
dodaje: „wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12) (ktPK 16.4).

W katechezie na temat Psalmu 135 papież wyjaśnia, że Bóg wybiera i zaprasza wszystkich wiernych do bliskiej więzi z sobą. „W oddawanie chwały włączają się przede wszystkim słudzy kultu – kapłani
i lewici, żyjący i działający „na dziedzińcu domu Boga naszego” (por.
w. 2). Jednakże ci «słudzy Pańscy» to w domyśle wszyscy wierni”,
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gdyż Pan wybrał całego Izraela, aby był Jego świadkiem i sprzymierzeńcem Jego miłości: „Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, na własność
wyłączną wybrał Izraela” (w. 4) (ktPK 135.2)
Pełni komunii z Bogiem dostępują wierni dzięki Chrystusowi,
który w sakramentach jednoczy z sobą. W katechezie dotyczącej
Psalmu 92 [91] Jan Paweł II wyjaśnia, że obraz „sprawiedliwego,
który zakwitnie jak palma”, oznacza dar nowego, nieśmiertelnego
życia dla chrześcijanina, który spełnia się poprzez uczestnictwo
w śmierci Chrystusa, Źródle nowego życia (por. Rz 6, 3–4). „Bóg […]
nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – mówi List do Efezjan – razem też wskrzesił” (2, 4–6)
(ktPK 52.4).
W katechezie na temat Psalmu 63 Jan Paweł II podkreśla, że psalmista sławi całkowite zjednoczenie z Bogiem, które rodzi się z tęsknoty i osiąga pełnię w głębokim, nieustannym obcowaniu z Bogiem. Potrzeba pokarmu jest tu pokazana jako symbol komunii
z Bogiem. „Głód zostaje zaspokojony, kiedy człowiek słucha słowa
Bożego i spotyka się z Nim”. Wskazuje na Chrystusa, który daje Ciało swoje jako prawdziwy pokarm, a Krew swoją jako prawdziwy
napój i stwierdza: «Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim»” (J 6, 55–56). Komentując Psalm 63, papież
ukazuje, jak Chrystus w oblubieńczej więzi jednoczy z sobą Kościół.
Wskazuje na homilię chrzcielną św. Jana Chryzostoma (Homilia III do
neofitów, 16–19 passim: SC 50 bis, 160–162), w której autor wyjaśnia:
„Z tego samego pokarmu zostaliśmy ukształtowani i nim jesteśmy
karmieni. […] Chrystus nieustannie karmi własną krwią tego, którego zrodził”113 (por. ktPK 38.4,5,6).
W katechezie na temat kantyku Iz 33, 13–16 Jan Paweł II wskazuje
na dobrobyt zewnętrzny i wewnętrzny, jakim Bóg obdarza tych, którzy pozostają w komunii z Nim. Dwa obrazy opisujące stan bezpieczeństwa – obfitość chleba i wody – symbole szczęśliwego i udanego
życia otrzymały w tradycji interpretację chrystologiczną. W znaku
wody odnajdywano obraz chrztu (por. List Barnaby, dz. cyt., 11, 5), natomiast chleb stał się dla chrześcijan znakiem Eucharystii (por. Dialogo
con Trifone, Milano 1988, s. 242) (ktPK 99.3).
Por. J. Żelazny, Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II, „Vox Patrum” 27
(2007), z. 50–51, s. 229–239.
113
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Jednak przez swą śmierć i zmartwychwstanie Chrystus wprowadza wiernych do pełni komunii z Bogiem po przekroczeniu progu
śmierci. W katechezie na temat Psalmu 16 Jan Paweł II wskazuje na
temat doskonałej i stałej komunii z Panem.
Psalmista wyraża niezłomną nadzieję, że został ustrzeżony od śmierci, by mógł żyć w głębokiej zażyłości z Bogiem, jaka jest możliwa po
śmierci (por. Ps 6, 6; 88 [87], 6). Jednakże słowa, jakimi się posługuje,
nie określają granic tego ustrzeżenia; można je wręcz odczytywać jako
wyraz zwycięstwa nad śmiercią, która zapewnia bliskość z Bogiem na
wieki (ktPK 10.3).

W katechezie na temat Psalmu 90 Jan Paweł II wskazuje na interpretację Orygenesa, według którego
zmartwychwstanie Chrystusa, przewidziane przez psalmistę, pozwala nam „radować się i cieszyć przez wszystkie dni nasze” (w. 14).
A dzieje się tak dlatego, że Chrystusowa Pascha jest źródłem naszego życia po śmierci: „Uradowani zmartwychwstaniem naszego Pana, dzięki
któremu wierzymy, że zostaliśmy odkupieni i że pewnego dnia również
i my zmartwychwstaniemy, przeżywamy teraz w radości dni, które nam
pozostały, ciesząc się tą ufnością, a hymnami i duchowymi pieśniami
chwaląc Boga przez Chrystusa, naszego Pana” (Orygenes – Hieronim,
74 omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1993, s. 652) (ktPK 51.5).

W katechezie dotyczącej kantyku Iz 38, 10–14. 17.19b–20 Jan
Paweł II, wyjaśniając rzeczywistość wiecznej komunii z Bogiem, odnosi się do Księgi Mądrości, której autor nie waha się stwierdzić, że
nadzieja sprawiedliwych „pełna jest nieśmiertelności” (Mdr 3, 4). Jest
bowiem przekonany, że doświadczenie komunii z Bogiem, przeżywane
podczas ziemskiej egzystencji, nie zostanie unicestwione. Po przekroczeniu progu śmierci będziemy zawsze podtrzymywani i chronieni przez
odwiecznego i nieskończonego Boga, gdyż „dusze sprawiedliwych są
w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka” (Mdr 3, 1) (ktPK 100.3).

Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii
godzin wskazuje na komunię człowieka z Bogiem jako na cel i isto-
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tę Bożego Objawienia oraz główny temat teologii biblijnej psalmów
i kantyków. Papież podkreśla, że to Bóg zaprasza, wprowadza i przyjmuje człowieka do komunii z sobą. Odpowiedzią ze strony człowieka jest zwrócenie całego swego życia ku Bogu przez modlitwę i troskę o postawy wynikające z czystości serca oraz szczerej życzliwości
wobec bliźnich. W komunię z Bogiem wprowadza Chrystus obecny
i działający w sakramentach. Do pełni zjednoczenia Bóg doprowadza
wierzących w wieczności.

Podsumowanie
Analiza katechez o psalmach i kantykach Jana Pawła II wskazuje
na chrystocentryczne tematy teologiczne dotyczące historii zbawienia, pełni objawienia Boga w Chrystusie oraz antropologii chrystocentrycznej.
1. Reasumując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach wskazuje na chrystocentryzm historii
zbawienia i na jej spełnienie w Jezusie Chrystusie. Wskazuje na obietnicę zawartą w Starym Przymierzu i zrealizowaną w Nowym. Papież
bezpośrednio odnosi się do chrystocentrycznego i historiozbawczego
odczytania psalmów i kantyków w jedności Starego i Nowego Testamentu, stosując zasady obietnicy i realizacji oraz typologii. Wskazuje
na taki sposób odnajdywania „całego Chrystusa” w psalmach przez
pisarzy wczesnochrześcijańskich oraz w liturgii. W katechezach tych
obecne jest nauczanie Soboru Watykańskiego II dotyczące osoby Chrystusa w historii i ekonomii zbawienia, choć wprost dokumenty te nie
są cytowane.
2. Chrystocentryczna hermeneutyka biblijna Jana Pawła II skoncentrowana jest wokół Chrystusa, objawiającego Ojca i zbawiającego człowieka. Dzięki zastosowaniu zasady jedności Starego i Nowego Testamentu papież wyjaśnia, jak kolejne etapy historii zbawienia dokonane
przez Boga – stworzenie, wydarzenie Wyjścia, przymierze – znajdują
spełnienie w nowym stworzeniu, Passze Chrystusa oraz w Nowym
Przymierzu we Krwi Chrystusa.
3. Jan Paweł II w każdej ze swych katechez wskazuje na sens wyrazowy psalmu, a następnie odczytuje jego sens duchowy poprzez
Nowy Testament i żywą Tradycję Kościoła. W swym komentarzu do
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psalmów mesjańskich ukazuje znaczenie instytucji króla w Izraelu i jej
wypełnienie w Chrystusie Królu. Wskazuje na jego sposób działania.
Chrystus przychodzi z mocą Ducha i dopuszcza ostateczny atak zła
i nadużyć, przemocy i pychy, kłamstwa i egoizmu, przyjmując zło
i grzech na siebie. Chrystus króluje nad wszechświatem, napełniając
go pokojem i miłością, które przygotowują nowy świat, nowe niebo
i nową ziemię. W Jego zwycięstwie mają udział święci, którzy wybrali
drogę krzyża, nie ulegając złu, lecz powierzając się Ojcu, i zjednoczyli
się ze śmiercią Chrystusa.
4. Dzieło zbawcze Jezus wyjaśnia, stosując teksty Starego Testamentu, czerpiąc z nich słownictwo, obrazy oraz treści dotyczące zbawienia. Ten sam sposób głoszenia i przepowiadania przyjęli nauczyciele w czasach apostolskich oraz ojcowie Kościoła. Chrystus Zbawiciel
stał się solidarny z człowiekiem. Jego solidarność z człowiekiem była
przemieniająca, wyzwalająca, przebłagalna i zbawcza. Człowiek zawrócony z błędnych i przewrotnych dróg został pojednany z Bogiem
i przywrócony zamysłowi Bożemu.
5. W swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin
Jan Paweł II wskazuje rysy Bożego oblicza objawione w Chrystusie,
widzialnej „ikonie” Boga. Należą do nich: Jego obecność i bliskość
przy człowieku, Jego wierna miłość i działanie na korzyść człowieka.
Bliskość „Pana Zastępów” dopełnia się w Chrystusie Emmanuelu,
„Bogu-z-nami”. Wierna miłość Boga Starego Przymierza wypełnia się
w Chrystusie i zbawczym dziele Nowego Przymierza.
6. Jan Paweł II ukazuje godność osoby ludzkiej stworzonej przez
Boga i odkupionej w Chrystusie. Jezus Chrystus poprzez Wcielenie
i Odkupienie ukazuje człowiekowi prawdę o nim. Przyjęcie przez
człowieka daru Odkupienia związane jest ze współpracą z łaską Boga,
z przyjęciem daru przebaczenia win, przyjęciem daru godności synowskiej, królewskiej i kapłańskiej. Osoba ludzka jest treścią Bożego
objawienia. Papieskie wezwanie do coraz lepszego poznawania słowa Bożego ma wymiar chrystologiczny i antropologiczny. Owocem
głębszego poznawania tajemnicy Jezusa jest lepsze poznawanie siebie
i swego człowieczeństwa.
7. W podsumowaniu analiz katechez papieskich o psalmach i kantykach Liturgii godzin należy zauważyć, iż Jan Paweł II podkreśla
moment nawrócenia, w którym dzięki Duchowi Prawdy dochodzi do
głosu sumienie grzesznika, który zaczyna widzieć popełnione przez
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siebie zło i podejmuje radykalną decyzję powrotu do Boga. Papież
podkreśla, że grzech nie ma tylko wymiaru psychologicznego i społecznego, lecz podważa relację z Bogiem i narusza określoną przez
Niego skalę wartości. Zagnieżdżające się we wnętrzu człowieka zło
jest w stanie pokonać interwencja łaski Bożej. Jego działanie nie polega
tylko na usunięciu grzechu. Bóg przez swego Ducha stwarza w człowieku odnowione sumienie, przejrzystą wiarę i żywą więź z Bogiem.
Papież akcentuje więc rolę Ducha Świętego na drodze nawrócenia
i życia w przyjaźni z Bogiem. Ponadto w katechezach o psalmach
i kantykach Jan Paweł II ukazuje pedagogię Boga, który poprzez cierpienia i próby, które zsyła na indywidualne osoby i Naród, wzywa do
nawrócenia i oczyszcza.
8. Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin wskazuje na komunię człowieka z Bogiem jako na cel i istotę Bożego Objawienia oraz główny temat teologii biblijnej psalmów
i kantyków. Papież podkreśla, że to Bóg doprowadza człowieka do komunii z sobą. Warunkiem wejścia w komunię z Bogiem jest zwrócenie
całego swego jestestwa ku Bogu i troska o postawy szczerości i prawdy, czyli postawy, w jakich On ma upodobanie. W komunię z Bogiem
wprowadza Chrystus obecny i działający w sakramentach. Do pełni
zjednoczenia Bóg doprowadza wierzących w wieczności.

Rozdział III
Chrystocentryzm aktualizacji
w katechezach biblijnych Jana Pawła II
Aktualizacja Biblii w Kościele dokonuje się dlatego, że Bóg nieustannie zaprasza człowieka do dialogu z sobą. W Konstytucji dogmatycznej
o Objawieniu Bożym Dei Verbum prawda ta jest wyrażona w konwencji rozmowy Boga Oblubieńca z Kościołem Oblubienicą i wskazuje na
dynamizm tej relacji. „Bóg, który niegdyś przemówił, bezustannie rozmawia z Oblubienicą swego umiłowanego Syna, a Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a Kościół
w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy i sprawia, że słowo Chrystusa przebywa w nich obficie (por. Kol 3, 16)” (KO 8). Istota
aktualności Pisma Świętego tkwi w tym, że Bóg jest obecny w swoim
słowie, mówi do ludzi i działa (por. KL 7, 35; KKK 737). Ciągła aktualność Pisma Świętego jest związana z kontynuacją historii zbawienia
w Kościele1. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii
w Kościele podkreśla potrzebę aktualizacji: „chcąc odnaleźć treść, jaką
mają one [teksty Biblii] dla ludzi dzisiejszych, trzeba zastosować ich
orędzie do aktualnych okoliczności i wyrazić je językiem epoki współczesnej” (IIBK V A 1). Jednocześnie w dokumencie podkreślono, że
poprawna aktualizacja tekstu biblijnego w chrześcijańskiej egzystencji wymaga usytuowania jej wobec tajemnicy Chrystusa i Kościoła
(IBK IV A 2). Oznacza to, że kerygmat biblijny należy aktualizować
w odniesieniu do tradycji wiary Kościoła i do życia człowieka.
1
Szerzej na temat podstaw aktualizacji: R. Pindel, Aktualizacja według dokumentu
Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”, [w:] Z badań nad Biblią, t. 5, red.
T. Jelonek, Kraków 2002, s. 14–17; por. J. Twardy, Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009, s. 136; por. także: C. Korzec, „Chrystus tak rozmawia z młodym człowiekiem” – Jan Paweł II aktualizuje Ewangelię młodym”, [w:] Ioannes Paulus II – in memoriam.
Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca świętego Jana Pawła II, red.
W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 166–184.
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Dokument podaje kryteria wyboru metody2: ewolucja mentalności i postęp metod interpretacji, oraz opisuje działanie hermeneutyczne
inspirowane filozofiami hermeneutycznymi. Pierwszy krok w procesie
aktualizacji polega na „słuchaniu słowa” w kontekście aktualnej sytuacji.
Drugi na „rozpoznaniu aspektów obecnej sytuacji, które tekst naświetla
lub kwestionuje”. Na końcu procesu aktualizacji następuje „wydobycie
z pełnego sensu biblijnego elementów zdolnych płodnie przekształcić
obecną sytuację, zgodnie ze zbawczą wolą Boga w Chrystusie”(IV A 2).
W niniejszym rozdziale dotyczącym chrystocentrycznej aktualizacji
psalmów i kantyków Liturgii godzin w katechezach Jana Pawła II zostanie ukazany najpierw sposób aktualizacji obecny w pozabiblijnych źródłach Tradycji wiary Kościoła, takich jak liturgia Kościoła, pisma ojców
Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich, dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz sztuka i literatura chrześcijańska. Następnie w drugim paragrafie zostaną przeanalizowane te aspekty egzystencjalne obecne w psalmach i kantykach, które Jan Paweł II wydobywa
jako szczególnie aktualne dla współczesnego człowieka, oraz zostanie
zbadane, jak papież odnosi je do tajemnicy Chrystusa i Kościoła. W trzecim paragrafie niniejszego rozdziału zostanie podjęte zagadnienie języka w aktualizacji psalmów i kantyków Liturgii godzin, szczegółowe
analizy będą dotyczyć sposobu wyjaśnienia języka obrazów biblijnych
oraz języka współczesnego zastosowanego przez Jana Pawła II.

1. Uwzględnienie pozabiblijnych źródeł w procesie
aktualizacji psalmów i kantyków
Proces aktualizacji psalmów i kantyków Liturgii godzin dokonuje się w Kościele od wieków. Aktualizacja słowa Bożego obecna jest
Dokument IBK wymienia cztery metody aktualizacji tekstu biblijnego: 1. żydowskie techniki egzegetyczne; 2. typologia i alegoria, rozpowszechnione zwłaszcza
w pismach ojców Kościoła; 3. interpretacja wewnątrzbiblijna, polegająca na reinterpretacji wątków i pism Starego Testamentu w samym Starym Testamencie, a następnie
w Nowym (tutaj przez pryzmat osoby i posłannictwa Chrystusa oraz natury Kościoła);
4. współczesne hermeneutyki o profilu filozoficznym; por. W. Chrostowski, Żydowskie
tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii, [w:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i opracowanie R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 142.
2

Uwzględnienie pozabiblijnych źródeł w procesie aktualizacji psalmów i kantyków

199

w tekstach liturgicznych, w pismach ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich, w Magisterium Kościoła oraz w sztuce i literaturze chrześcijańskiej. W prowadzonych analizach postawione zostają
pytania o to, w jaki sposób Jan Paweł II z nich korzysta w swych katechezach o psalmach i kantykach.
1.1. Liturgia Kościoła

Teksty liturgiczne są żywym świadectwem Tradycji wiary Kościoła. Są one przeniknięte słowem Bożym i jego aktualizacją. Sobór Watykański II określił wzajemny stosunek Pisma Świętego i liturgii3. Jan
Paweł II wprowadza katechizowanych w odczytanie psalmów i kantyków Liturgii godzin w łączności z hymnami liturgicznymi i innymi
tekstami pomagającymi w modlitewnym odmawianiu psalmu. Liturgia, będąc uobecnieniem czynów i słów Boga, przyznaje centralne
miejsce Misterium Paschalnemu Chrystusa. W swych katechezach Jan
Paweł II odnosi się do tekstów dwóch hymnów obecnych w Liturgii
godzin. Hymny, bardziej niż inne części oficjum, ukazują charakter poszczególnych godzin i obchodów. Stanowią główny element poetycki
pochodzący z twórczości Kościoła4. Papież wskazuje katechizowanym
sposób chrystologicznego odczytania psalmów, wykorzystując bogac-

3
Dwa stoły liturgii eucharystycznej: stół słowa Bożego i stół ciała Pańskiego
(por. KO 21) łączą się ściśle ze sobą przez wspólną dla obydwu, choć niejednakową,
obecność Chrystusa i wspólne im Jego działanie, analogiczne, choć nie identyczne.
Chrystus Pan jest obecny jako wcielone Słowo i jako Ten, który „dokonał oczyszczenia z grzechów” (Hbr 1, 3), czyli jako prawda i jako życie (J 14, 6). W ten sposób
w liturgii Kościoła „Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię” (KL 33) i „dopełnia
dzieła zbawienia” (KO 4). W liturgii bowiem „Bóg rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką
prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusa obficie w nich mieszka (por. Kol 3, 16)”
(KO 8). „Duch Święty świadectwem Bożym potwierdza, że Bóg jest z nami” (KO 4);
por. II Polski Synod Plenarny, Założenia teologiczne według nauki Soboru Watykańskiego II, [w:] Biblia – sobór – życie. Sympozjum synodalne w ATK (17 III 1992), red. M. Czajkowski, Warszawa 1994, s. 39.
4
Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, [w:] Liturgia godzin. Codzienna modlitwa
Ludu Bożego, t. 1: Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego, Poznań–Warszawa 1982,
s. 174; por. także: J. Janicki, Hymn w codziennej modlitwie Ludu Bożego (Liturgia Godzin),
[w:] Lądzkie sympozja liturgiczne, red. A. Durak, Kraków 1997, s. 165–184.
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two hymnów liturgicznych5. Hymny posiadają część anamnetyczną
dotyczącą dziejów zbawienia oraz część epikletyczną, która kończy się
doksologią. Stymulują one wiarę modlących się w trzech kierunkach:
aby kochać Boga w uwielbieniu, aby wielbić Boga w miłości drugich,
aby inspirować innych do uwielbienia Boga.
W katechezie na temat Psalmu 93 [92] Jan Paweł II wskazuje na
hymn: „Stwórco, Tyś pośród chaosu / oddzielił ziemię od nieba; / wodom nadałeś granice, / by ląd uchronić przed nimi. Deszczom pod
niebem, a rzekom / przeznaczasz miejsca na ziemi, / aby chłodziły
w upale / nie grożąc klęską powodzi”6. Papież podkreśla, że hymn
ten wyraża zasadniczą treść omawianego Psalmu 93 [92] (ktPK 54.1).
W ten sposób wskazał na jedność obecną w liturgii i podkreślił, że
hymn liturgiczny wprowadza modlących się w przyjęcie treści zawartych w tekstach biblijnych.
W katechezie na temat Psalmu 119, 145–152 papież nawiązuje do
hymnu Aeterne rerum conditor7 z Liturgii godzin, w którym obecna jest
Sobór Watykański II w konstytucji o liturgii świętej postanawia: „O ile uzna się
to za właściwe, należy przywrócić pierwotną formę hymnów, opuszczając lub zmieniając to, co tchnie mitologią lub nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności. W miarę
potrzeby należy wprowadzić także inne hymny znajdujące się w zbiorach”. Nowe wydanie LG przyniosło wiele nowych hymnów. Wprowadzono szereg poprawek w dawnych hymnach, przyjęto nowe, inne skompilowano z dawnych źródeł. Najwięcej zachowano hymnów św. Ambrożego oraz Piotra Damiana i Prudencjusza; por. Hymn, [w:]
Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 525.
6
Hymn poniedziałkowych nieszporów I tygodnia, [w:] Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 3, Poznań–Warszawa 1987, s. 591.
7
Św. Ambroży, Aeterne rerum conditor, tłum. Z. Kubiak: Wieczysty rzeczy Stworzycielu, / Ty, który dniem i nocą rządzisz, / Ty, co odmieniasz pory czasu, / Aby
nam ulżyć w trudach życia! / Już pieje dnia radosny zwiastun, / Który w głębokiej
nocy czuwa. / Światło wśród mroku dla wędrowców, / Światło dzielące noc od nocy.
/ Wołaniem kura przebudzona / Jutrzenka nocny mrok rozprasza, / A cała zgraja
błędnych duchów / Przestaje ludziom czynić szkodę. / Żeglarz z otuchą ster ujmuje,
/ Fale się morza cichsze ścielą. / Słysząc wołanie kura, Kościół – / Opoka płacze
grzechów swoich. / Powstańmy teraz pełni mocy! / Już kur leżących ze snu budzi,
/ Woła, omdlałych napomina, / Tych, którzy przeczą, przekonuje. / Nadzieja wraca
z jego śpiewem / I zdrowie krzepi ciała chore. / W pochwę się kryje miecz mordercy / Kto zrozpaczony – znowu ufa. / Spójrz, Jezu, na tych, co upadli. / Spojrzeniem swoim nas podźwignij. / Gdy na nas patrzysz, giną grzechy / I we łzach wina
się rozpływa. / Ty światłość jesteś. O, zabłyśnij / Zmysłom i mroki duszy rozprosz!
/ Ciebie niech sławi głos nasz pierwszy, / Ciebie niech sławi pieśń ostatnia!”; por.
www.poema.pl/publikacja/146864-sw-ambrozy-wieczysty-rzeczy-stworzycieluaeterne-rerum-conditor (17.12.2012).
5
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kontemplacja Chrystusa jako wschodzącego słońca (ktPK 73.4). Również wyjaśniając Psalm 19 [18], Jan Paweł II zauważa, że „chrześcijańska liturgia paschalna podejmuje słoneczny obraz Psalmu, aby opisać
triumfalne wyjście Chrystusa z ciemności grobu i Jego wejście do pełni
nowego życia w zmartwychwstaniu” (ktPK 11.5). Na uwagę zasługuje
fakt, że Jan Paweł II wskazuje na liturgię bizantyjską i zauważa, że
w Jutrzni Wielkiej Soboty śpiewamy: „tak jak słońce wstaje po nocy
całe jaśniejące swym nowym blaskiem, podobnie i Ty, Słowo, zajaśniejesz nowym blaskiem, gdy po śmierci opuścisz swe oblubieńcze łoże”
(ktPK 11.5)8. Jednocześnie papież zauważa, że „liturgia rzymska nie
porównuje Chrystusa do słońca tak wyraźnie jak liturgia wschodnia.
Opisuje jednak kosmiczne echo Jego zmartwychwstania, rozpoczynając modlitwę w poranek wielkanocny uroczystym hymnem jutrzni:
„Już wschodzi zorza poranna, / Zabrzmiało niebo weselem / I ziemia
śpiewa radośnie / A piekło jęczy w udręce”9 (ktPK 11.5). Wschodząca
zorza jest symbolem poranka wielkanocnego. Wymienione są tu kosmiczne skutki odkupienia: wesele panujące w niebie, radość odkupionych na ziemi i udręka potępionych.
Ponadto papież wskazuje na chrystocentryczną interpretację psalmów i kantyków w liturgii poprzez odniesienie do zdań zaczerpniętych z Nowego Testamentu lub pism ojców Kościoła zamieszczonych
w liturgicznym wydaniu Liturgii godzin po antyfonie. Wskazują one
na chrystologiczny sens biblijnej, starotestamentalnej modlitwy psalmów10. Analiza treściowa tych zdań naświetlających psalmy i kantyki
Por. W. Bugel, Główne treści teologiczne bizantyjskiej jutrzni paschalnej, [w:] Mirabile
laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, red. H. Sobeczko, Opole 2008, s. 478–479;
por. także: Wielki Tydzień i Święto Paschy w Kościele prawosławnym, tłum. H. Paprocki,
Kraków 2003, s. 154.
9
Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 2: Wielki Post. Okres Wielkanocny, Poznań–Warszawa 1984, s. 409. Pierwotni chrześcijanie na modlitwie zwracają się
ku Chrystusowi, prawdziwemu Słońcu, które nie zna zachodu. Kierują się więc często
z uniesionymi ku niebu rękoma ad Orientem; por. Klemens, Stromata, VII, 7, 40, 1, Sch 428,
s. 140–142, D. Brzeziński, Publiczna modlitwa Kościoła w starożytności chrześcijańskiej, [w:]
Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, dz. cyt., s. 75; por. także: S. Ropiak, Teologia hymnów polskojęzycznej Liturgii godzin, t. 2: Okres Wielkanocny, Olsztyn
2002, s. 176–177; A. Makarewicz, Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny czytań Liturgii godzin okresu wielkanocnego, Wrocław 2009, s. 61.
10
Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, art. cyt., s. 111; por. także: J. J. Janicki,
Teksty ułatwiające odmawianie psalmów: tytuły, antyfony, modlitwy, [w:] Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, dz. cyt., s. 294.
8
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duchem Nowego Testamentu wykazuje, że ukazują one związek Zbawiciela z Bogiem Starego Testamentu. Jezus Chrystus, Jednorodzony
Syn Boży, równy Ojcu, stanowiący z nim jedno, jest naprawdę wypełnieniem się Psalmów. Zdania te z Nowego Testamentu i ojców Kościoła ukazują ponadto egzystencjalne znaczenie danego psalmu czy
kantyku dla człowieka11.
W katechezie na temat Psalmu 30 papież wskazuje na umieszczony w liturgicznym wydaniu tekstu Nieszporów cytat z pism Jana Kasjana, wielkiego pisarza monastycznego z IV wieku: „Chrystus po
swym chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki” (por.
ktPK 18.1). W katechezie na temat Pieśni z Wj 15, 1–4.8–13.17–18
papież zauważa, że Liturgia godzin, poprzedzając tę pieśń cytatem
z Apokalipsy: „Ci, co zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza,
sługi Bożego” (por. Ap 15, 2–3), zachęca, byśmy patrzyli na ten ostateczny, eschatologiczny horyzont (ktPK 87.3). Splot dwu hymnów
wskazuje na dwa wydarzenia zbawcze. Jedno w Starym Testamencie pod egidą Mojżesza i drugie Syna Bożego, Baranka Zwycięzcy.
Pierwsze jest pojmowane jako typ drugiego, ostatecznego i ze wszech
miar doskonałego. Podobnie jak Mojżesz według relacji Wj 15, 1–8
wyśpiewał pieśń dziękczynną w imieniu ocalałych Izraelitów, tak
teraz Baranek śpiewa hymn w otoczeniu bojowników, którzy dzięki
Niemu odnieśli zwycięstwo nad Bestią i jej królestwem12.
Jan Paweł II wskazuje na chrystocentryczną aktualizację poszczególnych psalmów i kantyków w liturgii Eucharystii i sakramentu
małżeństwa. W katechezie na temat kantyku 1 Krn 29, 10–13 papież
podkreśla, iż autor natchniony wyraża przekonanie, że „wszystko, co piękne i wielkie w życiu człowieka, jest zasługą Tego, który
stanowi źródło wszystkiego i wszystkim rządzi” (ktPK 89.4). Jednocześnie wskazuje na Eucharystię, która kształtuje świadomość
chrześcijan ku pojmowaniu rzeczywistości jako daru Bożego13. PodPor. W. Głowa, Modlitwa liturgiczna. Liturgia godzin, Przemyśl 1996, s. 107–115.
Por. H. Langkammer, Apokalipsa, Lublin 2010, s. 160.
13
Eucharystia nazywana jest sacrificium laudis – „ofiarą chwały”. Podobnie można
określić Liturgię godzin, której sercem jest uwielbienie Boga. Źródłem i szczytem modlitwy Kościoła jest Eucharystia. Officium divinum zrodziło się wokół tego rdzenia. Stanowi ona przedłużenie i odnowienie tego dziękczynienia, tej „Eucharystii”, która rodzi
się w sercu człowieka w odpowiedzi na zbawcze dzieła Boże; por. W. Głowa, Modlitwa
liturgiczna, dz. cyt., s. 20–21.
11
12
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kreśla, że liturgia Eucharystii uczy zespalania uczuć, uwielbienia
i wdzięczności z duchowością „ofiarniczą”14. Papież wyjaśnia, że
„widoczne jest to w dwuczęściowej modlitwie odmawianej przez
kapłana przy ofiarowaniu chleba i wina, które mają stać się Ciałem i Krwią Chrystusa”15. Zarówno „bizantyjska Służba Boża, jak
i starodawny Kanon Rzymski, w eucharystycznej anamnezie, wyraża świadomość, że człowiek ofiarowuje Bogu rzeczy, które sam
od Niego otrzymał” (ktPK 89.5)16. W katechezie na temat Psalmu
45 Jan Paweł II dostrzega jego aktualizację w sakramencie małżeństwa, będącego znakiem „wielkiej tajemnicy”, miłości Ojca do
ludzkości oraz miłości Chrystusa do swego Kościoła (por. Ef 5, 32)
(ktPK 26.1)17. Spojrzenie papieża wykracza poza obecne odczytanie
Psalmu 45 w liturgii, która nie przewiduje go podczas sprawowania sakramentu małżeństwa.
14
Św. Paweł w Rz 12, 1–2 zachęca do kultu polegającego na oddawaniu samych
siebie Bogu przez codzienne życie, zarówno w myślach, uczuciach i przeżyciach, w słowach, jak i czynach; por. P. Gryziec, Rozpoznać wolę Bożą. Rz 12, 1–2 jako fundamentalna
zasada etyki św. Pawła, [w:] Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga pamiątkowa dla księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Warszawa 2012, s. 138.
15
Liturgia eucharystyczna rozpoczyna się przygotowaniem darów, podczas którego kapłan odmawia dwuczęściową modlitwę nad chlebem oraz nad winem: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb,
który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla
nas chlebem życia”; „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich,
Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym”; por. Mszał Rzymski dla
diecezji polskich, Poznań 20092, s. 15*; por. J. Stefański, Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Gniezno 2002; H. Sobeczko, Modlitwy eucharystyczne w tradycji Kościoła zachodniego, [w:] Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego. Dzieje – teologia – liturgia, red. tenże, Opole 2005, s. 25–37.
16
W liturgii bizantyjskiej anamnezę kończy formalny akt ofiarowania Bogu przez
Kościół Ciała i Krwi Chrystusa. Celebrans wznosi więc święte dary do góry, aby ofiarować je Bogu, i mówi: „To, co Twoje, z Twoich [darów], Tobie przynosimy we wszystkim
i za wszystko”; por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne Kościoła wschodniego, Opole 1998, s. 133; tenże, Liturgie Kościołów wschodnich. Liturgia Kościoła bizantyjskiego, ormiańskiego i koptyjskiego, Opole 2009, s. 94.
17
Obrzędy sakramentu małżeństwa wprowadzają jako drugie czytanie: dłuższe:
Ef 5, 2a.21–33 i krótsze: Ef 5, 2a.25–32, nie proponują jednak Psalmu 45; por. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 19963, s. 90–91;
por. także: J. Grześkowiak, „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze małżeńskie,
Opole 2010, s. 109–135.
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Ponadto Jan Paweł II wskazuje katechizowanym chrystocentryczną
aktualizację konkretnych psalmów w liturgii Niedzieli Męki Pańskiej,
Wigilii Paschalnej oraz Uroczystości Wniebowstąpienia. W katechezie
na temat Psalmu 24 Jan Paweł II ukazuje chrystocentryczną aktualizację dokonującą się w liturgiach Wschodu i Zachodu, które stosują go,
gdyż upamiętnia zarówno zwycięskie zstąpienie Chrystusa do piekieł,
jak również chwalebne wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Pana.
Psalm ten „śpiewany jest na przemian przez dwa chóry w liturgii bizantyjskiej w noc paschalną, a liturgia rzymska posługuje się nim również na zakończenie procesji z palmami w Niedzielę Męki Pańskiej
(ktPK 14.5). Psalm 24 należy do liturgii rzymskiej Niedzieli Palmowej,
czyli Męki Pańskiej. Śpiewa się go podczas procesji do kościoła na
przemian z antyfoną: „Dzieci żydowskie wyszły naprzeciw Pana, niosąc gałązki oliwne i głośno wołając: Hosanna na wysokości”18.
Papież wskazuje na chrystocentryczną aktualizację hymnu
Wj 15, 1b–4.8–13.17–18, który należy do liturgii Wigilii Paschalnej.
Kantyk Wj 15, 1b–13.17–18 śpiewa się po czytaniu z Wj 14, 15–5, 1 podczas liturgii słowa Wigilii Paschalnej19. Kantyk poprzez swoje sugestywne obrazy ilustruje to, co dokonało się w Chrystusie. Wyjaśnia:
„gdy Izraelici śpiewali go podczas wyjścia z Egiptu, otwarła się przed
nimi droga, jaka była proroczą zapowiedzią nowej drogi, otwartej
przez zmartwychwstałego Chrystusa ludzkości w świętą noc swego
zmartwychwstania”. Papież podkreśla, że w Chrystusie
zostaliśmy ocaleni nie przed ciemiężycielem w ludzkiej postaci, lecz
przed niewolą szatana i grzechu, zagrażającą od samego początku przeznaczeniu ludzkości. Wraz z Nim ludzkość na nowo wchodzi na drogę
prowadzącą do Ojca. Wyzwolenie to zrealizowane w misterium i obecne w chrzcie jako ziarno życia przeznaczone, by wzrastać, osiągnie swą
pełnię przy końcu czasów, kiedy Chrystus powróci w chwale i „przekaże królowanie Bogu i Ojcu” (1 Kor 15, 24) (por. ktPK 112.4; ktPK 87.2).

W katechezie dotyczącej kantyku Jdt 16, 1–2a.13–15 Jan Paweł II zauważa, że w tradycji liturgicznej Wschodu i Zachodu często odnosi się
Por. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, dz. cyt., s. 109.
Por. Lekcjonarz mszalny, t. 2, Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny, Poznań–
Warszawa 1973, s. 240.
18
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do Matki Jezusa wyrażenia określające Judytę, np.: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką chlubą naszego
narodu” (Jdt 15, 9) (ktPK 93.4). W liturgii słowa w święta i wspomnienia maryjne werset ten Kościół powtarza jako refren psalmu „Tyś wielką chlubą Kościoła świętego”20.
Jan Paweł II w chrystocentrycznej aktualizacji psalmów i kantyków
Liturgii godzin korzysta z tekstów liturgicznych Kościoła na różny
sposób. Odnosi się do kontekstu bliższego, to jest do hymnów Liturgii
godzin i cytatów podanych po antyfonach. Wskazuje liturgię Niedzieli
Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Odnosi się do tekstów liturgicznych
mszy świętej z udzieleniem sakramentu małżeństwa, mszy świętej
o Matce Bożej. Korzysta z tekstu Kanonu Rzymskiego. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt wskazywania przez Jana Pawła II tekstów liturgii rzymskiej i bizantyjskiej.
1.2. Pisma ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich i przedstawicieli monastycyzmu

Dzieła ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich stanowią
dla Jana Pawła II ważne źródło pozabiblijne w aktualizacji psalmów
i kantyków Liturgii godzin. Uzasadniając przypominane komentarze
i medytacje ojców Kościoła, Jan Paweł II nazywa ich „nauczycielami
wiary” (ktPK 121.5) i w ten sposób wprowadza katechizowanych we
właściwe rozumienie przypisywanej im roli. (Pełne zestawienie cytowanych dzieł patrystycznych podano w Aneksie 3). W niniejszym
miejscu zostanie zaprezentowany sposób wykorzystania tekstów ojców w katechezach Jana Pawła II oraz przeanalizowany ich aktualizacyjny charakter.
20
Jako refren psalmu responsoryjnego „Tyś wielką chlubą Kościoła świętego” występuje we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego (por. Lekcjonarz
mszalny, t. 6: Czytania w mszach o świętych, Poznań–Warszawa 1977, s. 58); święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego (por.
Lekcjonarz mszalny, t. 6: Czytania w mszach o świętych, dz. cyt., s. 130); czytania wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie – poza okresem wielkanocnym oraz w okresie wielkanocnym (por. Lekcjonarz mszalny, t. 6: Czytania w mszach o świętych, dz. cyt., s. 36*, 53*). Jako
refren psalmu responsoryjnego „Tyś wielką chlubą naszego narodu” występuje w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (por. Lekcjonarz mszalny, t. 6: Czytania
w mszach o świętych, dz. cyt., s. 102) oraz w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (por. Lekcjonarz mszalny, t. 6: Czytania w mszach o świętych, dz. cyt., s. 250).
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W swych katechezach Jan Paweł II przytacza dłuższe fragmenty
dzieł ojców Kościoła zawierające rozbudowane wyjaśnienia, z których
wyprowadza konkluzję dotyczącą objawienia prawdy o Bogu i zbawieniu człowieka. Dosyć często całą katechezę buduje na fragmencie
dzieła pisarza, od niego zaczyna i przy jego pomocy podsumowuje.
W katechezie na temat Psalmu 51 [50] Jan Paweł II przytacza fragment
homilii Orygenesa (Omelie sui Salmi, Florencja 1991, s. 247–249), który
pisze o Boskim leczeniu poprzez słowo Pańskie i uzdrawiające zbawcze dzieło Chrystusa (por. ktPK 34.5).
W katechezie dotyczącej Psalmu 81 [80] Jan Paweł II zachęca do
chrześcijańskiego odczytania Psalmu, korzystając z komentarza Orygenesa (74 Omelie sul Libro dei Salmi, Mediolan 1993, s. 204–205):
wprowadził ich do ziemi obiecanej; nie wyżywił ich manną, jak
na pustyni, lecz ziarnem pszenicy, które wpadło w ziemię (por.
J 12, 24–25), które zmartwychwstało […]. Chrystus jest ziarnem pszenicy; On jest również skałą na pustyni, która zaspokoiła pragnienie
ludu izraelskiego. W sensie duchowym nasycił go miodem, a nie
wodą, aby ci którzy uwierzą i przyjmą ten pokarm, poczuli w ustach
miód (ktPK 46.4).

Komentarz Orygenesa, przytoczony przez Jana Pawła II, wskazuje
ludzkie problemy, takie jak słabość, choroba, głód. Z kontekstu wynika, że chodzi o głęboką istotę człowieka, a nie tylko wymiar cielesny.
Aktualizacja chrystocentryczna Orygenesa jest bardzo przejrzysta,
gdyż wprost wskazuje na Jezusa, który jest Lekarzem wszelkiej słabości człowieka i Pokarmem lepszym niż miód. Taki rodzaj komentarza
do psalmów nie tylko informuje o treści i znaczeniu tekstu biblijnego,
ale podprowadza katechizowanego do spotkania z Chrystusem.
Niejednokrotnie swą katechezę papież buduje w oparciu o dzieła
kilku ojców, wskazując na zgodność interpretacji. W katechezie do
Psalmu 148 Jan Paweł II stosuje komentarz św. Bazylego (Homiliae in
hexaemeron, III, 9: PG 29, 75), św. Jana Chryzostoma (Expositio in Psalmum, CXL VIII: PG 55, 484–485) oraz św. Augustyna (Esposizioni sui
Salmi, IV, Rzym 1977, s. 887–889) (ktPK 83.2.4). Podobny sposób korzystania z dzieł ojców obecny jest także w innych katechezach (por. także: ktPK 101.3.5; ktPK 109.5). Dwukrotnie cytowane są krótkie sentencje. W katechezie na temat Psalmu 5 Jan Paweł II stwierdza, że „Nikt
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poza Kościołem nie ma takiego zaufania” (Hieronim, Tractatus LCX in
Psalmos, 5, 27: PL 26, 829) (ktPK 5.2).
Osobną grupę stanowią wskazówki dotyczące życia duchowego
nawiązujące do treści psalmów, zaczerpnięte z pism pisarzy wczesnochrześcijańskich oraz autorów z kręgu monastycznego: św. Jana Kasjana (2 razy – ktPK 78.5; ktPK 75.5), św. Jana Klimaka (1 raz – ktPK 47.4);
św. Izajasza z Gazy (1 raz – ktPK 15.5) . O św. Janie Kasjanie papież Jan
Paweł II przypomina kilka ważnych informacji: był nie tylko mnichem
żyjącym na przełomie IV i V wieku (ok. 360–435), ale też wielkim mistrzem życia duchowego, pochodził ze Wschodu, ale koniec swego życia spędził w południowej Galii21. W katechezie dotyczącej Psalmu 144
Jan Paweł II przytacza rozważanie św. Jana Kasjana, który w swoim
dziele O wcieleniu Pańskim (L’Incarnazione del Signore, V, 13, Roma 1991,
ss. 208–209) wyjaśnia zdanie z psalmu: „Nachyl swych niebios i zstąp
po nich, Panie” (w. 5) i odczytuje je jako oczekiwanie na przyjście Chrystusa na świat (ktPK 78.5). Natomiast w katechezie dotyczącej Psalmu
141 [140], 1–9 Jan Paweł II przytacza komentarz św. Jana Kasjana (Le
istituzioni cenobitiche, 3,3,9: Scritti monastici, XIII, Padowa 1989, s. 92),
który słowa Psalmu o modlitwie wieczornej jako ofierze miłej Bogu
odczytywał chrystologicznie i widział w nich aluzję do ofiary, którą założył nasz Pan i Zbawca podczas Ostatniej Wieczerzy, […] lub nawiązanie do ofiary, którą On złożył następnego dnia wieczorem z samego
siebie” (por. ktPK 75.5). Jan Paweł II wskazuje też na przedstawicieli
monastycyzmu w Syrii, który swymi początkami sięga IV wieku i wyŚw. Jan Kasjan związany jest z monastycyzmem z Palestynie, gdyż tam ok. 382
roku rozpoczynał swoje życie monastyczne; por. H. Dybski, Monastycyzm w Palestynie
i Syrii w świetle źródeł patrystycznych IV i V wieku, „Vox Patrum” 22 (2002), z. 42–43,
s. 416; E. Staniek, Diakon św. Jana Chryzostoma, [w:] W skarbcu starożytnego Kościoła,
Kraków 1997, s. 129. Św. Jan Kasjan (ok. 360–435) miał wpływ na Benedykta z Nursji
(ok. 480–547) w dziedzinie modlitwy. Jan Paweł II w swych przemówieniu na 1500-lecie
urodzin Benedykta z Nursji stwierdził, że współcześnie istnieje „nieodzowna potrzeba
kontemplacji, czyli modlitwy: skoro bowiem raz zrozumiemy, że Bóg jest Absolutem
i że my żyjemy w Absolucie, duszą wszelkiego działania musi stać się modlitwa”; por.
Jan Paweł II o św. Benedykcie, Kraków 1981, s. 17; por. także: św. Benedykt, Reguła, żywot,
komentarz, Tyniec 1979; św. Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga II, Tyniec–Kraków 1994,
s. 263: „A któraż księga świętych katolickich Ojców nie przynosi wyraźnych pouczeń,
w jaki sposób mamy prostą drogą dążyć do naszego Stwórcy? Czymże zaś są Konferencje Ojców i Ustawy, i żywoty, czymże Reguła św. ojca naszego Bazylego, jeśli nie narzędziami, z których pomocą mnisi, dobrzy i posłuszni budują swoje cnoty?”; por. H. Dybski, Modlitwa w ujęciu św. Jana Kasjana, „Vox Patrum” 19 (1999), z. 36–37, s. 335.
21
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raża się anachorecką formą życia. Wymienia „mnicha Izajasza, który pochodził z Syrii, żył na pustyni egipskiej i zmarł w Gazie ok. 491
roku” (ktPK 15.5). W katechezie na temat Psalmu 84 Jan Paweł II wskazuje na to, iż psalmista wyraża mistyczną tęsknotę za Bogiem życia.
Papież wskazuje na fragment traktatu św. Jana Klimaka22 (La Scala del
Paradiso, Roma 1989, s. 355), który wyjaśniając psalm, prowadzi katechizowanych do chrystocentrycznej aktualizacji. Swe dzieło Drabina do
raju opracował na prośbę mnichów. Opisuje w niej drogę duchowego
rozwoju wznoszącą się przez trzydzieści stopni „duchowej drabiny”.
Poszczególne jej etapy wyznaczają: walkę z wadami i rozwijanie cnót,
wyzbywanie się trosk i potrzeb, opanowanie myśli, dążenie do wewnętrznego pokoju i skupienia aż do nieustannej czci Boga23. Zachęca
on chrześcijan do podtrzymywania w swym sercu żywego pragnienia
Boga. „Spieszmy więc – jak napisano – dopóki wszyscy nie dojdziemy
do jedności wiary oblicza Boga, a gdy je rozpoznamy – dojdziemy do
człowieka doskonałego na miarę dojrzałości według pełni Chrystusa
(por. Ef 4, 13)” (ktPK 47.4). Wyjaśniając Psalm 65, Jan Paweł II przytacza fragment z komentarza św. Augustyna, który pisze:
„Pan, Bóg twój, […] powiada Ci w sercu: Ja jestem twoim bogactwem.
Nie oczekuj tego, co obiecuje świat, ale co przyrzeka Stwórca świata.
Jeżeli zwracasz uwagę na to, co przyrzekł ci Bóg, jeśli postępować będziesz sprawiedliwie, wzgardzisz tym, co obiecuje człowiek, żeby sprowadzić cię z drogi sprawiedliwości. Nie oczekuj więc tego, co obiecuje
świat, ale tego, co przyrzekł Stworzyciel świata” (Esposizioni sui Salmi II,
Roma 1990, s. 481) (ktPK 39.5).

Korzystanie przez Jana Pawła II z dzieł, których autorami są mistrzowie życia duchowego z początków monastycyzmu, może nasuwać
wniosek, że celem papieskich katechez jest podprowadzenie do Chrystusa ludzi pragnących z Nim spotkania. Więcej, papież stara się wska-

Św. Jan Klimak (ur. przed 579, zm. 30 marca ok. 649 na Górze Synaj) – jeden
z ojców Kościoła wschodniego, eremita i mistyk, mnich w klasztorze św. Katarzyny na
Synaju, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, uważany za ojca hezychazmu.
23
Św. Jan Klimak, [w:] Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, przekład i opracowanie J. Naumowicz, Kraków 2002, s. 183–184.
22
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zać drogę prowadzącą do pełnego zjednoczenia z Panem, do porzucenia wszelkich ziemskich przywiązań i przylgnięcia tylko do Niego.
Kolejnym sposobem aktualizacji jest modlitwa wraz ze świętymi
i pisarzami chrześcijańskimi. W kilku przypadkach całość katechezy
papież wieńczy modlitwą pochodzącą z dzieł ojców. W katechezie
dotyczącej Psalmu 93 [92] Jan Paweł II przytacza pieśń św. Grzegorza z Nazjanzu (Carme 31: Poesie, 1, Rzym 1994, s. 65–66), w której
chwała oddawana jest Bogu, Władcy i Stwórcy, nabiera charakteru
trynitarnego:
Ty, [Ojcze], stworzyłeś wszechświat, wyznaczając każdej rzeczy
przysługujące jej miejsce i podtrzymując ją dzięki Twej Opatrzności. […]
Twe Słowo Jest Bogiem-Synem: jest bowiem współistotne Ojcu, równe
Mu w czci. Zjednoczył On harmonijnie wszechświat, by nad wszystkim zakrólować. A Duch Święty, Bóg, obejmując wszystko, troszczy się
o każdą rzecz i ją chroni. Będę sławił Cię, żywa Trójco, jedyny Monarcho,
[…] niewzruszona mocy podtrzymująca niebiosa, spojrzenie niedostępne dla wzroku, lecz kontemplujące cały wszechświat i znające wszelkie
tajemne głębie aż po otchłanie. O, Ojcze, bądź mi łaskawy: […] obym
mógł znaleźć miłosierdzie i łaskę, ponieważ Tobie należy się chwała i łaska na wieki bez końca (ktPK 54.5; por. ktPK 67.4–5; ktPK 111.5.).

W katechezie dotyczącej kantyku Ap 11, 17–18; 12, 10b–12b Jan Paweł II przytacza modlitwę św. Polikarpa, męczennika (Martirio di san
Policarpo Vescovo di Smirne, 14, 1–3, Atte e passioni die martiri, Milano
1987, s. 23; Liturgia godzin, t. 3, s. 1138, wspomnienie św. Polikarpa:
23 lutego), jaką zanosił do Boga, kiedy był już związany i przygotowany do spalenia na stosie (ktPK 127.4). Zawiera ona wiele reminiscencji biblijnych i liturgicznych, łączących ofiarę Polikarpa z Eucharystią.
Modlitwa ma charakter dziękczynny, jest pogodna i spokojna, ukazuje
głęboką wiarę i ufność, jaką Polikarp pokłada w Bogu24. W katechezie
dotyczącej Psalmu 11 [10] Jan Paweł II przytacza świadectwo-modlitwę diakona z Katanii, który poniósł śmierć ok. 304 roku za panowania
Dioklecjana. Pochodzi ono z Akt Euplusa i poświadcza ufność chrześcijańskich męczenników w obliczu udręki oraz stałość, „dzięki której
Por. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, wstęp, komentarz i opracowanie M. Starowiejski, przekład A. Świderkówna, Kraków 19982, s. 149–155.
24
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nie cofnęli się przed próbą” (A. Hamman, Preghiera die primi cristiani,
Milano 1955, ss. 55, 72–73) (ktPK 8.4).
W drugiej katechezie na temat kantyku z Ap 11, 17–18; 12, 10b–12a
Jan Paweł II zauważa, że słowa Apokalipsy o tych, którzy zwyciężyli Szatana i zło „dzięki krwi Baranka”, rozbrzmiewają w pięknej modlitwie przypisywanej Symeonowi, katolikosowi Seleucji-Ktezyfontu
w Persji25. „Skierował On ją do Chrystusa przed swą męczeńską śmiercią, którą poniósł wraz z wieloma innymi towarzyszami 17 kwietnia
341 roku, w okresie prześladowań króla Szapura II” (A. Hamman,
Preghiera dei primi cristiani, Milano 1955, ss. 80–81) (ktPK 126.4). Aktualizacja psalmów i kantyków w tekstach świętych ojców i męczenników posiada bardzo głęboką wymowę. Katecheza biblijna o psalmach
i kantykach Liturgii godzin nie ma charakteru teoretycznego. Aktualizacja tych tekstów biblijnych dokonuje się w przestrzeni więzi między
Chrystusem a Jego uczniem, w której chodzi o to, by być z Nim na
drodze krzyża i chwały.
1.3. Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Ważnym pozabiblijnym źródłem w aktualizacji Biblii są dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W swych katechezach biblijnych Jan Paweł II odnosi się do: nauczania Soboru Nicejskiego, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego,
nauczania Pawła VI.
W katechezie na temat kantyku Iz 45, 15–26 Jan Paweł II wskazuje
na mądrą pedagogię Bożą, która dzięki surowemu wykluczeniu wizerunków obroniła Izraela na przestrzeni dziejów przed kontaminacją
politeistyczną. Jan Paweł II przypomina, że Kościół podczas II Soboru
Nicejskiego (787 rok), uznając, że Bóg objawił swe oblicze we wcieleniu Chrystusa, dopuścił możliwość posługiwania się świętymi obrazami pod warunkiem, że ich wartość jest pojmowana w sposób za-

Symeon bar Sabba – patriarcha Seleucji-Ktezyfonu (Mar Szymon Barsaba) od
328 lub 329 roku aż do swojej śmierci w 341 roku. Jego pontyfikat przypadł na pierwszy z okresów wielkich prześladowań chrześcijan w Persji. Represje wprowadzane były
przez szacha Szapura II, była to więc oficjalna polityka dworu. Symeon wraz z częścią
wiernych padł ich ofiarą. Jest uznawany za świętego przez wiele różnych Kościołów
i wyznań chrześcijańskich, także tych niewywodzących się z Kościoła Wschodu.
25
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sadniczo relacyjny26 (ktPK 103.3). Jan Paweł II w Liście apostolskim
Duodecimum saeculum wydanym z okazji 1200. rocznicy Soboru Nicejskiego (787–1987) wiele uwagi poświęca temu zagadnieniu i podkreśla, że „ikonografia Chrystusa obejmuje całą wiarę w samą prawdę
o Wcieleniu i w jej niewyczerpane znaczenie dla Kościoła i ludzi”27.
Ponadto wskazał na podobieństwo zachodzące między słowem i obrazem: „Jak czytanie ksiąg pozwala zrozumieć żywe słowo Pana, tak
również ukazywanie malowanych obrazów ułatwia patrzącym na nie
dojść do tajemnic zbawienia przez wzrok”28.
Również w Liście do artystów Jan Paweł II podejmuje to zagadnienie
i stwierdza, że
decydującym argumentem, jakim posłużyli się biskupi, aby rozstrzygnąć spór, była tajemnica Wcielenia: skoro Syn Boży wszedł w świat
widzialnej rzeczywistości, czyniąc ze swego człowieczeństwa jakby pomost między sferą widzialną a niewidzialną, to przez analogię wolno
uznać, że zgodnie z logiką znaków graficznych przedstawienie tajemnicy może być traktowane jako jej zmysłowo postrzegalne uobecnienie.
Ikona nie jest czczona dla niej samej, ale odsyła do rzeczywistości, którą
przedstawia29.

W swych katechezach biblijnych Jan Paweł II sześciokrotnie odnosi
się do dokumentów Soboru Watykańskiego II, cytując je bezpośrednio
lub przywołując ich treść. Dotyczy to takich dokumentów jak: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (83, 89), Konstytucja
dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (2, 10), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (12) oraz
Por. Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, oprac.
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 341. Jan Paweł II, List apostolski Duodecimum saeculum z okazji 1200. rocznicy II Soboru [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków
2007, nr 9; por. także: M. Starowiejski, Nicea II, 787 rok, „W Drodze” (1987) 9, s. 4; por.
R. Knapiński, Ojcowie Kościoła o znaczeniu obrazów w przekazie wiary, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace ofarowane profesorowi Janowi Ziólkowi w siedemcdziesiatą rocznicę urodzin, red.
A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. Ziółek, Lublin 2000, s. 51–67.
27
Jan Paweł II, List apostolski Duodecimum saeculum z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego, nr 9.
28
Tamże, 10.
29
Jan Paweł II, List do artystów (4 kwietnia 1999), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3:
Listy, dz. cyt., 7.
26
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Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (17). Jan Paweł II dwukrotnie cytuje Konstytucję o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium. Jej przywołanie nie dotyczy interpretacji psalmów i kantyków Liturgii godzin, ale służy przypomnieniu istoty liturgii i wskazuje
na obecnego i działającego Chrystusa. W katechezie wprowadzającej
pt.: Liturgia godzin liturgią Kościoła Jan Paweł II podkreśla kapłańskie
działanie Chrystusa, który jednoczy z sobą Kościół – swą Oblubienicę30. Papież przytacza nauczanie konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (83):
Najwyższy Kapłan Nowego i Wiecznego Testamentu, Jezus Chrystus
[…] łączy z sobą całą społeczność ludzką, aby wspólnie śpiewać tę boską
pieśń chwały. Ten urząd kapłański wykonuje nadal przez swój Kościół,
który nieustannie wielbi Boga i wstawia się za zbawienie całego Kościoła nie tylko przez odprawianie Eucharystii, lecz także innymi środkami,
zwłaszcza przez modlitwę brewiarzową (83) (ktPK 2.2).

We wprowadzeniu do Liturgii Nieszporów papież, przywołując
po raz drugi Konstytucję o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium,
(89) podkreśla, że „Godziny Jutrzni i Nieszporów, właśnie dlatego, że
przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, są uznawane
za «zgodnie z czcigodną tradycją całego Kościoła za główne części codziennej liturgii godzin»” (ktPK 3.2).
Jan Paweł II dwukrotnie przytacza Konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium i wskazuje na jedność w rozumieniu Kościoła,
jaka widoczna jest w Psalmie i Magisterium Kościoła. W katechezie
na temat Psalmu 87 papież wyjaśnia, że „podobnie jak Psalm 87 [86],
również II Sobór Watykański widzi Kościół powszechny jako miejsce,
w którym zgromadzeni są wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, «od sprawiedliwego Abla, aż do ostatniego wybranego». Osiągnie
on swe „chwalebne dopełnienie w końcu wieków”31 (ktPK 50.4). W ka30
Motyw oblubieńczej miłości występuje także w KL 84 i 85, gdzie jest mowa o modlitwie liturgicznej (officium divinum) jako o dialogu Oblubienicy z Oblubieńcem, a także w nr. 102, który mówi o roku liturgicznym jako o czasie obchodzenia przez Kościół
zbawczego dzieła Oblubieńca; por. S. Czerwik, Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002, s. 34.
31
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 2, (odtąd skrót: KK nr) [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002.
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techezie dotyczącej kantyku Ap 4, 11; 5, 9.10.12 Jan Paweł II, wskazując na ustanowienie przez Boga „królestwa kapłanów”, podkreśla,
że nauczanie Soboru Watykańskiego II wyraźnie odnosi się do słów
z Pierwszego Listu św. Piotra i z Apokalipsy; gdy mówi o „kapłaństwie wspólnym” wszystkich wiernych, wskazuje na sposoby, przez
które realizuje się kapłaństwo powszechne: „wierni na mocy swego
królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii;
sprawują też kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, przez świadectwo świętego życia, wyrzeczenie
się siebie i czynną miłość” (KDK 10) (ktPK 125.5).
W katechezie na temat Psalmu 8 papież przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes określa prawdę o człowieku.
„Został [on] stworzony «na obraz Boży», zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem wszelkich
stworzeń ziemskich, aby rządził i posługiwał się nimi, dając chwałę
Bogu” (12). W konstytucji obecny jest fragment Psalmu 8, 5–7: „Czym
jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim
zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami
rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” (ktPK 6.3)32. Konstytucja duszpasterska o Kościele stanowi ważne źródło aktualizacji psalmu, gdyż zawiera syntezę antropologii. W pierwszej części konstytucji
Sobór wyjaśnia i aktualizuje podstawowe prawdy o człowieku. Jednak
najważniejszy i najbardziej oryginalny przyczynek Soboru do antropologii teologicznej obecny jest w punkcie 22, w którym Sobór naświetla tajemnicę człowieka w kontekście tajemnicy Chrystusa33. Chrystus,
który objawia Ojca i Jego miłość, podnosi człowieka do godności syna
32
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Poznań 2002, 12, (odtąd skrót: KDK nr).
33
Luis Ladaria wyjaśnia: „Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, Nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu
najwyższe jego powołanie. Nic więc dziwnego, że w Nim wyżej wspomniane prawdy
znajdują swe źródło i dosięgają szczytu. Ten, który jest «obrazem Boga niewidzialnego» (Kol 1, 15), jest człowiekiem doskonałym, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone do czasu pierwszego grzechu. Skoro w nim przybrana
natura nie uległa zniszczeniu, tym samym została ona wyniesiona również do wysokiej
godności”; por. tenże, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków 1997, s. 26, por.
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Bożego i daje poznać godność powołania człowieka. Ponadto konstytucja wskazuje na Jezusa Chrystusa, w którym ukazuje się doskonałe
człowieczeństwo, a „ktokolwiek idzie za Chrystusem, człowiekiem
doskonałym, sam też pełniej staje się człowiekiem” (KDK 41).
W katechezie do Psalmu 62 Jan Paweł II przypomina, że „II Sobór
Watykański zastosował do kapłanów zachętę z Psalmu 62 [61], by «nie
przywiązywać serc do bogactw»” (por. w. 11 b) (ktPK 37.6). W tym
wypadku mamy do czynienia z aktualizacją dotyczącą konkretnej rzeczywistości oraz konkretnych osób. Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis w rozdziale o poszczególnych wymaganiach
duchowych życia prezbitera przestrzega kapłanów przed uważaniem
funkcji kościelnej za sposób zarobkowania czy powiększenia własnego majątku. „Dlatego też kapłani, nie przywiązując się do bogactwa,
niech zawsze unikają wszelkiej chciwości i usilnie powstrzymują się
od prowadzenia wszelkiego rodzaju handlu”34. Dekret o prezbiterach,
akcentując rolę rad ewangelicznych, wskazuje na dobrowolne ubóstwo wynikające z pragnienia upodobniania się do Chrystusa i chęci
dzielenia się dobrami materialnymi35.
Jan Paweł II powołuje się też na nauczanie Pawła VI, szczególnie
na Konstytucję apostolską Laudis canticum, w której wyraził życzenie,
by psalmy i kantyki, stanowiące podstawową strukturę liturgii godzin, zostały „umiłowane na nowo przez lud Boży” (AAS 63 (1971)
532) (ktPK 1.1). W katechezie dotyczącej Psalmu 8 Jan Paweł II przywołuje wypowiedź papieża Pawła VI z lipca 1969 roku, którą skierował
do amerykańskich astronautów wyruszających na księżyc, i którym
powierzył tekst Psalmu 8, aby go zawieźli w przestrzeń kosmiczną:
„Człowiek […], który dokonuje tego przedsięwzięcia, wydaje się nam
olbrzymem. Widzimy, że jest boski, nie sam w sobie, lecz w swoim początku i przeznaczeniu. Oddajemy zatem cześć człowiekowi, jego godności, duchowi i życiu (Insegnamenti VII [1969], ss. 493–494)” (ktPK 6.1).
Ponadto Jan Paweł tylko jeden raz przywołuje Katechizm Kościoła
Katolickiego, kiedy wyjaśnia kantyk Ap 4, 11; 5, 9.10.12. Obecny w kantakże: A. Adam, Nowy człowiek – antropologia Soboru Watykańskiego II, [w:] Prorocy Europy
środkowo-wschodniej XX wieku, red. S. C. Napiórkowski, Lublin 2009, s. 48–49.
34
Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis,
Poznań 2002, 17 (odtąd skrót: DK nr).
35
Por. S. Nowak, Wprowadzenie do dekretu o posłudze i życiu prezbiterów, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, dz. cyt., s. 477.
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tyku świetlany obraz chwały niebieskiej zapowiada liturgia Kościoła
(por. KKK 1136, 1139) (ktPK 125.6).
Z powyższego zestawienia wynika, że w katechezach o psalmach
i kantykach Jan Paweł II sześciokrotnie odnosi się do nauczania Soboru
Watykańskiego II, jeden raz do orzeczeń Soboru Nicejskiego, dwukrotnie do nauczania Pawła VI i jeden raz do Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Poprzez te odniesienia Jan Paweł II pokazuje katechizowanym aktualizację psalmów i kantyków Liturgii godzin w Magisterium Kościoła, które odnosi do Chrystusa, Kościoła i człowieka. Aktualizacja słowa Bożego
w Liturgii godzin pokazuje, że Objawienie Boże jest źródłem prawdy.
1.4. Chrześcijańska sztuka i literatura

W procesie aktualizacji tekstu biblijnego ważną rolę odgrywają
dzieła artystyczne, literackie i mistyczne świadczące o przyjęciu słowa
Bożego przez wierzącego człowieka. „Przyjęcie tekstu może się dokonywać indywidualnie lub wspólnotowo i przyjąć różne formy (literacką, artystyczną, teologiczną, ascetyczną i mistyczną), przyczynia się
do lepszego zrozumienia samego tekstu” (IBK I C 2). Podejście to stara
się uchwycić ewolucję interpretacji i opiera się na dynamice tekstu,
który oddziałuje i wywołuje reakcję, prowokuje odpowiedź indywidualnego czytelnika oraz grupy społecznej36, ponieważ czytelnik podchodzi do tekstu ze swymi pytaniami, dokonuje selekcji, proponuje
interpretację i wreszcie tworzy inne dzieło lub podejmuje inicjatywy
inspirowane bezpośrednio lekturą Pisma.
W swym Liście do artystów Jan Paweł II wskazuje na związek sztuki
z tajemnicą Słowa Wcielonego. Stwierdza, że „widzialność «Boga-Tajemnicy» stanowi zachętę i wyzwanie dla chrześcijan także na płaszczyźnie twórczości artystycznej”. Podkreśla, że na przestrzeni wieków
„sam Stary Testament, interpretowany w świetle Nowego, odsłonił
niewyczerpane źródła natchnienia, a tekst biblijny rozpalał wyobraźnię malarzy, poetów, muzyków, twórców teatru i kina”37. Jan Paweł II
A. Tronina, Historia oddziaływania tekstu Wirkugsgeschichte, [w:] Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994, s. 207–231; por. S. Pisarek, Historia
oddziaływania tekstu (Wirkungsgeschichte) jako nowa metoda w badaniu Nowego Testamentu,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 39 (1986), s. 105.
37
Por. Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., 7.
36
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wskazuje na owoce sztuki sakralnej, którą określa mianem „przymierza ewangelii i sztuki”. Zalicza do nich: wzbogacenie modlitwy
i życia ludzi wierzących. W czasach, gdy znajomość pisma była mało
rozpowszechniona, dla wielu ochrzczonych graficzne przedstawienia
Biblii stanowiło konkretne narzędzie katechezy. Dla wszystkich jednak, wierzących i niewierzących, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblaskiem niezgłębionej tajemnicy, która
ogarnia świat i jest w nim obecna38.
Po teoretycznym zaprezentowaniu podejścia do Biblii przez historię oddziaływania tekstu, na jakie wskazuje Jan Paweł II, zostaną
przedstawione wyniki analiz katechez papieskich dotyczących psalmów i kantyków pod tym kątem. Wszystkie dzieła chrześcijańskie
rodzą się w oparciu o wiarę we wcielenie Słowa Bożego i są bezpośrednim owocem tej wiary. Słowo przyjęło ludzką postać, zanurzając
się w konkretnych ludzkich dziejach, a tym samym może wypowiadać się w ludzkich formach, ponieważ nosi w sobie wymóg ciągłego
Wcielenia39.
Jan Paweł II w Liście do artystów zauważył, że
początki sztuki o inspiracji chrześcijańskiej były skromne i ściśle
związane z odczuwaną przez wierzących potrzebą wypracowania pewnych znaków, opartych na Piśmie Świętym, którymi mogliby wyrażać
tajemnice wiary, a zarazem „symbolicznego kodu”, pozwalającego na
wzajemne rozpoznawanie się i identyfikację, zwłaszcza w trudnych
okresach prześladowań. Któż nie pamięta owych symboli, w których
można też dostrzec pierwsze ślady sztuki malarskiej i plastycznej? Znaki
ryby, chlebów, pasterza wskazywały na tajemnicę, stając się jakby niepostrzeżenie zalążkami nowej sztuki40.

W katechezie dotyczącej kantyku Dn 3, 57 Jan Paweł II przywołuje
rzymskie katakumby i podkreśla, że już pierwotny Kościół łączył ten

Ta zasada pedagogiczna została autorytatywnie sformułowana przez św. Grzegorza Wielkiego w liście z 599 roku do biskupa Marsylii Serena: „Malarstwo jest stosowane w kościołach, aby analfabeci, przynajmniej patrząc na ściany, odczytywali to,
czego nie potrafią odcyfrować z ksiąg” Epistolae, IX, 209: CCL 140 A, 1714.
39
Por. J. Królikowski, Widziane Słowo. Teologia w sztuce, Tarnów 2009, s. 103–104.
40
Por. Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., 7.
38

Uwzględnienie pozabiblijnych źródeł w procesie aktualizacji psalmów i kantyków

217

hymn ze zmartwychwstaniem41. W rzymskich katakumbach zachowały się wizerunki ukazujące trzech młodzieńców, którzy modlą się
pośród płomieni, nie doznając żadnej szkody, co świadczy o skuteczności modlitwy i niezawodnej Bożej pomocy (ktPK 112.4). Biblijne objawienie majestatu Boga znalazło swój wyraz w śmiałej twórczości artystycznej. W IV wieku pod wpływem Soboru Nicejskiego I (325 rok)
postać Chrystusa w sztuce zaczyna nabierać cech uroczystych, mówiących o transcendencji Tego, który nie przestając być człowiekiem, jest
Synem Bożym. W katechezie dotyczącej kantyku Flp 2, 6–11 papież
wskazuje na to, że „chwalebny Chrystus pojawia się w zakończeniu
hymnu jako Pantokrator, tzn. Pan wszechmogący, przedstawiony jako
triumfator, siedzący na tronie w absydach wczesnochrześcijańskich
i bizantyjskich bazylik42. Nosi On jeszcze w sobie znaki męki, czyli
swego prawdziwego człowieczeństwa, lecz pojawia się teraz w blasku
Boskości” (ktPK 118.3). Chrystus Pantokrator przedstawiany jest jako
panujący, siedzący na tronie, opiera stopy na Coelus, symbolu całego
wszechświata. Zgodnie z dokumentem z Nicei podkreśla się tę cechę
potęgi, panowania i władzy – boskiej i powszechnej43.
W Liście do artystów Jan Paweł II wskazuje na świątynię Hagia Sophia
w Konstantynopolu, wzniesionej z rozkazu Justyniana i ozdobionej arcydziełami sztuki bizantyjskiej. Jednocześnie zauważa, że
Na ścianach katakumb zrodziła się sztuka chrześcijańska, która wolała być upostaciowioną modlitwą niż doktrynalnym wykładem. Na ogół jej tematem była dusza nieśmiertelna, symbolicznie przedstawiana w postaci kobiety wznoszącej ręce w geście modlitwy. Sztuka chrześcijańska w trzech pierwszych wiekach jest przesłaniem nadziei. Postacie
Dobrego Pasterza, Adama i Ewy, Noego, Jonasza, trzech młodzieńców w piecu ognistym
były plastycznym wyrazem modlitwy chrześcijan żyjących pod groźbą więzienia, tortur
i śmierci; por. J. Plazaola, Kościół i sztuka. Od początków do naszych dni, Kielce 2001, s. 112.
42
Por. mozaika w absydzie bazyliki Santa Pudenziana w Rzymie: Chrystus Pan
Prawdy ofiarowuje światu swą zbawczą naukę i posyła apostołów, by ją rozpowszechnili. Dwie postacie kobiece stojące po bokach Chrystusa symbolizują Kościół Judejczyków i Kościół Pogan. Pod krzyżem zajmującym główne miejsce w tej scenie rozciąga się
miasto Jerozolima ze świętymi miejscami chrześcijan; por. J. Plazaola, Kościół i sztuka.
Od początków do naszych dni, dz. cyt., s. 123.
43
W tradycji grecko-bizantyjskiej istotną rolę w kształtowaniu wizji Jezusa Chrystusa odegrały spory chrystologiczne. Po przeniesieniu przejawów kultu cesarza na
osobę Jezusa Chrystusa ukształtowała się plastyczna wizja Pantokratora, „króla królów
i Pana panujących” – Jezusa jako archetypu władzy; por. H. Paprocki, O wyznaniach
chrześcijańskich. Prawosławie, [w:] Jezus Chrystus. Ikona kultury, red. M. Jacniacka, B. Krasucka, Lublin 2004, s. 35.
41
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od chwili gdy edykt Konstantyna pozwolił chrześcijanom wypowiadać się z całkowitą swobodą, sztuka stała się uprzywilejowaną formą
wyrażania wiary. W wielu miejscach zaczęto wznosić majestatyczne bazyliki, w których stosowano jeszcze architektoniczne kanony starożytnego pogaństwa, zarazem jednak naginając je do potrzeb nowego kultu44.

W katechezie dotyczącej kantyku z Ha 3, 2–4. 13a. 15–19 papież pisze:
wspomnijmy sztukę chrześcijańskiego Wschodu z jego wspaniałymi
ikonami i genialną architekturą kościołów i monasterów. Kościół Hagia
Sophia (Mądrości Bożej) w Konstantynopolu45 stanowi pod tym względem pewien wzorzec określenia przestrzeni modlitwy chrześcijańskiej,
w której obecność i nieuchwytność światła pozwalają dostrzec bliskość,
jak i transcendencję Bożej rzeczywistości. Przenika ono całą modlącą się
wspólnotę aż do głębi i jednocześnie zachęca ją do przekroczenia samej
siebie, by mogła w pełni zanurzyć się w niepojętej tajemnicy46.

Jan Paweł II wskazuje także na monastery, szczególnie na Górę Atos,
jako na miejsca, w których czas zawiera w sobie wieczność. W tych
miejscach tajemnica Boga objawia się i skrywa dzięki ustawicznej modlitwie mnichów i eremitów, uważanych od niepamiętnych czasów za
podobnych aniołom (ktPK 114.2).
Papież wskazuje na to, jak psalmy i kantyki zrodziły poetycką inspirację. W liście do artystów Jan Paweł II podkreśla rolę Grzegorza
Wielkiego, który układając swoje Antyphonarium, stworzył podstawy
dla bujnego rozwoju owej niezwykle oryginalnej odmiany muzyki
sakralnej, która nosi jego imię47. „Natchniona melodyka śpiewu grePor. Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., 7.
Por. Opowieść o budowie wielkiego kościoła Bożego zwanego kościołem Mądrości Bożej
w Konstantynopolu, przekład J. Naumowicz, „Vox Patrum” 11–12 (1991–1992), z. 20–23,
s. 409–435.
46
Por. G. Klaja, Sakralność świątyni chrześcijańskiej, Kraków 2008, s. 244. Bizantyjska
Hagia Sofia w Stambule (dawny Konstantynopol) oparta jest na dwóch planach: okrągłym i podłużnym. O genialnej oryginalności tej budowli stanowi wielka kopuła. W ten
sposób rozwiązano problem podparcia wielkiej kopuły i oświetlenia wnętrza. W efekcie wzrok biegnie wzdłuż nawy głównej i w górę do centralnej kopuły; por. J. Plazaola,
Kościół i sztuka. Od początków do naszych dni, dz. cyt., s. 34.
47
Por. T. Maciejewski, Chorał gregoriański, chorał rzymski, [w:] Encyklopedia muzyczna, red. A. Chodkowski, Warszawa 2001, s. 323–324. Chorał gregoriański są to jedno44
45
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goriańskiego miała się stać w następnych stuleciach charakterystyczną formą wyrażania wiary Kościoła w muzyce podczas liturgicznej
celebracji świętych tajemnic”48. Omawiając Psalm 110 [109], Jan Paweł II podkreśla, że psalm ten zawdzięcza swą popularność stałemu
odmawianiu w nieszporach niedzielnych. „Dlatego też w różnych
epokach kultury zachodniej powstało wiele wspaniałych utworów
muzycznych do słów łacińskiej wersji Psalmu 110 [109] z Wulgaty” (ktPK 63.1). Papież uważa, że dzięki chrześcijańskiej interpretacji psalmu królewskiego (Ps 96 [95]) „zrodził się hymn Vexilla regis
chrześcijańskiego poety Wenancjusza Fortunata, który sławi Chrystusa z wysokości krzyża, z tronu miłości, a nie władzy: Regnavit a ligno Deus” (ktPK 55.5)49. W katechezie dotyczącej Psalmu 114 [113 A]
Jan Paweł II przypomina, że Dante w Boskiej komedii „wkłada łaciński przekład tego hymnu z Wulgaty w usta dusz czyśćcowych: „In
exitu Israël de Aegypto” – „wszyscy wraz głosem śpiewali jednakim”50. „Poeta widział zatem w tym psalmie pieśń oczekiwania i nadziei tych, którzy po oczyszczenia wszystkich grzechów zmierzać
głosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, ukształtowane na początku
VIII wieku, a przekazane w rękopisach z IX wieku. Językiem chorału gregoriańskiego
jest łacina. Nazwa pochodzi od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (zm. w 604 roku),
któremu błędnie przypisywano jego wprowadzenie. Podstawowe nabożeństwa, w czasie których wykonywany jest chorał gregoriański, to msza i oficja pozamszalne, czyli godziny kanoniczne. Śpiewy chorału gregoriańskiego są wyłącznie jednogłosowe,
utrzymane w stylu sylabicznym, neumatycznym (grupowym) lub melizmatycznym.
Punkt zwrotny w rozwoju badań nad chorałem gregoriańskim i ich praktycznym zastosowaniem stanowią uchwały Soboru Watykańskiego II zawarte w konstytucji o liturgii,
w której stwierdzono: „chorał gregoriański jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej
i w liturgii on powinien zajmować pierwsze miejsce”. To jednak chorał gregoriański
został wyrugowany wraz z łaciną z liturgii i zastąpiony tłumaczeniami w językach narodowych. Zatracono w ten sposób nierozerwalny związek słowa i muzyki. Tylko nieliczne zakony (np. benedyktyni) w dalszym ciągu śpiewają chorał gregoriański zgodnie
z dawnymi tradycjami.
48
Por. Jan Paweł II, List do artystów, dz. cyt., 7.
49
Vexilla Regis to jeden z najważniejszych hymnów łacińskich. Autorem jego słów
jest wczesnośredniowieczny biskup katolicki i poeta łaciński Wenancjusz Fortunat
(530–609). Wenancjusz był biskupem Poitiers, hymn Vexilia Regis napisał z okazji przysłania do tego miasta przez cesarza bizantyjskiego Justyna II relikwii Krzyża Świętego.
Hymn ten znany jest tłumaczeniu polskim pt: Króla wznoszą się znamiona; por. Vexilla
Regis, [w:] Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 1665.
50
Dante Alighieri, Boska komedia. Czyściec, II, 46–47; tłum. A. Świderska,
Kraków 1947.
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będą ku ostatecznemu celowi, jakim jest komunia z Bogiem w raju”
(ktPK 65.1). Do Boskiej komedii Dantego Alighieri nawiązuje Jan Paweł II również w Liście do artystów. Według papieża Dante stworzył
„poemat święty, gdzie niebo z ziemią przyłożyły ręce”51 – jak on sam
określa swoją Boską komedię.
Ważnym wyrazem żywej Tradycji Kościoła są życie oraz pisma
świętych Wschodu i Zachodu. Na istotną rolę różnych członków
Kościoła w interpretacji Biblii wskazuje dokument Interpretacja Biblii
w Kościele. Duch Święty działa w poszczególnych wierzących, którzy
karmią się słowem Bożym w kontekście osobistego życia. Kiedy wierzący czyta słowo Boże w wierze Kościoła, wnosi owoc swej lektury
i ubogaca wspólną wiarę (por. IBK III B 3). Jan Paweł II w interpretacji psalmów i kantyków powołuje się na doświadczenie i pisma świętych oraz teologów Kościoła. Już w Liście apostolskim Novo millennio
ineunte wskazał na „teologię życia” świętych jako na wielkie dziedzictwo. „Święci – pisze papież – udzielają nam wartościowych wskazań,
które pozwalają nam łatwiej przyswoić sobie intuicje wiary, a to dzięki szczególnemu światłu, jakie niektórzy z nich otrzymali od Ducha
Świętego”(NMI 27).
W katechezach o psalmach i kantykach papież wskazuje na doświadczenia i postawy duchowe świętych kobiet i mężczyzn, mistyków z różnych okresów historii Kościoła i tradycji duchowości: idąc
chronologicznie od św. Augustyna do św. Faustyny.
W katechezie dotyczącej kantyku Tb 13, 8–11.13–16a Jan Paweł II
przytacza dłuższy fragment Wyznań św. Augustyna (XII, 16; tłum.
Z. Kubiak, Kraków 2000). Jest to najbardziej znane jego dzieło powstałe w latach 397–400 w XIII księgach. Stanowi ono wyraz tego, że rozkwit chrześcijaństwa spowodował rozkwit literatury chrześcijańskiej.
W Liście apostolskim Augustinum Hipponensem z okazji 1600-lecia nawrócenia Augustyna papież wskazuje na to, że Wyznania są poczytne
również obecnie, ponieważ swym bogactwem introspekcji i uczuć religijnych poruszają ludzkie umysły i niepokoją, mają przez to wpływ
nie tylko na wierzących, ale również na niewierzących52. W Wyznaniach Augustyn odtwarza szczegółowo wydarzenia ze swego życia
tenże, Boska komedia. Raj, XXV, 1–2, tłum. A. Świderska, Kraków 1947.
Jan Paweł II, List apostolski Augustinum Hipponensem w 1600. rocznicę nawrócenia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy,
51
52
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i dokonuje samooceny. Wszelkie wątki z jego życia nabierają sensu
w relacji do Boga. Zdaniem Augustyna Bóg odsłania sens wszystkich
wydarzeń historycznych każdemu, kto wyznaje swoją wiarę w duchowym dialogu z Duchem Świętym. W tym klimacie modlitwy nawrócenie Augustyna nabiera znaczenia symbolicznego. Jego historia jest
historią człowieka skierowanego ku Bogu53. W kontekście katechezy
biblijnej na temat kantyku Tb 13, 8–11.13–16a, będącego dziękczynieniem za wyzwolenie narodu, papież wyjaśnia, że św. Augustyn kieruje płomienne słowa do Jeruzalem, wolnego i pełnego chwały, symbolu
Kościoła, który dąży do ostatecznego celu swej nadziei, zapowiedzianego przez Paschę Chrystusa. Wyraża głębokie pragnienie dążenia
ku Bogu: „Boże mój, Miłosierdzie moje – nie ustanę, aż to wszystko,
czym jestem, a co się rozproszyło i zniekształciło, skupisz, ukształtujesz i umocnisz na wieczność” (ktPK 92.5).
Kolejnym świętym, którego fragment dzieła przywołuje Jan
Paweł II, jest św. Bernard z Clairvaux54. W katechezie dotyczącej kantyku Iz 38, 10–14.17.19b–20 Jan Paweł II określa go mianem „jednego
z najbardziej reprezentatywnych mistyków zachodniego monastycyzmu”. Jan Paweł II odnosi się do komentarza św. Bernarda z Clairvaux (Scruptorium Claravallense, Sermo III, n. 6, Milano 2000, ss. 59–60).
Wskazuje na jego rozumienie postawy uwielbienia Boga w każdym
czasie, w czasie cierpienia i radości (ktPK 100.6). Jan Paweł II w liście
Schola Caritatis na 900-lecie św. Bernarda podkreśla, że obdarzony był
on wyostrzoną i nieomylną zdolnością sądu, oczyma duszy ogarniał
najważniejsze prawdy, zaczerpnięte przede wszystkim z Pisma Świętego i z dzieł ojców i przedstawiał je językiem, który trafiał do serc,
gdyż był przepojony duchem modlitwy55.
Komentując Psalm 63 [62], Jan Paweł II przywołuje doświadczenie św. Teresy z Ávili, która wyznaje: „pragnienie wyraża tęsknotę
za czymś, ale tęsknotę tak dojmującą, że umieramy, jeśli nie zostanie zaspokojona (Droga doskonałości, rozdział XIX)” (ktPK 38.1). Dla
dz. cyt., nr 1; por. A. Eckmann, Jan Paweł II a 1600. rocznica nawrócenia św. Augustyna,
„Vox Patrum” 27 (2007), z. 50–51, s. 166.
53
Por. P. Paciorek, Świętego Augustyna „Confessiones”: dialog i świadectwo, „Vox Patrum” 17 (1997), s. 32–33, s. 216.
54
Jan Paweł II, List Schola Caritatis na 900-lecie św. Bernarda (20 sierpnia 1990), [w:]
tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., s. 730–734.
55
Tamże.
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św. Teresy z Ávili, doktora Kościoła56, pragnienie poświęcenia się
Bogu ściśle łączy się z pragnieniem poświęcenia się Kościołowi, a złożona Jezusowi ofiara z samej siebie przemienia się w dopełnianie na
własnym ciele tego, czego „nie dostaje męce Chrystusa dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół”. Ponadto Jan Paweł II wyjaśnia, że „według
św. Teresy doświadczenie Boga jest darem, który łączy się z wiernością modlitwie, dlatego tak usilnie wzywa, byśmy „poświęcili się kontemplacji” (Droga doskonałości, rozdział XVIII, 3). Bóg zaś, który jest
zawsze wierny, niczego bardziej nie pragnie, niż napełniać swymi darami te dusze, w których widzi gotowość ich przyjęcia (Podniety miłości
Bożej, 5, 1). Jednocześnie „nie chce naszej duszy zadawać gwałtu, dlatego nie wcześniej daje nam się cały, niż my całkowicie powierzymy
się Jemu” (Droga doskonałości, 28, 12)57.
W katechezach biblijnych papież trzykrotnie wskazuje na św. Franciszka z Asyżu i ukazuje go jako człowieka kontemplacji58. Przypomina
jego osobę jako tego, który kontemplował stworzenie i wielbił Boga,
pierwotne źródło wszelkiego piękna. Nasuwa się myśl, że okrzyki
uwielbienia, zapisane w biblijnym tekście Dn 3, 57–88.56 rozbrzmiewały echem w jego sercu, kiedy w kościele św. Damiana, zaznawszy najpierw najdotkliwszych cierpień cielesnych i duchowych, układał Pieśń
brata słońce (por. Źródła franciszkańskie, 263) (ktPK 112.5)59. W katechezie
Paweł VI, Homilia z okazji ogłoszenia św. Teresy z Ávili Doktorem Kościoła (27 września 1970): AAS 62 (1970) 592.
57
Por. Jan Paweł II, List Virtutis exemplum do przełożonego generalnego karmelitów bosych na 400-lecie śmierci św. Teresy z Ávili (14 października 1981), [w:] tenże,
Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., nr 1.
58
Por. Jan Paweł II, List apostolski Rediabat velut na 800-lecie urodzin św. Franciszka
(15 sierpnia 1982), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt.; tenże, List apostolski Inter
Sanctos ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów (29 listopada 1979); [w:] tenże,
Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., s. 625; por. C. E. Blundetto, Kontemplacja, [w:] Leksykon
duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk, Kraków 2006, s. 641–658.
59
Według zgodnego świadectwa źródeł biograficznych Pieśń słoneczna została skomponowana przez Franciszka w San Damiano w Asyżu około dwa lata przed
śmiercią (w rzeczywistości między zimą a wiosną 1225 roku), pod koniec nocy pełnej
niesłychanej udręki, podczas której Franciszek został cudownie pocieszony przez Boże
zapewnienie o zbawieniu. Pieśń słoneczna nie była początkowo pochwałą stworzeń, lecz
liturgią kosmiczną, wielkim pochwalnym apelem do uwielbienia Stwórcy. Z definicji
Pieśni słonecznej jako liturgii kosmicznej wynikają inne jej cechy charakterystyczne: zadziwione spojrzenie piewcy, który ogłosiwszy wyłączne prawo Boga do czci (w. 1–4),
przechodzi od nieprzemijających ciał niebieskich (w. 5–11) do czterech żywiołów ziem56
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dotyczącej Psalmu 150 Jan Paweł II zauważa, że „św. Franciszek odpowiada na powszechne wezwanie do chwalenia Boga swoją sławną Pieśnią słoneczną, w której zaprasza do chwalenia i błogosławienia Pana za
wszystkie stworzenia, stanowiące odzwierciedlenie Jego piękna i dobroci” (ktPK 86.4). Jan Paweł II także w liście apostolskim na 800-lecie
urodzin św. Franciszka podkreśla, że był on mężem przepełnionym
najdoskonalszą radością. Była ona „zrodzona ze zdumienia, kiedy
w prostocie i niewinności swej duszy rozważał wszystkie rzeczy i zdarzenia; nade wszystko zaś biła od niego nadzieja, którą żywił w sercu
i którą pobudzony wołał: «tyle jest dobra, którego oczekuję, że każda
nagana mnie cieszy» (Źródła franciszkańskie, 1897)60. W katechezie dotyczącej Psalmu 142 [141], 2–3.6–8 Jan Paweł II pisze: „gdy wieczorem
3 października 1226 roku umierał św. Franciszek z Asyżu, jego ostatnią modlitwą były słowa Psalmu 142 [141] (Źródła franciszkańskie, 958)”
(ktPK 76.1)61.
Na uwagę zasługuje fakt, że papież wskazuje na św. Faustynę i na
jej doświadczenie duchowe, przez które Bóg objawia światu swoje
miłosierdzie (ktPK 34.5). W katechezie o Psalmie 51 [50] Jan Paweł II
przywołuje słowa św. Faustyny (M. Winowska, Prawo do Miłosierdzia.
Posłannictwo Siostry Faustyny, Paryż 1974, s. 230): „choćby [nasze] grzeskich (w. 12–22), aby natychmiast wprowadzić je w ruch. Występują uwielbienia: „Tobie
tylko, Najwyższy”; „prawda i miłość Ojca Stwórcy”, które przejawiają się przez oblicza
i imiona stworzeń zwanych bratem i siostrą; pojawienie się człowieka, który uczestniczy w uwielbieniu, przybierając słabe, prześladowane (Flp 2, 8) oblicze Chrystusa
w oczekiwaniu na wieniec życia (w. 23–31); por. C. Paolazzi, Pieśń słoneczna, [w:] Pisma
św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie, red. A. Cabassi,
Kraków 2009, s. 230–241.
60
Por. Jan Paweł II, List apostolski Rediabat velut na 800-lecie urodzin św. Franciszka (15 sierpnia 1982), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, dz. cyt., nr. 2; por. W. Block,
„Pieśń słoneczna” św. Franciszka z Asyżu modlitwą „nowego człowieka”, [w:] Homo novus,
red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 253–276.
61
Brat Tomasz z Celano, relacjonując ostatnie słowa i czynności przed śmiercią
św. Franciszka, pisze w następujący sposób: „Kiedy [Franciszek] od kilku dni przebywał w miejscu tak przez siebie upragnionym i poznał, że nadchodzi czas bliskiej śmierci, przywołał do siebie dwu braci, a swych szczególnych synów, i kazał im donośnym
głosem w radości ducha śpiewać chwalby Pańskie o rychłej śmierci i życiu wiecznym
tak bliskim. On zaś, o ile zdołał, intonował ów psalm Dawidowy: «Głośno wołam do
Pana, głośno błagam Pana» (Ps 141, 2)”; por. Brat Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy
św. Franciszka z Asyżu, tłum. i oprac. Cecylian T. Niezgoda, [w:] Wczesne źródła chrześcijańskie, t. 1, Warszawa 1981, s. 73.
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chy były jak noc czarna! Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza
nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił trochę drzwi serca swego
[…] Bóg dopełni […]. Wszystko ma początek w Twoim Miłosierdziu
i w Twym Miłosierdziu się kończy” (ktPK 34.5).
Święte kobiety i mężczyźni, na których wskazuje Jan Paweł II
w swych katechezach biblijnych, są ludźmi oddanymi Chrystusowi
bez reszty, ludźmi żyjącymi w głębokiej komunii z Nim, wybranymi przez Niego do szczególnych zadań w Jego Kościele. Aktualizacja psalmów i kantyków poprzez ich życie dodaje odwagi w ufnym
i wiernym odpowiadaniu na Boże wezwanie.
W katechezach papieskich znajduje się odniesienie do dwóch myślicieli – katolickiego matematyka, fizyka Blaise’a Pascala (1623–1662)
oraz protestanckiego teologa i filozofa religii Rudolfa Otto (1869–1937).
Wskazuje na ich poszukiwania i określenia dotyczące kruchości człowieka i wielkości Boga. W katechezie na temat Psalmu 8 papież przywołuje metaforę Blaise’a Pascala (Myśli, nr 264)62 dotyczącą człowieka,
którego określa terminem „trzciny” (ktPK 6.1). W katechezie na temat
Psalmu 29 Jan Paweł II odnosi się teologa protestanckiego i filozofa
religii Rudolfa Otto63. Wskazuje na tremendum Boga. Tym terminem
B. Pascal, Myśli, tłum T. Żeleński, Warszawa 19725. Blaise Pascal był francuskim
matematykiem i fizykiem. W następstwie doświadczonego przezeń w roku 1654 mistycznego przeżycia porzucił działalność naukową, poświęcając się filozofii i teologii.
Z tego okresu jego życia pochodzą dwa najbardziej znane dzieła Pascala: Prowincjałki,
Warszawa 1921; Kraków 2004 i Myśli, Warszawa 1972. Pascal ukazywał „nędzę człowieka bez Boga”, przypominając prawdę o skażeniu ludzkiej natury. Wskazywał jednocześnie na wielkość człowieka; już sama możność uznania przez człowieka swej nędzy
świadczy o jego wielkości. O wielkości człowieka stanowi myśl: „człowiek jest tylko
trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. Wielkość człowieka objawia
się w jego zdolności wzniesienia się do Boga przez akt miłości; por. J. K. Jurczyk, Blaise
Pascal, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 43–46.
63
Rudolf Otto (1869–1937) opracował oryginalną teorię religii, która wywarła wpływ na XX-wieczne religioznawstwo i filozofię religii. Teorię tę wyłożył dziele
pt. Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych,
Warszawa 1968. Otto rozróżnia w doświadczeniu religijnym uczucie misterium tremendum, uczucie misterium facinans, uczucie maiestas, uczucie misterium. Uczucie misterium
tremendum pojawia się wobec tajemnicy pełnej grozy, absolutnej niedostępności Boga,
która wzbudza lęk, lęk i bojaźń. Uczucie misterium facinans pociąga; uczucie maiestas
to uczucie wszechmocy, całkowitej wyższości, pełni mocy, które wzbudza szacunek
i pokorę; uczucie misterium – odczucie tajemnicy jako czegoś całkowicie innego, czegoś
co przekracza ludzkie rozumienie; por. Z. Zdybicka, Rudolf Otto, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 918–921.
62
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określa Jego niepojętą transcendencję oraz obecność jako sprawiedliwego sędziego w dziejach ludzkości, która na próżno się łudzi, że
może stawić opór Jego najwyższej władzy. Chrystocentryzm aktualizacji Jana Pawła II obecny jest przez odniesienie się do Magnificat
Maryi, która wysławia ten aspekt Bożego działania: „On przejawia
moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu” (Łk 1, 51–52a) (ktPK 17.4). Jan Paweł II
przywołuje komentarz Dietricha Bonhoeffera (Pregare i Salmi con Cristo, Brescia 1978, s. 48), duchownego ewangelickiego i teologia, zamordowanego przez nazistów w obozie koncentracyjnym w 1945 roku64.
Bonhoeffer wyjaśnia, że Psalm 119 jest „żywą i aktualną modlitwą”,
a „pozorne powtórzenia to w rzeczywistości nowe aspekty jednej i tej
samej rzeczywistości: miłości do słowa Bożego” (ktPK 72.2,4).
Może zaskaczyć fakt, że w swych katechezach o psalmach i kantykach
z Liturgii godzin Jan Paweł II tylko jeden raz cytuje komentarz współczesnego egzegety Luisa Alonso Schökela (Trenta salmi: poesia e preghiera,
Bologna 1982, s. 499) (ktPK 83.1). Można wyciągnąć niepochopny wniosek, że tylko słowo Boże przyjęte życiem rodzi dzieła. W katechezie biblijnej chodzi nie o słowa, lecz o świadków mocy słowa Bożego.
Jan Paweł II wskazuje, jak na przestrzeni wieków słowo Boże – psalmy i kantyki z Liturgii godzin – dawało duchową inspirację do twórczości artystycznej, literackiej, mistycznej, ale też przynaglało do odpowiedzi dawanej Jezusowi oraz wobec ludzi.
Reasumując niniejszy paragraf dotyczący uwzględnienia przez
Jana Pawła II pozabiblijnych źródeł w procesie aktualizacji psalmów
i kantyków, należy stwierdzić, że papież wskazuje katechizowanym
wielkie bogactwo dzieł artystycznych, literackich, mistycznych świadczących o mocy słowa Bożego. Jan Paweł II odnosi się najpierw do tekstów liturgii rzymskiej i bizantyjskiej i unaocznia katechizowanym, jak
psalmy i kantyki Liturgii godzin aktualizowane są w najważniejszych
64
Por. B. Milerski, Dietrich Bonhoeffer. Teolog chrześcijaństwa świeckiego, [w:] Leksykon
wielkich teologów XX/XXI wieku, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2003, s. 30–39.
Po polsku ukazały się następujące prace Dietricha Bonhoeffera: Wybór pism, red. A. Morawska, Warszawa 1970; Naśladowanie, Poznań 1997; Krzyż i zmartwychwstanie, Kraków
1999; Życie wspólne, Kraków 2001; O odpowiedzialności, Kraków 2001; por. także: K. Karski, Świeckie chrześcijaństwo Dietricha Bonhoeffera, [w:] Teologia protestancka XX wieku, red.
tenże, Warszawa 1971, s. 93–107, J. Kosian, Chrześcijaństwo jako „istnienie dla innych“.
Antropologia teologiczna Dietricha Bonhoeffera, Wrocław 1992.
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świętach roku liturgicznego, w liturgii sprawowanych sakramentów
oraz zestawie czytań, np. na msze święte o Matce Bożej. Analiza dotycząca pism ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich oraz
przedstawicieli początków monastycyzmu prowadzi do następujących wniosków: w zdecydowanej większości katechez Jana Pawła II
komentarze i homilie ojców Kościoła wskazują na tajemnicę Chrystusa i Kościoła obecną w danym psalmie i kantyku, objawioną dla zbawienia człowieka. Widoczna jest równowaga pomiędzy odsłanianiem
głębi Misterium Boga a prawdą o człowieku pragnącym zbawienia.
Równowaga ta pomaga odkryć, że słowo Boże nie jest treścią do przyjęcia intelektem, lecz Prawdą nadającą wartość całemu ludzkiemu życiu. W katechezach swych Jan Paweł II odnosi się do tekstów ojców
wczesnego monastycyzmu, przez które pokazuje katechizowanym,
że celem spotkania z Chrystusem jest zjednoczenie z Nim w krzyżu
i w chwale. Dużą część katechez Jana Pawła II zajmują modlitwy świętych i męczenników. Przez nie papież uczy katechizowanych modlić
się jak święci.
Papież Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych odnosi się do
tekstów Magisterium Kościoła, zwłaszcza do dokumentów Soboru
Watykańskiego II. Aktualizacja psalmów i kantyków jest w nich obecna w pewnym stopniu. Znaczące jest odnoszenie się przez papieża do
aktualizacji obecnej w dziełach artystycznych, literackich i mistycznych. Warto podkreślić, że papież wskazuje na dzieła sztuki powstałe
z inspiracji słowa Bożego na przestrzeni wieków i tradycji – Wschodu i Zachodu, odnosi się do myślicieli katolickich i protestanckich.
Wskazuje na dzieła mistyczne kobiet i mężczyzn. Wszystkie one mają
na celu podprowadzenie katechizowanych do odkrycia najgłębszej
tęsknoty za Bogiem, obecnej w głębi osoby, otwarcia się na spotkanie
z Chrystusem oraz podjęcie środków, które prowadzą do zjednoczenia z Nim.

2. Wykorzystanie treści antropologicznych
Jan Paweł II w swym nauczaniu wskazuje na konieczność wrażliwości na adresata przepowiadania chrześcijańskiego i jego obecną sytuację. W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II przestrzega przed
przedmiotowym traktowaniem adresatów przepowiadania Ewangelii
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oraz daje praktyczne zasady i ich uzasadnienie65. Po pierwsze, głoszenie tajemnicy Chrystusa musi być poprzedzone „skierowaniem uwagi
w stronę «drugiego», tego, z kim mamy rozmawiać” (RH 11). Po drugie:
postawa misyjna i misjonarska zaczyna się zawsze w poczuciu głębokiego szacunku dla tego, „co kryje się w człowieku” (J 2, 25), dla tego,
co on już sam w głębi swojego ducha wypracował w zakresie spraw najgłębszych i najważniejszych – szacunku dla tego, co już w nim zdziałał
ten Duch, który „tchnie tam, gdzie chce”. Misja nie jest nigdy burzeniem,
ale nawiązywaniem i nowym budowaniem (RH 12).

Na uwagę zasługuje stwierdzenie papieża, że „poprzez szacunek
dla człowieka, dla jego sumienia i wolności sama osobowa godność
staje się treścią przepowiadania, nawet bez słów, ale poprzez sposób
odnoszenia się do niej” (RH 12)66. Jednocześnie Jan Paweł II stwierdza, że w ten sposób Kościół, głosząc prawdziwą godność osoby ludzkiej, odpowiada na szczególną potrzebę naszych czasów, gdy przez
systemy i poszczególnych ludzi propagowane jest różne rozumienie
wolności.
W niniejszym paragrafie zostanie przeanalizowany sposób wykorzystania treści antropologicznych przez Jana Pawła II w jego
katechezach biblijnych. Szczególnie zostanie zwrócona uwaga na
doświadczenia egzystencjalne, ich sposób przeżywania przez psalmistę oraz powszechny charakter wielu doświadczeń, które dotykają człowieka każdego czasu. Następnie zostanie postawione pytanie
o motywacje wyborów moralnych zgodnych z Prawem Bożym, na
jakie wskazuje Jan Paweł II, katechizując współczesnych chrześcijan.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w której u początku swej papieskiej
posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli (4 marca
1979), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006, (odtąd skrót: RH nr).
66
Więcej na temat prawa do życia i rozwoju duchowego; por. D. Sikorski, Podstawy
godności ludzkiej, [w:] Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o godności ludzkiej, Częstochowa 1983, s. 31n; P. Bortkiewicz, Antropologia teologiczna Jana Pawła II. Zarys kierunków badań, [w:] Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II. Studia
nad myślą Jana Pawła II, t. 1, red. R. Komurka, J. D. Szczurek, Kraków 2008, s. 47–56;
K. Bochenek, Centralne miejsce człowieka jako osoby w refleksji Jana Pawła II (Karola Wojtyły),
[w:] 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Odpowiednie dać rzeczy słowo, red. W. Furmanka,
Rzeszów 2004, s. 148–165.
65
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Kolejny paragraf będzie dotyczył zagadnienia eschatologicznej perspektywy ludzkiego życia i sposobu jej ukazania w oparciu o psalmy
i kantyki Liturgii godzin.
2.1. Sytuacja egzystencjalna człowieka wierzącego

W katechezach biblijnych Jana Pawła II ważne miejsce zajmują doświadczenia człowieka opisywane przez psalmistę. Słowa takie jak
„doświadczenie” (ktPK 7.2; 24.2; 35.1; 37.7), „doświadczyć” (ktPK 16.4),
„doświadczenie wiary” (ktPK 2.4), „doświadcza” (ktPK 22.3; 35.4),
„przeżywa” (ktPK 15.2; 22.4), „czuje” (ktPK 23.4; 24.2) powtarzają się
w katechezach papieskich. Wydaje się, że papież stara się zaprosić katechizowanych do wsłuchania się w doświadczenie duchowe, które
w wierze i w teologii ma doniosłe znaczenie. Coraz częściej przyjmuje
się, że doświadczenie w wierze ma wpływ na teologię67.
W psychologii przez „doświadczenie” rozumie się ogół wiedzy, nawyków, umiejętności, jakie jednostka zdobywa w ciągu całego swego
życia, dzięki czemu rozszerza swe związki ze światem otaczającym.
Na szczeblu ludzkim doświadczenie wyznacza zachowanie człowieka68. Zagadnienie ludzkiego doświadczenia było przedmiotem poszukiwań Karola Wojtyły69. Koncepcja przez niego wypracowana jest
Por. S. C. Napiórkowski, Doświadczania i objawienia, Współmyśląc z Janem Pawłem II, [w:] Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji, red. K. Klauza,
K. Pek, Lublin 2007, s. 29–46; por. A. Szostek, Doświadczenie człowieka otwarte na doświadczenie Boga, [w:] Doświadczam i wierzę, red. S. C. Napiórkowski, S. Kowalik, Lublin 1999,
s. 15; A. Scola, Doświadczenie człowieka, tłum. P. Mikulska, Lublin 2010.
68
Por. A. Dylus, Doświadczenie, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 131. Karol Wojtyła w dziele pt. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994 wiele uwagi
poświęcił ludzkiemu doświadczeniu;
69
Karol Wojtyła, (tenże, O humanizmie św. Jana od Krzyża, [w:] Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, tłum. K. Stawecka, red. T. Styczeń i in., Lublin 2000, s. 233–243) pisze
o dwoistości doświadczenia człowieka. Twierdził, że człowiek jest jedynym przedmiotem, którego doświadczamy od zewnątrz i od wewnątrz; por. K. Wojtyła, Aby Chrystus
się nami posługiwał, Kraków 1979, s. 387–388. Mówiąc o doświadczeniu wewnętrznym,
Wojtyła myśli o przeżywaniu swej podmiotowości. Natomiast gdy mówi o doświadczeniu zewnętrznym, chodzi mu spostrzeżenie zewnętrzne swej własnej cielesności
oraz zewnętrzności innych osób. Samodoświadczenie i doświadczenie drugiego, doświadczenie wewnętrzne i doświadczenie zewnętrzne, chociaż są niewspółmierne,
to jednak są „takożsame”, decyduje o tym jedność przedmiotu doświadczanego; por.
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 8; Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki
67
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w dużej mierze obecna w encyklikach papieskich. Encyklika Redemptor
hominis jako przedmiot doświadczenia bierze człowieka odkupionego
przez Chrystusa w jego sytuacji w świecie współczesnym. Opierając
się na wyróżnionym podziale doświadczenia, czyli doświadczeniu
zewnętrznym i wewnętrznym, Jan Paweł II stwierdza, że człowiek
pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość. Człowiek nie może żyć bez Miłości (RH 10). To stwierdzenie jest wynikiem doświadczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi ze swym niepokojem, niepewnością, słabością i grzesznością
życiem i śmiercią zbliżyć się do Chrystusa. Autor niejako wzywa do
wewnętrznego doświadczenia: człowiek musi niejako wejść w Chrystusa, aby odnaleźć siebie. To może zaowocować zdumieniem nad
samym sobą. To zdumienie jest formą doświadczenia wewnętrznego,
doświadczenia własnej wartości i godności.
Każde doświadczenie posiada swoją specyficzną strukturę, posiada swoją dynamikę, początek, przebieg i koniec. Posiada podmiot
i przedmiot odniesienia, środki wspomagające, łaski, dzięki którym
może zaistnieć. Doświadczenie jest przeżyciem podmiotu. Ma jednak
charakter przedmiotowy, gdyż w doświadczeniu człowiek spotyka
się z „rzeczywistością”, którą poprzez poznanie w jakiś sposób przyjmuje do swego wnętrza. Doświadczenie jako spotkanie podmiotu
z przedmiotem ma charakter relacji poznawczej. Doświadczenie jest
złożonym procesem, pełnym i wszechstronnym bezpośrednim obcowaniem człowieka z doświadczaną rzeczywistością. Doświadczenie
i rozumienie tworzą pewną całość. Doświadczenie jest warunkiem
rozumienia; jest od niego bardziej pierwotne70. „Doświadczenie jest
początkiem całego procesu rozumienia”71. Nie jest ono jednolite, składają się na nie cztery typy doświadczeń: własnego wnętrza, siebie od
zewnątrz, wnętrza drugiego człowieka i doświadczenie drugiego człowieka od zewnątrz. Prowadzi człowieka do odkrycia prawdy o sobie
i o otaczającej rzeczywistości. W doświadczeniu aktywnie uczestniczą
Filozoficzne” 16 (1969), z. 2, s. 5–24; por. S. Grygiel, Hermeneutyka czynu oraz nowy model
świadomości, „Analecta Cracoviensia” (1973–1974), z. 5–6, s. 144–147.
70
Por. J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej, Kęty
2000, s. 90.
71
K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, „Roczniki Filozoficzne” 29 (1981),
z. 2, s. 6.
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zmysły i intelekt. Człowiek przez kontakt poznawczy ze światem zewnętrznym nawiązuje kontakt także z samym sobą72. Przedmiotem
doświadczenia jest każdy dla siebie w sposób niepowtarzalny i jedyny. Poznając siebie, człowiek rozwija i poszerza wiedzę o sobie, która
dopełniona jest wiedzą o innych.
Jan Paweł II, komentując psalmy i kantyki Starego i Nowego Testamentu, ukazuje, że święci autorzy odnoszą się do doświadczeń
ogólnoludzkich i ponadczasowych. Psalmy nie tylko przekazują doświadczenia autorów czy ich środowisk, ale mogą – dzięki swej ponadczasowości – wyrazić i nazwać doświadczenie człowieka czy grupy
ludzkiej każdego czasu. Więcej nawet – mogą wywołać doświadczenie
analogiczne do tego, z jakiego wyrosły73. Do najważniejszych należą:
radość, znikomość człowieka i przemijanie, doświadczenie własnej
grzeszności i przebaczenia przez Boga, doświadczenie cierpienia, zła
obecnego w historii i świecie (ktPK 77.2), los wiernych i przewrotnych
(ktPK 53.2; por. ktPK 111.2).
We wprowadzeniu do katechez biblijnych papież wskazuje na rolę
przeglądu psalmów z punktu widzenia wyrażanych w nich uczuć74:
radość, wdzięczność, dziękczynienie, miłość, czułość, entuzjazm, ale
również głęboki ból, żal, prośba o pomoc i sprawiedliwość, wybuch
gniewu i złorzeczenie. Poprzez odczytywanie ludzkich uczuć wyrażanych przez psalmistę człowiek odnajduje swój świat wewnętrzny

R. Kisiel, Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II, Legnica 1998, s. 80.
Por. J. Warzecha, Analiza strukturalna w egzegezie Psalmów, „Studia Thelogica Varsaviensia” 26 (1988), z. 1, s. 58.
74
Uczucie jest przeżyciem psychicznym, którego istotą jest ustosunkowanie
się do aktualnie lub dawniej działających bodźców, tj. do przedmiotów, innych ludzi, samego siebie, własnego działania. Przyjmuje się podział przeżyć uczuciowych
na dwie klasy: niższe – jak przyjemność, przykrość, strach, gniew; wyższe – jak
wdzięczność, wstyd, zazdrość; por. J. Ekel, Mały słownik psychologiczny, red. J. Ekel,
J. Jaroszyński, J. Ostaszewska, Warszawa 1965, s. 35; Uczucie odnosi się do doświadczenia, doznawania lub świadomego procesu. Uczucie odnosi się też do wrażenia
sensorycznego, jak doznawanie ciepła lub bólu; do stanów afektywnych, jak dobre
samopoczucie, depresja, pożądanie itd., do przekonań, jak niejasne uczucie czegoś
niepotwierdzonego przez rzeczywiste dowody; por. A. S. Reber, Słownik psychologii,
red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, Warszawa 2002, s. 789–790. Każde uczucie posiada cechy dla siebie specyficzne, które mówią o jego jakości. Do tych cech należą: znak, intensywność oraz trwałość, S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 2000,
s. 102–104.
72
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w Psalmach w całej pełni75 (por. ktPK 1.2). Uczucia odnoszą się do doświadczeń, doznań lub świadomego procesu. W katechezie do Psalmu 8 Jan Paweł II wskazuje na podwójne uczucia psalmisty związane
z jego spotkaniem ze stworzeniem: „osoba ludzka czuje się przytłoczona przez wielkość stworzenia”, i jednocześnie doświadcza, „że
Bóg pochyla się nad nim i obdarza go koroną wicekróla” (ktPK 7.2).
Doświadczenie opisywane przez psalmistę dotyczy uświadomienia
sobie przez niego jego miejsca we wszechświecie, pochylenia się Pana
wszechświata nad nim i przyjęcia godności, której nie mógł sam sobie
nadać. Opis doświadczenia relacji człowieka do stworzenia obecny
jest w Psalmie 19 [18]. Katechezę dotyczącą tego psalmu Jan Paweł II
rozpoczyna od odniesienia się do doświadczenia człowieka, jakim jest
jego zachwyt nad blaskiem słońca wschodzącego i jaśniejącego oraz
nad dobroczynnym ciepłem jego promieni76. Papież podkreśla, że „na
różne sposoby ludzie okazywali wdzięczność za to źródło życia, reagując z entuzjazmem, który nierzadko znajdował wyraz w autentycznej, wzniosłej poezji. Psalmista przez swoją pieśń opiewającą słońce
ogarniające swymi promieniami powierzchnię ziemi „przyłącza się do
długiego szeregu kantorów starożytnego Bliskiego Wschodu, wysławiających gwiazdę dnia, która jaśnieje blaskiem na niebie i która w ich
regionie góruje długo, powodując gorący żar”. Jednocześnie papież
podkreśla, że dla człowieka Biblii „słońce jest stworzeniem będącym
w służbie jedynego Boga i Stwórcy” (ktPK 11.1). Zachwyt nad słońcem prowadzi psalmistę do wdzięczności wobec Boga za Jego dzieło77.
Wdzięczność powstaje na skutek działania Boga. Jan Paweł II wskazu75
Więcej o emocjach jako źródle orientującym i energetyzującym na rzecz podejmowanych działań zobacz: H. Gasiul, Znaczenie emocji w rozwoju osobowości – perspektywa personalistyczna, [w:] Bliżej emocji, red. A. Błachnio, A. Przepiórka, Lublin 2008, s. 263,
s. 263–278.
76
Podziwianie i obserwowanie przyrody budzi w człowieku różnego rodzaju
uczucia. Może to być uczucie radości, zachwytu nad pięknem otaczającego świata i jego
wspaniałością albo też uczucie strachu i obawy przed niebezpieczeństwem, jakie może
się w nim kryć; por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 104.
77
Wdzięczność zaliczana jest do emocji złożonych, czyli zależy do czynników poznawczych i świadomych ocen. Wdzięczność wymaga zdolności postrzegania wydarzeń, ich rozróżniania, przypominania, kojarzenia, porównania, przetwarzania informacji i podejmowania decyzji; por. M. Szcześniak, „Nie sama woda mnie ocaliła, lecz moc
rąk, które ją podały”: przedmiotowo-podmiotowa perspektywa wdzięczności, [w:] Bliżej emocji,
red. A. Błachnio, A. Przepiórka, Lublin 2008, s. 35.
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je na zachwyt jako na postawę prowadzącą do odkrycia zbliżającego
się do nas Boga78. Podczas audiencji generalnej Oczekiwanie i zachwyt
człowieka wobec tajemnicy Jan Paweł II podejmuje ten temat.
Trzeba otworzyć oczy, by podziwiać Boga, który się ukrywa, a jednocześnie ukazuje w rzeczach i wprowadza nas w obszar tajemnicy. Kultura techniczna, a jeszcze bardziej nadmierne zanurzanie się w rzeczywistości materialnej, często uniemożliwiają nam dostrzeżenie ukrytego
aspektu rzeczy. W rzeczywistości, dla człowieka potrafiącego je odczytać, każda rzecz, każde wydarzenie zawiera przesłanie, które ostatecznie
prowadzi do Boga. Mamy zatem bardzo wiele znaków objawiających
obecność Boga. Żeby się jednak nie rozminąć z nimi, powinniśmy być
niewinni i prości jak dzieci (por. Mt 18, 3–4), zdolni do podziwu, zadziwienia i zachwytu wobec Bożych gestów miłości i życzliwości względem nas79.

W katechezie na temat Psalmu 19 Jan Paweł II wskazuje na to, iż
interpretacja chrześcijańska tego psalmu posługuje się słonecznym
obrazem pojawiającym się w psalmie dla opisania Chrystusa wychodzącego z grobu ciemności i wchodzącego do pełni nowego życia
w zmartwychwstaniu. Papież nie zamazuje też podstawowego przesłania psalmu, którym jest zachęta do odkrywania Bożego słowa obecnego w stworzeniu. Stworzenie stanowi niejako pierwsze objawienie – przypomina Jan Paweł II (por. ktPK 11.6). W swych katechezach
jedynie wskazuje on na możliwość analizy psalmów pod kątem uczuć
ludzkich, lecz poza wskazaniem na zachwyt i wdzięczność nie zajmuje się tym zagadnieniem.
W pierwszej encyklice Jana Pawła II Redemptor hominis znajduje się passus, w którym Ewangelia i chrześcijaństwo doczekały się następującego określenia: „głębokie
zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą
Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem; w ostatniej, podpisanej 17 kwietnia 2003
roku (czyli już po opublikowaniu Tryptyku rzymskiego, Kraków 2003) encyklice Ecclesia
de Eucharistia pisze o serii „wielkich i wdzięcznych zdumień”, które budzi w nas Eucharystia, jej niepojęty dar i niepojmowalna tajemnica. I tak we wprowadzeniu uzasadnia
cel powstania dokumentu: „Pragnę to eucharystyczne «zdumienie» rozbudzić, pisząc tę
encyklikę […]”. J. Szymik, Poezja Jana Pawła II. Zdumienie i zachwyt, www.kultura.wiara.
pl/doc/451434.Poezja-Jana-Pawla-II-Zdumienie-i-zachwyt (25.06.2013).
79
Jan Paweł II, Oczekiwanie i zachwyt człowieka wobec tajemnicy (26 VII 2000), [w:]
tenże, Dzieła zebrane, t. 6, Katechezy, cz. 1, Kraków 2007, s. 633–634, (ktBO 74.5).
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Więcej uwagi poświęca ludzkim potrzebom, podkreślając fundamentalną potrzebę człowieka, jaką jest pragnienie Boga80. Papież
wskazuje na potrzebę Boga podobnie jak czyni to Magisterium Kościoła. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes czytamy: „człowiek, będąc stworzeniem, doświadcza
z jednej strony wielorakich ograniczeń, z drugiej czuje się nieograniczony w swych pragnieniach i powołany do wyższego życia”81. Każdy
człowiek żywi nieugaszone i niedające się niczym oszukać pragnienie transcendencji – przekraczania siebie, więzi z innymi, utwierdzenia sensu swej wolności w słowie Bożym (KKK 27; por. 355, 1701).
Słowo to jest wszczepione w duchową istotę osoby (KKK 50–53; por.
1950–1953). Bóg nieustannie wychodzi naprzeciw owym pragnieniom
i potrzebom osoby ludzkiej, ponieważ On sam jest „sprawcą i chcenia
i działania” (Flp 2, 13) i za sprawą Jego „siły przyciągania” zwraca się
ona ku Niemu całą swoją istotą (KKK 2560)82. W katechezie na temat
Psalmu 63 Jan Paweł II podkreśla, że „bez Niego, zamiera w nas oddech i samo życie” (ktPK 38.3). Papież zauważa, że głód Boga zostaje
zaspokojony, kiedy człowiek słucha słowa Bożego i spotyka się z Panem. Aż w końcu, wskazuje na Chrystusa i wyjaśnia, że pragnienie
i głód Boga zaspokaja Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, od
którego otrzymujemy, dzięki darowi Ducha Świętego i sakramentom,
nowe życie i podtrzymujący je pokarm (por. ktPK 38.4,6). Na ten ważny wymiar ludzkiego życia Jan Paweł II wskazuje również w innych
katechezach (por. Psalm 42 [41] – ktPK 23.1–2; Psalm 84 – ktPK 47.4).
Jednocześnie życie człowieka naznaczone jest istnieniem obecnej
w nim dialektyki. Jej fundamentem jest fakt, że człowiek jest otwarty,
ukierunkowany na nieskończoność, a jednocześnie podlega ograniczeniom83. Papież wskazuje na fundamentalną potrzebę Boga, której
doświadcza psalmista, gdy w Psalmie 42 [41] wyraża głęboką tęsknoPor. K. Trojan, Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacje religijne, Kraków
2001, s. 111.
81
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 10, (odtąd skrót: KDK i nr) [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, dz. cyt.
82
Por. E. Wolicka, Człowiek otwarty na transcendencję, [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995, s. 14 .
83
Por. K. Trojan, Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacje religijne, dz. cyt.,
s. 111.
80
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tę za Bogiem i jednością z Nim, a jednocześnie doświadcza jej braku.
„Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem
kroczyłem do Bożego domu w świątecznym orszaku, wśród głosów
radości i chwały” (w. 5). „Dom Boży” ze swą liturgią to świątynia jerozolimska, do której wierny chodził, to miejsce bliskiego kontaktu z Bogiem, „źródłem żywej wody” jak mówił Jeremiasz (por. Jr 2, 13). Teraz
jedyną wodą zraszającą jego źrenice są łzy (Ps 42 [41], 4), wywołane
oddaleniem od źródła życia (ktPK 23.5). W katechezie na temat Psalmu 42 Jan Paweł II wskazuje na komentarz Orygenesa (Omelie XVII,
In Numeros XVII; GCS VII, 159–160), który twierdził, że poszukiwanie
Boga przez człowieka to przedsięwzięcie, które nie ma kresu, ponieważ dalsze postępy są zawsze możliwe i konieczne. W jednej ze swych
homilii na temat Księgi Liczb pisze:
Ci, którzy kroczą drogą poszukiwania mądrości Bożej, nie stawiają domów, lecz „namioty”, ponieważ wciąż wędrują i wciąż posuwają
się naprzód, a im większe czynią postępy, tym bardziej rozpościera się
przed nimi droga rozwoju i wiedzie w nieskończoność (ktPK 23.2).

Studium katechez biblijnych Jana Pawła II pozwala zauważyć, że
papież podkreśla obecność walki duchowej i pokus w życiu każdego
człowieka84, wspólnot85, a także w świecie ideologii, kultury i struktur
84
Pokusa (hebr. nsh, gr. peirazen, łac. tentatio) oznacza poddanie próbie czegoś
lub kogoś, wewnętrzne pobudzenie do złego wynikające z pożądliwości ludzkiej, zewnętrznego wpływu świata lub działania szatańskiego. Jako próba dopuszczona przez
Boga może być doświadczeniem prowadzącym do oczyszczenia i umocnienia duchowego oraz przyczyną zasługi. W Biblii człowiek (Adam, Abraham, Dawid, Hiob, Jezus,
Apostołowie) oraz Izrael i Kościół byli poddawani pokusie (próbie). Jednak Bóg, który
jest wierny, nie pozwala kusić człowieka ponad siły, a dopuszczając pokusę, wskazuje
jednocześnie sposób jej przezwyciężenia (1 Kor 10, 13); por. J. Corbon, Próba – pokusa,
STB, 793–799; H. H. Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, Freiburg–Basel–Wien
20054, s. 663–664; W. Chrostowski, Anatomia pokusy (Rdz 3, 1–6), „Przegląd Powszechny” 101 (1984), z. 5, s. 198–207; H. C. Schmitt, Die Erzählung von der Versuch Abrahams
Gev 22, 1–19 und das Problem einer Theologie der elohistishen Pentateuchtexts, „Biblische Notizen” 10 (1986), z. 34, s. 82–109; S. Urbański, Teologia życia mistycznego, Warszawa 1999,
s. 163–189; M. I. Rupnik, Rozeznanie duchowe. Jak trwać w Chrystusie, Częstochowa 2004;
P. Semenenko, O pokusach, Kraków 2001, s. 40–42; M. R Jurado, Rozeznawanie duchowe,
Kraków 2002.
85
W katechezie Duch Święty w misji wśród pogan Jan Paweł II wskazuje na pokusę społeczno-religijnego partykularyzmu, na jaką narażony był Kościół pierwotny po-
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życia społecznego86. Wymienia różnorodne pokusy, jakich doświadcza psalmista: „pokusa bałwochwalstwa” (ktPK 66.2); „pokusa samozadowolenia, uznania siebie absolutnym panem” (ktPK 89.2); „pokusa pychy” (ktPK 18.4); „pokusa «pokładania ufności w książętach»”
(ktPK 79.4); „pokusa przemocy” (ktPK 12.3,4); „pokusa kultu bogactwa” (ktPK 31.1,5; por. ktPK 30.3,4); „pokusa korupcji i przemocy, przewrotności i niegodziwości”, „pokusa wszelkiego egoizmu i niesprawiedliwości” (ktPK 61.4), „pokusa zniechęcenia, a nawet rozpaczy”
(ktPK 53.3). Ponadto Jan Paweł II podaje przykład modlitwy w chwili
pokusy, do jakiej zachęca mnich Izajasz z Syrii (Recueill ascetique, Bellefontaine 1976). Modlitwą tą jest werset Psalmu 27, 1: „Panie, obrońco
mojego życia” (ktPK 15.5)87. Za św. Grzegorzem Wielkim papież wskazuje kres pokus: „gdy ukaże się Chrystus, nasze życie, i zobaczymy
oblicze Boże, wówczas rozproszy się wszelka mgła pokusy (św. Grzegorz Wielki, Komentarz do siedmiu Psalmów pokutnych, PL 79, 649–650)
(ktPK 77.5). W katechezie na temat Psalmu 8 Jan Paweł II w nawiązaniu do św. Ambrożego (Wykład Ewangelii według św. Łukasza, tłum.
W. Szołdrski, Warszawa 1977, s. 147) przypomina, że chwała, którą
nas Pan obdarza, jest nagrodą za pomyślne przejście próby pokusy
(ktPK 7.4). Rzeczywistość walki duchowej i pokus doświadczanych
przez człowieka warto odczytać w kontekście katechezy pt. Ten, który
ogołocił samego siebie. Jan Paweł II wskazuje na „pierwszą i pierwotną
wstały we wspólnocie jerozolimskiej i judzkiej. Pokusę tę pomógł przezwyciężyć Piotr,
z którego rozkazu pierwsi poganie otrzymali chrzest w domu setnika Korneliusza
(Dz 11) (por. ktDŚ 25.1).
86
Por. Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem o Duchu Świętym w życiu
Kościoła (18 maja 1986), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, dz. cyt., s. 55; więcej na
temat: W. Smołka, Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1998, s. 162–172.
87
W katechezie Duch Święty Sprawcą naszej modlitwy Jan Paweł II wskazuje na to,
iż to Duch Święty „wzbudza potrzebę i wolę Chrystusowego nakazu «czuwajcie i módlcie się» zwłaszcza w chwilach pokusy, bo «duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 26, 41)” (ktDŚ 97.4; por. ktDŚ 101.8). W katechezie Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej papież podkreśla, że wraz z sakramentem
namaszczenia chorych przekazywana jest łaska Ducha Świętego, którego wewnętrzne
namaszczenie przynosi ulgę, pociechę, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierną
dobroć Boga. W ten sposób łatwiej jest choremu znosić wszystkie niedogodności i przykrości związane z chorobą oraz z większą energią odpierać pokusy szatana (ktKO 46.5).
W katechezie Prezbiter człowiekiem modlitwy papież wyjaśnia, że modlitwa chroni prezbitera od nadmiernej aktywności, od pokusy rzucenia się w wir zajęć aż do zagubienia
w nich siebie (por. ktKO 79.2).
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pokusę, której mężczyzna i kobieta ulegli «na początku»: «tak, jak Bóg
będziecie znali dobro i zło»” (Rdz 3, 5). Człowiek uległ pokusie stania się „takim, jak Bóg”, choć był zaledwie stworzeniem. Ten, który
jest Bogiem – Synem, „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem”. „A stając się człowiekiem, «ogołocił samego siebie»,
i przez dokonanie tego wyboru przywrócił każdemu człowiekowi,
nawet najuboższemu i najbardziej ogołoconemu, jego pierwotną godność” (ktJC 66.6)88. Ponadto papież podkreśla, że „bałwochwalstwo
stanowi pokusę dla całej ludzkości we wszystkich zakątkach ziemi
i w każdym czasie” (ktPK 66.2).
W katechezie na temat kantyku 1 Krn 29, 10–13 Jan Paweł II wskazuje, iż autor natchniony świadomy jest tego, że ludzkie zadowolenie
z dokonanych dla Pana dzieł może rodzić pokusę, by skupić uwagę na
samych sobie, jak gdybyśmy byli wierzycielami Boga. Papież pokazuje, że Dawid w doświadczeniu bogactwa i władzy mógł ulec „pokusie
postępowania w taki sposób, jakby się było absolutnym panem tego,
co się posiada, jakby to było powodem do pychy i wywyższania się
nad innych” (ktPK 89.2). Jednak jest on świadomy, że królowie tego
świata są obrazem Bożego królowania (w. 11), a możni nie mogą zapomnieć, że „bogactwo i chwała od Ciebie [od Boga] pochodzą” (w. 12).
Jan Paweł II podkreśla, że
modlitwa zapisana w Kantyku uświadamia człowiekowi na nowo,
że jest „ubogim”, który wszystko otrzymuje. Jednocześnie kieruje wzrok
katechizowanych na Chrystusa zmartwychwstałego, uwielbionego
przez Boga i postawionego „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą,
i Mocą, i Panowaniem” (Ef 1, 21) (por. ktPK 89.6; por. ktPK 6.4).

W katechezie na temat Psalmu 30 Jan Paweł II wskazuje na to, że
czas pomyślności może być związany z pokusą pychy (ktPK 18.4).
Ponadto papież zauważa, że człowiek staje przed radykalnym wyborem wobec dwóch sprzecznych możliwości: z jednej jawi się pokusa
„pokładania ufności w książętach” (por. w. 3) i przyjęcie ich zasad,
88
W katechezie Duch Święty a kuszenie Jezusa Jan Paweł II podkreśla, że istotą
wszystkich pokus, które Jezus przezwyciężył na pustyni, była perspektywa mesjanizmu politycznego prowadzącego do ziemskiej chwały; była to idea bardzo powszechna
i głęboko zakorzeniona w duszy ludu Izraela (ktDŚ 46.4,6).
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wynikające z przewrotności, egoizmu i pychy. W rzeczywistości jest
to droga śliska i prowadząca do upadku, której kresem jest rozpacz.
Istnieje również inna możliwość, którą psalmista wysławia i nazywa
ją błogosławieństwem: „Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu” (w. 5). Jest to droga zaufania
Bogu odwiecznemu i wiernemu, polega na przyjęciu Jego wyborów
(ktPK 79.4).
W drugiej katechezie na temat Psalmu 49, 14–21 Jan Paweł II podkreśla, że psalmista potępia bałwochwalczy kult bogactwa i związane
z nim złudzenia. Jest to jedna z pokus, na którą stale wystawiona jest
ludzkość: przywiązując się mocno do pieniędzy, których moc uważa
się za niezwyciężalną, człowiek łudzi się, że może „przekupić również
śmierć”, oddalając ją od siebie89. Papież przypomina, że Jezus
ukazuje nam prawdziwy skarb, będący wyzwaniem dla śmierci: „Nie
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie
ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6, 19–21).

Pozytywne wezwanie Jezusa zawiera zachętę do gromadzenia
skarbów w niebie (jałmużna i inne dzieła miłości), gdyż są one wyjęte
spod prawa przemijalności90 (ktPK 31.1,5; por. ktPK 30.3,4).
W katechezie na temat Psalmu 20 Jan Paweł II, wskazuje iż stanowi
on wezwanie, by nigdy nie dać się zwieść pokusie przemocy. Psalmista pokazuje w sposób bardzo wyraźny różnicę pomiędzy pozycją
nieprzyjaciół, polegających na fizycznej sile rydwanów i koni, a pozycją Izraelitów. „Wszelkiego rodzajowi nikczemności człowiek spra89
Gianfranco Ravasi zauważa, że psalmista przeprowadza dość surowy sąd nad
bogactwem. Nie jest ono postrzegane jako znak błogosławieństwa (teoria odpłaty).
Może być wręcz znakiem grzechu i niesprawiedliwości. Taka teza pojawia się w Księdze Przysłów (16, 8; 17, 1; 19, 1.22; 20, 21; 21, 6), gdzie bogactwo łączone jest z niesprawiedliwością, bezlitośnie odsłaniając ludzką podłość, która cechuje bogacza; por. tenże,
Psalmy, cz. 2, Kraków 2007, s. 331.
90
Sapiencjalna krytyka przemijalności bogactw zostaje spotęgowana do przez odniesienie do eschatologii. Ci, którzy za dobre czyny otrzymują odpłatę od Ojca w niebie,
to ludzie wymienieni w błogosławieństwach (5, 3–12); por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, Częstochowa 2008, s. 346, cz. 1, s. 285, NKB.NT I.
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wiedliwy przeciwstawia wiarę, życzliwość, przebaczenie i propozycję
pokoju” (ktPK 12.3,4).
Papież wskazuje na pokusę korupcji i przemocy, przewrotności
i niegodziwości, wszelkiego egoizmu i niesprawiedliwość (ktPK 61.4).
W katechezie na temat Psalmu 101 ukazującego władcę zdecydowanego na walkę z przestępstwem Jan Paweł II podkreśla, że wymierzanie
sprawiedliwości nie jest zadaniem każdego obywatela, dlatego wierni,
którzy chcą odnieść ten psalm do siebie, winni czynić to przez zastosowanie analogii i decydować się każdego poranka na to, by usunąć ze
swego serca i postępowania działania pod wpływem pokusy korupcji
i przemocy, przewrotności i niegodziwości, egoizmu i niesprawiedliwości (por. ktPK 61.4). Nauczanie Soboru Watykańskiego II, zawarte
szczególnie w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, stanowi cenną aktualizację wskazań zawartych w Psalmie 101.
Porządek społeczny i jego rozwój winien być nieustannie kierowany na dobro osób, gdyż porządek rzeczy winien być podporządkowany
hierarchii osób, nie zaś na odwrót. […] Porządek ten winien być wciąż
rozwijany, opierany na prawdzie, budowany na sprawiedliwości, ożywiany miłością; w wolności winien znajdować coraz bardziej ludzką
równowagę (26)91.

W katechezie na temat Psalmu 92 Jan Paweł II podkreśla, że psalmista „opiewa szczęście, ufność i optymizm – dary, o które powinniśmy
prosić Boga właśnie w naszych czasach, kiedy łatwo zakrada się pokusa zniechęcenia, a nawet rozpaczy” (ktPK 53.3). Warto zauważyć iż
w katechezie tej papież mówi o pokusie rozpaczy i jednocześnie wskazuje na modlitwę o ufność jako środek zaradczy.
Z teologicznego punktu widzenia walka duchowa, pokusy, ale
też i grzech – jako skutki grzechu pierworodnego – są przeszkodami w osiągnięciu celu życia człowieka. W religii judeochrześcijańskiej
inicjatorem objawienia się Boga względem człowieka i Jego zamiarów jest sam Bóg, który daje się poznać człowiekowi wychodząc poza

Por. także: Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens o ludzkiej pracy (14 września
1981); [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, dz. cyt.
91
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własne misterium92. Człowiek został tak stworzony, że ze swej natury
dąży do Boga, a jednak trudno mu ten cel osiągnąć. Jednym ze skutków popełnionego przez człowieka zła jest poczucie winy. Poczucie
winy, choć dotyczy psychiki człowieka, jego wnętrza, to jednak obejmuje sferę religijną, więź z Bogiem. Grzech jako osobowy, obiektywny
akt sprzeciwu wobec Boga wnosi w życie człowieka zachwianie duchowej jedności z Bogiem, zamiast przyjaźni utrwala stan habitualnej
grzeszności93. W katechezie na temat Psalmu 51 Jan Paweł II wskazuje
na sytuację, w jakiej znajduje się człowiek od samego początku swego istnienia: „Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka” (w. 7). Papież wyjaśnia, że psalmista wskazuje na
głęboki wymiar wrodzonej słabości moralnej człowieka, która jest następstwem źle wykorzystanej wolności (ktPK 34.1). Jan Paweł II wiele
uwagi w swym nauczaniu poświęcił poczuciu grzechu i jego zaniku
u współczesnych ludzi. Szczególnie w adhortacji Reconciliatio et penitentia pisze o tym, że
poczucie [grzechu] ma swoje źródło w świadomości moralnej człowieka i jest jakby jej termometrem. Powiązane jest z poczuciem Boga,
ponieważ wypływa ze świadomego stosunku łączącego człowieka z Bogiem jako jego Stwórcą, Panem i Ojcem. Dlatego tak jak nie można całkowicie wymazać poczucia Boga ani zagłuszyć sumienia, tak też nigdy
nie da się zupełnie wymazać poczucia grzechu94.

Temat poczucia grzechu jest tym ważniejszy, że współczesnemu
człowiekowi grożą „zaćmienie”, „wypaczenie”, „znieczulenie”. Utrata
poczucia grzechu jest formą lub owocem negacji Boga w postaci ateizmu lub sekularyzmu95. W katechezie na temat Psalmu 51 Jan Paweł II
Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne, Kraków 1998, s. 211.
Por. tamże, s. 219; por. także: S. Głaz, Poczucie grzechu w adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie, „Kurier Ateński” 142 (1991), s. 9; T. Sikorski, Grzech,
[w:] Słownik teologiczny, t. 1, Katowice 1985, s. 197–199; P. Schoonenberg, Peccato
a colpa, [w:] Sacramentum mundi, t. 6, Brescia 1976, s. 219–231.
94
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliactio et penitentia do biskupów, kapłanów i wiernych po synodzie biskupów o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (2 grudnia 1984), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, Kraków
2006, 18.
95
Tamże, 18.
92
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wskazuje na doświadczenie grzechu i Bożego przebaczenia. Podkreśla,
że tradycja żydowska autorstwo psalmu przypisuje Dawidowi, wezwanemu do pokuty przez proroka Natana (por. ww. 1–2; 2 Sm 11–12).
Jednakże po wiekach psalm wzbogaca się dzięki modlitwie tylu innych
grzeszników, podejmujących na nowo motywy „serca czystego” oraz
„Ducha” Bożego zaszczepionego w odkupionym człowieku, zgodnie
z nauczaniem proroków Jeremiasza i Ezechiela (por. w. 12; Jr 31, 31–34;
Ez 11, 19; 36, 24–28). Psalmista wyznaje swój grzech wyraźnie i bez wahania. Dochodzi do głosu indywidualne sumienie grzesznika, który
zaczyna jasno widzieć popełnione przez siebie zło96 (ktPK 32.2). Decydującą rolę odgrywa prośba o interwencję łaski Bożej, gdyż tylko
moc miłości Bożej przezwycięża siłę grzechu (ktPK 32.4). Jan Paweł II,
korzystając z komentarza Orygenesa (Omelie sui Salmi, Firenze 1991,
s. 277–279) wskazuje na istotną rolę świadomości grzechu.
Niektórzy po popełnieniu grzechu pozostają całkiem spokojni i nie
przejmują się swoim grzechem, ani też nie mają najmniejszej świadomości uczynionego zła, lecz żyją, jakby się nic nie stało. Tacy ludzie z pewnością nie mogą powiedzieć: „grzech mój zawsze jest przede mną”.
Kiedy natomiast człowiek, który zgrzeszył, boleje i trapi się z powodu
swego grzechu, kiedy dręczą go wyrzuty sumienia i męczy się nieustannie oraz doznaje rozdarcia w swoim wnętrzu, które potępia jego czyn,
wówczas słusznie woła: „moje kości nie zaznają spokoju z powodu
mych grzechów”. Kiedy więc stawiamy przed oczyma naszego serca popełnione grzechy, przyglądamy się każdemu z nich z osobna, uznajemy
je, wstydzimy się ich i żałujemy tego, cośmy zrobili, wtedy wstrząśnięci
i przerażeni słusznie mówimy: „nasze kości nie doznają spokoju z powodu naszych grzechów” (ktPK 32.2).

96
Sumienie jest wewnętrznym osądem tego, co jest dobre, a co złe w działaniu
człowieka. Funkcje sumienia Biblia przypisuje najczęściej sercu i nerkom (2 Sm 24, 10;
Hi 27, 6; Jr 11, 20), ponieważ język hebrajski nie posiada specjalnego terminu na określenie sumienia. Jedynie księgi Starego Testamentu napisane po grecku i Nowy Testament
używają rzeczownika: syneidesis – „sumienie” (Mdr 17, 10; Syr 10, 20). Jezus w swoim
nauczaniu posługuje się starotestamentalnym obrazem sumienia – sercem (Mt 15, 1–20).
Paweł Apostoł mówi, że sumienie posiadają również poganie, którzy prawo Boże mają
wypisane w swych sercach (Rz 2, 14n). Sumienie ocenia wewnętrzną postawę każdego
chrześcijanina (2 Kor 1, 12; 5, 11; Rz 9, 1); por. J. Kudasiewicz, Sumienie, [w:] Słownik
biblijny, red. H. Langkammer, Katowice 1989, s. 146.
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Innym doświadczeniem, o którym często pisze psalmista, są samotność, cierpienie i pytanie o milczenie Boga. Przeżycie nieobecności Boga w doznawanych nieszczęściach i lękach było dla starotestamentowego człowieka, którego modlitwa znalazła wyraz w psalmach,
jeszcze jednym powodem intensywniejszego poszukiwania możliwości nawiązania z Nim rozmowy. Papież ukazuje wiele aspektów tego
doświadczenia. W katechezie na temat Psalmu 77 [76] Jan Paweł II
wskazuje na analogię zachodzącą między cierpieniem Chrystusa i sytuacją cierpiącego człowieka. „Kiedy ból dosięga szczytu, człowiek
chciałby oddalić kielich cierpienia” (por. Mt 26, 39) (ktPK 44.2). Czuje się opuszczony przez Boga (por. ktPK 44.3, ktPK 23.5). Kieruje do
Boga gorący apel, by przerwał swe milczenie (Ps 80 ktPK 45.4). „Nie
milcz” – to usilna prośba wielu psalmów, gdyż ten, kto został pozbawiony słowa Bożego, jest jakby martwy97. W katechezie na temat kantyku Iz 42, 10–16 obecny jest temat milczenia Boga, które często jest powodem niepokoju dla sprawiedliwego, a nawet zgorszenia. Milczenie
to – wyjaśnia papież – nie oznacza, że historia została pozostawiona
w ręku ludzi przewrotnych, a Pan jest nieobecny, obojętny i niewzruszony. W rzeczywistości milczenie to kończy reakcja przypominająca
cierpienia rodzącej kobiety, która dyszy, jęczy i krzyczy. Pan sprawia,
że rodzi się nowy świat98 (por. ktPK 102.4). W Psalmie 43 [42] psalmista opisuje odczuwaną samotność, spowodowaną niezrozumieniem,
a nawet agresją ze strony przewrotnych, samotność, którą pogłębia
jego izolacja i milczenie Boga99. Psalmista przebywa z dala od Syjonu, który jako szczególne miejsce obecności Boga oraz kultu wiernych
jest punktem odniesienia jego życia. Zwraca się do Boga i prosi Go,
by bronił go przed nieprzyjaciółmi. Jan Paweł II wskazuje na to, że
Por. A. Ohler, Milczenie, PSB, 733; W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, red. A. Bartoszek, Katowice 2006.
98
Jezus Chrystus jest Słowem Bożym nieustannie skierowanym do człowieka.
Od śmierci Jezusa Bóg nie przemawia inaczej jak tylko przez Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jezus sam w pełni doświadczył na krzyżu milczenia Boga i umiera
pośród Jego milczenia. Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa są tym ostatnim słowem
Boga, jest to słowo, które trwa i daje zbawienie; por. A. Grabner-Haider, Milczenie
Boga, PSB, 734.
99
Samotność może być dla człowieka najbardziej bolesną formą niepokoju. Często
patrzy on na siebie, używając jako kryterium stopnia przystosowania się do tłumu. Inność, odstawanie od tłumu rodzi niepokój; por. S. Głaz, Doświadczanie religijne a osobowość, Kraków 2000, s. 132.
97
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św. Ambroży (Le rimostranze di Giobbe e di Davide, VII, 28, Roma 1980,
s. 233) odnosi te doświadczenia do Jezusa modlącego się w Getsemani:
Nie chcę byś się dziwił, jeśli prorok mówi, że jego dusza jest poruszona, skoro sam Pan Jezus rzekł: „Smutna jest dusza moja”. Ten bowiem,
kto wziął na siebie nasze słabości, przyjął również naszą wrażliwość,
z powodu której jest smutny aż do śmierci, a nie z powodu śmierci, od
której zależało szczęście wszystkich ludzi. Był więc smutny aż do śmierci w oczekiwaniu na to, by łaska się dopełniła. Wykazuje to Jego świadectwo, kiedy mówi o swojej śmierci: „Jest chrzest, którym mam być
ochrzczony: i jak bardzo pragnę, by się spełniło!” (ktPK 24.2).

W katechezie dotyczącej Psalmu 27 [26] 7–14 Jan Paweł II podkreśla, że modlący się człowiek nie jest nigdy sam, nawet gdy czuje się
samotny i traci najbliższych, ponieważ pochyla się nad nim miłosierny Bóg. To On ratuje w momencie próby i wspiera podczas zawieruchy (ktPK 16.3).
Doświadczenie lęku w obliczu cierpień, śmierci jest ważne dla
człowieka100. Psalmy przedstawiają to podstawowe doświadczenie
w sposób bardzo sugestywny i jednocześnie wskazują, że człowiek
przejęty lękiem przyznaje, że kiedy zawiedzie wszelka pomoc, tylko Bóg może uratować i pocieszyć. Psalmista wyjawia ten lęk przed
Bogiem, ufa, że otrzyma od Niego pomoc i zaświadcza o mocy
ufności złożonej w Bogu (por. Psalm 27 – ktPK 15;16; Psalm 29
– ktPK 17.3; Psalm 57 – ktPK 36; Psalm 119, 145–152 – ktPK 72.4;
Psalm 108 [107] – por. ktPK 62.3,5)101.
100
Lęk jest egzystencjalną świadomością niebytu. Lęk wywołuje świadomość, iż
każdy z nas posiada w sobie element niebytu. Nie przeraża nas sama myśl o śmierci
innych czy jej świadomość, lecz ukryta w nas podświadoma pewność, że i my kiedyś
umrzemy, wywoływana właśnie przez wiadomość o śmierci i przemijaniu innych. Lęk
nie posiada charakteru ciągłego, pojawia się w sytuacji doświadczanego niebezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego; por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość,
dz. cyt., s. 135n.
101
Lęk jako towarzyszący podstawowej sytuacji egzystencjalnej człowieka przenika
cały Stary Testament i należy do podstawowych pojęć Nowego Testamentu. 1) grzech
jest źródłem lęku, jest wyrazem oddalenia do Boga (Rdz 11, 1–9); 2) lęk jest rezultatem
niepewności (Mdr 17); 3) uwolnienia od lęku dokonuje Chrystus. Całość i tymczasowość naszej egzystencji zostały gruntownie przezwyciężone w akcie afirmacji Bożej
okazanej przez Chrystusa (2 Kor 1, 19n), ponieważ miejsce zagrażającej nicości zajęła
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W katechezie na temat Dn 3, 57–88.56 papież zwraca uwagę na to,
w jaki sposób psalmista wskazuje, że prześladowani, choć stoją w obliczu męczeństwa, nie wahają się śpiewać, radować i chwalić Pana.
Ostry i przenikliwy ból spowodowany przez doświadczaną próbę
ustaje, wydaje się niemal zamilknąć w obliczu modlitwy i kontemplacji
Boga102. Właśnie taka postawa ufnego zawierzenia powoduje Bożą interwencję. Pragnienie dochowania wierności przymierzu przez trzech
młodych Izraelitów spotyka się z wiernością Boga, który posyła anioła, aby oddalił od nich płomienie. Chrześcijanin odczuwa wdzięczność
nie tylko za dar stworzenia, ale także za to, że otoczony jest ojcowską opieką Boga, który w Chrystusie wyniósł go do godności syna.
Jan Paweł II podpowiada właściwą postawę w cierpieniu i stwierdza,
że kiedy człowiek całym sobą wyraża chwałę i ufność, oczekiwanie
i nadzieję, koszmar ustępuje, ustają lęki, kończy się cierpienie (por.
ktPK 113.2; por. ktPK 112.3,4).
Doświadczenie ocalenia przez Boga w sytuacji rozpaczliwej opisuje również autor hymnu zwycięstwa Wj 15, 1–18. Autor natchniony przypomina wydarzenie Wyjścia, kiedy to Bóg ocalił Izraela w sytuacji z ludzkiego punktu widzenia beznadziejnej i rozpaczliwej.
Bóg rozkazuje morzu, by otworzyło przejście napadniętemu ludowi i zamknęło je przed napastnikami. Sugestywne obrazy ukazują,
jak wielki jest Bóg, i jednocześnie wyrażają zdumienie ludu, który
niemal nie wierzy własnym oczom i intonuje pieśń: „Pan jest moją
mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem mego Ojca, będę Go wywyższać” (Wj 15, 2) (ktPK 87.1). Doświadczenie zbawienia w imieniu Pana obecne jest w wielu psalmach: Psalm 118 [117] (ktPK 70.3);
zbawcza obietnica znalezienia bezpieczeństwa w Bogu. Dociera ona nawet do najgłębszych otchłani ludzkiego zagubienia (Łk 22, 44; Mt 27, 46). Posłuszeństwo Jezusa jest
fundamentem „błogosławionego lęku” (2 Kor 12, 9), doświadczenia wspólnoty cierpień
z Chrystusem (Rz 18, 17); por. G. Hierzenberg, Lęk, PSB, 649–650.
102
W hymnie uwielbienia Boga Dn 3, 57–88.56 podkreślona jest prawda o Bogu jedynym, któremu cześć oddają wszystkie stworzenia, a więc niebiosa i ciała niebieskie,
ziemia i jej elementy oraz siły natury, istoty zamieszkujące sferę niebieską i ziemską,
zwierzęta morskie, lądowe i powietrzne, a wreszcie ludzie. Wszystko wysławia Boga
z powodu Jego łaskawości, dobroci i miłosierdzia, które On wyświadcza wszystkim
swoim stworzeniom. Autor hymnu ukazuje Boga jako Stwórcę, któremu wszystko jest
poddane. Jednocześnie podkreśla Jego absolutną władzę, por. M. Parchem, Księga Daniela, s. 312–313, NKB.ST XXVI.
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Psalm 143 [142] (ktPK 77.2,3,4). Przeżywają go konkretni ludzie:
Ezechiasz, który doświadczył śmiertelnej choroby i uzdrowienia
przez Boga (Iz 38, 10–14.17–20, ktPK 100.1,3), Anna cierpiąca z powodu bezpłodności i dostępująca daru poczęcia (1 Sm 2, 1–10 por.
ktPK 90.1,2,4,5)103, Azariasz, który pośród ognia doznaje ocalenia
(Dn 3, 26–27.29.34–41, ktPK 109).
Jan Paweł II wskazuje na opisywane przez psalmistę doświadczenie
napięcia, sprzeciwu, odrzucenia, niebezpieczeństw oraz wskazuje na
chrześcijański sposób ich przeżywania. W katechezie na temat Psalmu 27
Jan Paweł II wyjaśnia, że człowiek wierzący nierzadko spotyka się ze
sprzeciwem, bywa odrzucany czy wręcz prześladowany. Postawa sprawiedliwego irytuje, ponieważ jest jakby potępieniem dla zuchwałych
i przewrotnych. Wierzący jest świadomy, że prawe postępowanie prowadzi do izolacji, a nawet budzi wzgardę i wrogość społeczeństwa, które ceni nade wszystko osobistą korzyść, zewnętrzny sukces, bogactwo
i pogoń za przyjemnościami. Nie jest jednak sam, w jego sercu nadal
panuje zadziwiający pokój wewnętrzny104. Papież sugeruje, że modlący
się tym psalmem chrześcijanin czuje się tak, jakby słyszał głos św. Pawła, który ogłasza: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31).
„Jednakże spokój wewnętrzny, moc ducha są darem, który otrzymujemy, gdy chronimy się w świątyni, gdy oddajemy się modlitwie osobistej
i wspólnotowej” – stwierdza Jan Paweł II (ktPK 15.3).
W katechezie na temat Psalmu 119, 105–112 ojciec święty podkreśla, że „wierny zdaje sobie sprawę, że przemierza drogi świata pośród niebezpieczeństw, strapień i prześladowań; wie, że zawsze może
być poddany próbie. Chrześcijanin jest jednak świadom, „że każdego
dnia musi nieść krzyż, wstępując na swoją Kalwarię (por. Łk 9, 23)”
(ktPK 71.2)105. Jednakże wierność człowieka sprawiedliwego jest nie103
Por. J. Łach, Pieśń Anny, matki Samuela (1 Sm 2, 1–10), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 14 (1961) 3–4, s. 104–109.
104
Pokój – hebrajskie słowo oznacza „doskonały, cały, zdrowy, nieuszkodzony,
albo też lepiej „żyć”. Przeciwieństwem szalom nie jest więc wojna, lecz wszystko to,
co może szkodzić pomyślności. Tak rozumiany pokój jest darem Boga (por. Ps 29, 11).
W tym znaczeniu „Chrystus jest naszym pokojem” (Ef 2, 14). Pokój oraz znak pokoju
(Jezusa zmartwychwstałego) oznacza i przynosi mesjańskie zbawienie; por. M. Ernst,
Pokój, [w:] Nowy leksykon biblijny, red. F. Kogler, red. naczelny wydania polskiego
H. Witczyk, Kielce, s. 600.
105
Por. K. Ziółkowski, Krzyż Chrystusa odpowiedzią na sens ludzkiego cierpienia. Wybrane zagadnienia z nauczania Jana Pawła II, [w:] Błogosławiony Jan Paweł II: apostoł Ludu
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wzruszona: „Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków. Prawa Twego nie zapominam, nie zboczyłem
od Twoich postanowień” (Ps 119 [118], 106. 109. 110). Papież zauważa,
że „siłą wierzącego jest pokój sumienia, a jego stałość w posłuszeństwie Bożym przykazaniom – źródłem pogody ducha. Pragnie on być
wierny woli swego Boga. Dzięki temu znajdzie pokój duszy i zdoła
przejść przez liczne mroczne doświadczenia, osiągając prawdziwą radość” (ktPK 71.3). Modlący się człowiek ma niezachwianą pewność, że
źródłem wyzwolenia i nadziei jest Boża łaska (por. ktPK 97.3).
Analiza katechez biblijnych Jana Pawła II pokazuje, że duże znaczenie przypisuje on doświadczeniu człowieka. Uwaga papieża dotyczy
doświadczeń zewnętrznych człowieka, takich jak: zachwyt nad pięknem przyrody, doświadczenie zagrożenia czy choroba. Wskazuje też
na doświadczenia wewnętrzne, takie jak doświadczenie swej godności
otrzymanej od Boga, tęsknota za Bogiem, pokusy, poczucie winy, zaufanie Bogu i doświadczenie Jego pomocy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Jan Paweł II podkreśla, iż Jezus wziął na siebie ludzkie
doświadczenie. Przezwyciężył lęk, pokusy i grzech. Poprzez opisywanie doświadczeń psalmisty i wskazywanie na Chrystusa podprowadza katechizowanych do tego, by w doświadczeniu bohatera biblijnego odnaleźli własne doświadczenie, a następnie ze swym niepokojem,
niepewnością, słabością i grzesznością, życiem i śmiercią zbliżyli się
do Chrystusa. Jan Paweł II zdaje się prowadzić katechizowanych do
wejścia w Chrystusa, aby mogli w Nim odnaleźć siebie.
2.2. Aspekty moralne życia chrześcijańskiego

Jan Paweł II podkreśla, że psalmiści dostrzegają problemy moralne, oceniają je w świetle słowa Bożego i wskazują wybory moralne
zgodne ze słowem Bożym. Jan Paweł II, ukazując aktualność tych
zagadnień dla współczesnych wierzących, przypomina wielką wagę
wyboru między dobrem i złem, jaki podejmuje każdy człowiek, oraz
chrystologiczną motywację wyborów moralnych chrześcijan.
Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, s. 189–198; A. Dulles, Blask
wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, Kraków 2005, s. 151; R. S. Pujsza,
Ex theologia crucis. O krzyżu w tajemnicy Boga i człowieka na kanwie wybranych dokumentów
bł. Jana Pawła II, „Słowo Krzyża” 5 (2011), s. 27–52.
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Jan Paweł II podkreśla wybór moralny, jaki dokonuje się w sercu
człowieka, wynikający z jego wolności106. W katechezie dotyczącej
Psalmu 36 [35] pisze:
Na początku każdego dnia, wypełnionego pracą i relacjami z innymi ludźmi, każdy człowiek może wybrać jedną z zasadniczych postaw:
opowiedzieć się po stronie dobra albo też ulec złu. Psalm 36 ukazuje
dwie przeciwstawne opcje. Z jednej strony jest człowiek, który jeszcze
będąc „w łożu”, knuje nieprawe plany (por. w. 5); z drugiej natomiast
jest człowiek szukający Bożego światła, „źródła życia” (por. w. 10).

Jan Paweł II wskazuje na doświadczenie Mojżesza na Synaju (por.
Wj 34, 29–30) i stwierdza, że to samo spotyka chrześcijan, gdy „z odsłoniętą twarzą wpatrują się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za
sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniają się do
Jego obrazu” (por. 2 Kor 3, 18)107. Wskazanie na doświadczenie chrześcijańskie ma tutaj rolę motywującą do podejmowania wyborów, których owocem jest życie w jasności i upodobnianie się do Chrystusa.
Papież podkreśla rolę decyzji wewnętrznej, z której rodzą się czyny.
Nieustannie ponawiane wybory grzesznika – pisze papież – są następstwem wyboru, który określa całe jego życie i prowadzi do śmierci
(ktPK 21.1,2; por. ktPK 79.3,4; ktPK 75.3,4,5; ktPK 21.2.3; ktPK 52.3;
ktPK 37.4,5). Chrystologiczna motywacja zachęt moralnych kierowanych do chrześcijan w katechezach biblijnych o psalmach i kantykach
Tradycja biblijna zakłada, że człowiek jest w stanie podejmować zupełnie dobrowolne decyzje. Biblia apeluje do tej możliwości wybierania, podkreślając wagę odpowiedzialności za podjęty wybór. Człowiek podejmuje też dobrowolną decyzję nawrócenia się do Boga całym swym jestestwem (Ez 18, 21–28; Rz 11, 22n.; 1 Kor 9, 27); por.
L. Roy, Wyzwolenie–wolność, STB, 1098–1103.
107
Św. Paweł korzysta z metafory „widzenia w zwierciadle”, gdy podejmuje temat
poznania (1 Kor 13, 12). Jest to motyw pochodzący ze starożytnej literatury grecko-helleńskiej (Platon, Tim. 71b; 72c; Plutarch, Mor. 781f: Is. Os. 384a; Seneka, Nat. 1, 5, 1; 1, 15,
7; Filon, Abr. 153; Decal. 105; Leg. 3, 101). „Widzenie w zwierciadle” jest jednak etapem
poprzedzającym widzenie twarzą w twarz. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy:
„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz”
(1 Kor 13, 12). Dla Pawła prawdziwe poznanie jest związane z miłością: „Jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga” (1 Kor 8, 3). „Uznany” w sensie biblijnym,
tzn. kochany przez Boga (por. Oz 2, 22); por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, Częstochowa 2009, s. 436, NKB.NT VII.
106
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Liturgii godzin Jana Pawła II posiada bardzo charakterystyczny rys.
Papież wskazuje na Osobę Chrystusa i nowe życie, które jest Jego darem dla człowieka108. Przyjęcie tego daru przejawia się w odnoszeniu
się pełnym dobroci i miłosierdzia do drugich ze względu na Chrystusa. „Nie bądźcie źli dla tych, którzy są źli dla was – zachęca Jan
Paweł II – bo Chrystus jest nadzieją” (por. ktPK 39.3); kto odwraca się
od zła, znajdzie schronienie w Chrystusie (por. ktPK 99.4); Chrystus
rozjaśnia mroczne drogi człowieka (ktPK 71.1); Chrystus daje szczęście ubogim (ktPK 84.6).
W katechezie na temat Psalmu 65 papież zwraca uwagę na potrzebę wyboru postawy moralnej zgodnej z Prawem Bożym, wskazując na Chrystusa, jedyną nadzieję109. Papież korzysta z komentarza
św. Augustyna (Esposizioni sui Salmi II, Roma 1990, s. 475), który wyjaśnia w następujący sposób:
Morzem jest dzisiejszy świat: gorzki od soli, wzburzony nawałnicą,
w którym zachłanni i przewrotni ludzie niczym ryby pożerają się nawzajem. Nie postępujmy w taki sposób, bracia, ponieważ Pan jest nadzieją dla wszystkich krańców ziemi (ktPK 39.3).

Zachęta, by porzucić zachłanność i przewrotność, silnie obecne
w świecie, jest aktualna dla chrześcijan. Jej realizacja jest możliwa tylko dzięki przyjęciu perspektywy eschatologicznej. Papież wskazuje na
ważną zależność: schronienie w Chrystusie znajdzie ten, kto odwraca
się od zła. W katechezie na temat Iz 33, 13–16 papież przytacza fragment
komentarza św. Hieronima (In Isaiam prophetam, 10, 33: PL 24, 367), któ108
Napomnienia zawarte w listach św. Pawła mają podobny teologiczny charakter.
Posiadają one trzy walory: 1) chrystologiczny, tzn. głoszone są w imieniu Chrystusa;
2) profetyczny, tzn. stanowią integralna część głoszenia Ewangelii; 3) eklezjalny, tzn.
dokonują się wewnątrz wspólnoty kościelnej; por. K. Romaniuk, Motywacja soteriologiczna w parenezie nowotestamentalnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15 (1968), z. 1,
s. 61; tenże, Motywacja napomnień moralnych w listach św. Pawła, Poznań–Warszawa–Lublin 1971; P. Gryziec, Specyfika paraklezy w listach św. Pawła, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
49 (1996), s. 85–91.
109
Jezus Chrystus jest naszą nadzieją (1 Tm 1, 1). Jest On nadzieją dla jednostki, o ile
chrześcijanin ma nadzieję na ostateczne ocalenie na sądzie Bożym i osiągnięcie życia
wiecznego (1 Tes 4, 13n.), i jest nadzieją dla świata, o ile na nowo stworzy niebo i ziemię,
tzn. wszystko. Na całkowite urzeczywistnienie tej przyszłości została zorientowana nadzieja chrześcijańska; por. H. Jetter, Nadzieja, PSB, 777–781.
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ry wskazuje na doniosłość decyzji wewnętrznej110. „Każda przewrotność, ucisk i niesprawiedliwość jest decyzją krwawą: i nawet jeśli nie
zabija mieczem, jednakże zabija w zamiarze”. Każde zło wyrządza
krzywdę konkretnym ludziom. Odwrócić się od zła oznacza nie słuchać i nie przypatrywać się złu. „Kto tak postępuje, «zamieszka na wysokościach», to znaczy w królestwie niebieskim lub na wysokiej pieczarze silnej Skały, w Chrystusie Jezusie” (ktPK 99.4). Chrystus jest Skałą
służącą za fundament (Rz 9, 33; 1 P 2, 6n), dzięki któremu chrześcijanie
nie upadają, gdy słuchają i wypełniają Jego słowo (Mt 7, 24), otwierają
się na drogę służby bliźnim i życie wieczne z Bogiem111.
O darze Chrystusa, który rozjaśnia mroczne drogi człowieka, mówi
Jan Paweł II w katechezie na temat Psalmu 119, 105–112. Papież zauważa, że „człowiek często idzie mrocznymi drogami, ale niespodziewanie ciemności rozjaśnia blask słowa Bożego. Sam Chrystus przedstawia swoją osobę jako ostateczne objawienie, posługując się tym
samym obrazem: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12)
(ktPK 71.1). Chrystus jako Światłość świata objawia się przede wszystkim w swoich słowach i czynach. Jego właściwości oświecające wypływają z tego, co jest w Nim samym: Słowo samego Boga, życie i światłość ludzi.
Kolejny aspekt moralny wymagający decyzji to przyjęcie prawdy
o sobie jako o człowieku ubogim przed Bogiem. Psalmista nakłania
modlącego się do dokonania wyboru duchowego, do podjęcia postaw,
które Bogu się podobają. W katechezie na temat Psalmu 149 mowa
jest o ‘anawim, czyli o ubogich i pokornych (w. 4)112. Jan Paweł II wy110
Wychowanie moralne w ujęciu św. Hieronima polega na tym, by najpierw słuchaczowi wyjaśnić tekst biblijny, a potem wyjaśnić, jak należałoby postępować w codziennym życiu, aby stawać się coraz lepszym chrześcijaninem; por. P. Sroczyński,
Wskazania św. Hieronima w zakresie samowychowania chrześcijańskiego, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła. Księga jubileuszowa na 70-lecie urodzin ks. A. Młotka,
Wrocław 2011, s. 345.
111
Skała w Biblii często jest wymieniana w kontekście wytrzymałości i trwałości.
W starożytności była wybierana na miejsce ołtarza (Sdz 6, 20n) oraz była obrazem samego Boga, przy którym schronienie znajduje modlący się człowiek (np. Ps 18, 3.47; 28,1).
Jako schronienie skała jest też mocna w swych podstawach: Bóg jest skałą ze względu
na swą wierność (Ps 92, 16); por. M. Prat Mal, Skała, STB, 874–875.
112
Anawim – hebrajski termin zawierający w sobie trzy znaczenia terminu ubogi:
„potrzebujący”, „uciśniony”, „cierpliwy”. Według Prawa Mojżeszowego „ubodzy” byli
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jaśnia, że wyrażenie to oznacza uciśnionych, nędzarzy i prześladowanych z powodu sprawiedliwości, lecz również tych, którzy z powodu
swojej wierności wobec moralnych zobowiązań przymierza z Bogiem
zostają zepchnięci na margines przez ludzi wybierających przemoc,
bogactwo i władzę. Papież podkreśla, że „ubóstwo” jest duchowym
wyborem. Wskazuje na Jezusa, który ogłasza błogosławionymi ubogich w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie (por.
Mt 5, 3), na Maryję śpiewającą hymn dziękczynienia za wielkie rzeczy,
jakich dokonał w Niej Wszechmocny, hymn sprzeciwu wobec nikczemności, solidarności z ubogimi, wierności Bogu Przymierza” (por.
Łk 1, 46–55) (ktPK 84.6). Do ubogich, którzy są świadomi, że wszystko
od Pana otrzymują, należy Dawid (por. 1 Krn 29, 10–13 – ktPK 89.6). Jezus uczy konieczności wyboru ubóstwa ze względu na królestwo Boże
(Mk 10, 21) oraz wzywa, by sprzedać wszystkie bogactwa, aby pełnić dzieła dobroczynności wobec ubogich (Łk 12, 33–34)113. Powyższe
aspekty wyborów moralnych dotyczą bardzo konkretnych wymiarów
życia. Poprzez katechezy biblijne Jana Pawła II katechizowany został
postawiony wobec pytania, jaką drogą w swym życiu kroczy: drogą
egoizmu czy drogą troski o innych. Wybór dokonany przez psalmistę
na rzecz wierności Bożemu Prawu został ukazany katechizowanym
jako droga, którą mogą wybrać, ponieważ jest ona wskazana przez
Chrystusa, do kroczenia nią Jezus uzdolnił wierzących przez swój
krzyż i zmartwychwstanie i mogą ją oni podjąć dzięki Jego łasce. Celem drogi w światłości Pana jest życie wieczne w Bogu.
Poza chrystologicznym motywowaniem napomnień moralnych
w katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II ukazuje przykłady życia ludzi wiernych Bogu, takich jak Judyta czy idealny polityk.
W katechezie na temat kantyku Jdt 16, 1–17 Jan Paweł II wskazuje na
to, że słowo Boże uczy życia wiarą przez przykład ludzi, którzy współpracowali z Bogiem. On dokonał przez nich wielkich rzeczy (por.
ludźmi nieposiadającymi ziemi, co w warunkach palestyńskich opartych na uprawie roli
miało poważne konsekwencje. Ci „poniżeni” byli szczególnym przedmiotem troski i miłości Bożej. Bóg chroni ich, trzeba im czynić dobro, dbać o nich. Eßer, Arm, [w:] Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, t. 1,
Wuppertal 1979, s. 39; L. Roy, Ubodzy, STB, 998; por. A. Tronina, Psalmy modlitwą ubogich
Jahwe, [w:] Głosić Ewangelię ubogim, red. St. Haręzga, Sandomierz 2007, s. 121–132.
113
Por. E. Bammel, Ptwco,j, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 6,
Stuttgart 1959, s. 904.
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ktPK 93.3,4). W katechezie na temat Psalmu 101 [100] ukazującego portret idealnego polityka Jan Paweł II wskazuje na program życia człowieka wiernego Bogu (ktPK 61.1). Jest to program „sprawiedliwości
i łaski” (por. w. 1), który wyraża się w formie dwóch wskazówek moralnych. Pierwsza z nich odnosi się do tzw. „drogi nieskalanej” i gloryfikuje osobiste wybory życiowe podejmowane „z sercem niewinnym”,
czyli w doskonałej zgodzie z prawym sumieniem (por. w. 2). Z jednej
strony autor natchniony wychwala wielkie cnoty moralne, które napełniają światłem „dom”, czyli rodzinę sprawiedliwego, (por. w. 2) – sprawiedliwość pozwalającą właściwie zrozumieć i osądzić114, niewinność
będącą czystością serca i życia, nieskazitelność sumienia, która nie toleruje kompromisów ze złem. W drugiej wskazówce podkreśla wagę
zalet odnoszących się bezpośrednio do życia publicznego i społecznego. Tu przedstawione są istotne zasady, którymi kieruje się ten, kto
zdecydowanie i stanowczo odrzuca zło. Podkreśla konieczność walki
z oszczerstwem oraz „skrytym uwłaczaniem”. Potępia wszelką arogancję i pychę, a także towarzystwo i radę tych, którzy knują podstępy
i kłamią. Pragnie otoczyć się ludźmi nieskazitelnymi i odrzuca relacje
z „knującymi podstęp” (por. w. 7) (por. ktPK 61).
Przykłady wiernych Bogu ludzi Starego Testamentu, których programy życia ukazują psalmy i kantyki Liturgii godzin, są dla chrześcijan jedynie przygotowaniem do przyjęcia Chrystusa jako wzoru
i programu życia. Bardzo mocno i wyraźnie mówi o tym Jan Paweł II
w katechezie dotyczącej kantyku 1 P 2, 21–24. Papież zachęca do zwrócenia uwagi na wizerunek Chrystusa przedstawiony w tym fragmencie. „Jawi się On jako wzór do naśladowania i kontemplowania,
jako – jak mówi oryginał grecki (por. 2, 21) – «program» do zrealizowania, przykład, za którym należy pójść bez wahania, utożsamiając
się z Jego wyborami”. Użyte tu zostało w istocie greckie słowo oznaczające „naśladowanie”, „bycie uczniem”, „pójście śladami Jezusa”.
114
We wczesnym okresie dziejów Izraela sprawiedliwość wymierzali starsi rodu,
później sędziowie i urzędnicy, których zadaniem było rozstrzyganie spraw sądowych
ludności w określonych miejscowościach (Pwt 16, 18). W czasach panowania królów
król był najwyższym sędzią (por. 1 Krl 3, 16–28). W tym okresie powstał też stan zawodowych sędziów. Król Jozafat ustanowił najwyższy urząd (instancję) sądowniczą w Jerozolimie, który stanowili kapłani, lewici i świeccy. Rozprawy miały charakter publiczny. Na podstawie zeznań świadków sędzia orzekał wyrok; por. M. Stumpf-Konstanzer,
Wymierzanie sprawiedliwości, PSB, 1437.
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Bibliści, analizując użyty w tym miejscu termin, podkreślają, że została w nim zawarta idea pozostawienia napisanego lub dokładnie
oznaczonego przykładu, aby się na nim wzorować. Jest on podobny
do śladów pozostawionych na drodze, aby można było iść dokładnie za osobą, która je zostawiła115. Boski Nauczyciel wchodzi na drogę
stromą i uciążliwą, jak czytamy w Ewangelii: „Jeśli ktoś chce pójść za
Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34) (por.
ktPK 122.2). Autor kantyku podkreśla konieczność wielkiej dokładności w naśladowaniu Chrystusa niewinnie cierpiącego. Chrystus jako
cierpiący Sługa jest dla wszystkich chrześcijan wzorem nienagannego postępowania, zwłaszcza w trudnej sytuacji wrogości, upokorzeń
i cierpienia. Motyw ofiary miłości Chrystusa do człowieka, by zbawić
go od zła, jest dla chrześcijan prawdziwym umocnieniem i wsparciem,
a także podstawową motywacją postawy moralnej zachowanej także
w cierpieniu. Zapatrzeni w Chrystusa chrześcijanie, idąc w Jego ślady,
otrzymają potrzebne łaski, by zerwać z grzechem i jego logiką, a prowadzić nowe życie.
Moralne aspekty życia chrześcijańskiego zostały podjęte w katechezach biblijnych Jana Pawła II o psalmach i kantykach w trzech
wymiarach. Najpierw papież z mocą podkreślił rolę wolnego wyboru
między dobrem i złem, jaki podejmuje każdy człowiek, i ponosi jego
konsekwencje. Wybór wynikający z wolności człowieka dotyczy tego,
czy człowiek chce iść drogą Bożego Prawa, skoncentrowaną na trosce o dobro człowieka, czy nie przebierając w środkach, szuka jedynie własnych korzyści. Napomnienia moralne wynikające z psalmów
mają dla chrześcijan szczególny wymiar dotyczący motywacji chrysto115
Grecki termin u`pogrammo.n – według etymologii słowo to oznacza napis mistrza,
podany jako wzór do przepisania. Może oznaczać też jakiś znak, „zadrapanie” wskazujące drogę; por. Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, red. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 1107. Greckie określenie
u`pogrammo.n występuje bardzo rzadko zarówno w Biblii (hapax legomenon w Nowym Testamencie), jak i w literaturze pozabiblijnej, stąd trudno ustalić, co dokładnie oznaczało.
Jednak ogólna idea przykładu czy też wzoru do naśladowania jest oczywista i wynika
już z samego kontekstu. W 2 Mch 2, 28 (hapax legomenon w Starym Testamencie) określenie to oznaczało zasady, którymi kierował się autor biblijnej księgi w przygotowaniu
streszczenia wcześniejszego dzieła. U Klemensa Aleksandryjskiego u`pogrammo.n oznacza
z kolei tabliczkę z wypisanymi literami, która służyła uczniom do nauki pisania przez
kopiowanie widzianego wzoru (Strom. 5, 65); por. S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra,
s. 204, NKB.NT XVII.
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logicznej. Chrystus przez dzieło zbawcze uzdalnia chrześcijan do życia w miłości. Papież wskazuje też na wzory osób wiernych Bogu. Dla
chrześcijan Chrystus, który idzie drogą krzyża, jest nie tylko wzorem
i przykładem, ale Tym, który zaprasza do wspólnej drogi.
2.3. Eschatologiczna perspektywa ludzkiego życia

Eschatologia biblijna jest wyrazem wiary w to, że dzieje tak narodów, jak i jednostek są w ręku Boga, który im wyznaczył kres. Jest nim
doskonała wspólnota Boga z ludźmi, której On sam będzie Królem116.
Eschatologia nie dotyczy jedynie rzeczy ostatecznych, lecz wkracza
w teraźniejsze życie wierzącego, gdyż przez wiarę w Chrystusa został on włączony w sferę ostatecznego zbawienia. Chrześcijanin nie
może więc kierować się tylko teraźniejszością, lecz przez swoje decyzje uczestniczy w procesie, w którym świat zmierza do ostatecznego
dopełnienia, jakie przygotował Bóg. Między teraźniejszością a przyszłością istnieje pewne napięcie: z jednej strony zbawienie w Jezusie
już jest obecne, z drugiej strony oczekuje się jego dopełnienia117. Chrześcijanie żyją wiarą w zmartwychwstanie, ponieważ Zmartwychwstały
Chrystus daje podstawę tej wiary.
Eschatologiczna perspektywa ludzkiego życia stanowi kluczowy
aspekt aktualizacji chrystocentrycznej psalmów i kantyków Liturgii godzin. Jan Paweł II w katechezie na temat Psalmu 90 podkreśla,
że starożytna tradycja chrześcijańska widzi „w tle chwalebną postać
Chrystusa” (ktPK 51.2). Orygenes w swym komentarzu (74 Omelie sul
Libro dei Salmi, Milano 1993, s. 652) wyjaśnia, że
uradowani zmartwychwstaniem naszego Pana, dzięki któremu wierzymy, że zostaliśmy już odkupieni i że pewnego dnia również i my
zmartwychwstaniemy, przeżywamy teraz w radości dni, które nam pozostały, ciesząc się ufnością, a hymnami i duchowymi pieśniami chwaląc Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana (ktPK 51.5)118.
Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 13.
Por. A. Ohler, A. Grabner-Haider, Eschatologia, PSB, 319–322; Więcej na temat
„już i jeszcze nie” według ojców apostolskich; por. H. Pietras, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Kraków 2007, s. 31–41.
118
Według Orygenesa „pierwsze zmartwychwstanie” dokonało się wraz w przyjściem Chrystusa, czyli z Wcieleniem, przez które rozpoczyna się królestwo mesjań116
117
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Radość, którą akcentuje Orygenes, jest istotną cechą życia w perspektywie eschatologicznej, zapowiedzią przyszłej pełnej radości119. Podobną myśl dotyczącą umacniania w sobie nadziei życia wiecznego podkreśla papież w katechezie na temat Psalmu 21. W uzasadnieniu pisze,
że św. Ireneusz, biskup Lyonu, w swym komentarzu do psalmu wiąże
temat życia (por. Ps 21 [20], 5) ze zmartwychwstaniem Chrystusa:
Z jakiego powodu Psalmista mówi: „Prosił Ciebie o Życie” skoro
Chrystus umierał? Psalmista głosi zatem Jego powstanie z martwych
i że On, zmartwychwstały jest nieśmiertelny. Przyjął bowiem życie, aby
zmartwychwstać, oraz długi czas w wieczności, by nie ulec zniszczeniu (Esposizione della predicazione apostolica, 72: Sch 123, Paris 1959, s. 40)
(ktPK 14.4).

To Jezus jest „zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25), czyli zapewnia życie po zmartwychwstaniu. Udziału w życiu samego Boga i więzi
z Chrystusem nic nie zdoła przerwać, nawet śmierć cielesna120.
Eschatologiczna perspektywa ludzkiego życia obecna w psalmach
każe kierować uwagę na sąd ostateczny, który przypieczętuje historię.
Oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa jako sędziego żywych
i umarłych stanowi część chrześcijańskiego Credo. Każdy człowiek stanie przed Nim, by zdać sprawozdanie ze swoich czynów121. Na uwagę
skie. Dla każdego chrześcijanina indywidualnie początkiem tym jest przyłączenie się
do Jezusa w nawróceniu. Królestwo to jest aż do „drugiego zmartwychwstania” – powszechnym zmartwychwstaniem; por. H. Pietras, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, dz. cyt., s. 91.
119
Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 107–108.
120
Por. tamże, s. 106–107.
121
Psalmy z okresu niewoli zawierają apel do Boga Sędziego i prośbę o przyspieszenie godziny sądu ostatecznego (Ps 94, 2; 75, 2–11; 96, 12; 98, 7; Ps 140, 13). Z pojawieniem się Jezusa na świecie czasy ostateczne już się zaczęły: sąd eschatologiczny już się
aktualizuje, chociaż trzeba czekać na chwalebny powrót Chrystusa, by stwierdzić, że
osiągnęły one swoją pełnię. U synoptyków w nauczaniu Jezusa obecny jest temat sądu,
który się dokona w dniu ostatnim. Z każdego bezużytecznego słowa trzeba będzie zdać
rachunek (Mt 12, 36). Będzie się sądzonym w ten sam sposób, w jaki traktowało się
kiedyś bliźniego (Mt 7, 1–5). Obraz tej uroczystej rozprawy sądowej, podczas wyroków której Syn Człowieczy wystąpi w roli sędziego (Mt 25, 31–46), ukazuje ludzi albo
przyjętych do Królestwa, albo skazanych na kary wieczne, w zależności do tego, czy
kierowali się miłością, czy obojętnością wobec bliźnich; por. J. Corban, P. Grelot, Sąd,
STB, 860–866.
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zasługuje fakt chrystocentrycznego ukazania sądu i postawienia akcentu na dostrzeżenie Chrystusa w człowieku potrzebującym pomocy
i na miłosierdzie Boga. „Będziemy wtedy sądzeni z wyboru służenia
Chrystusowi w człowieku głodnym, spragnionym, obcym, ubogim,
chorym i uwięzionym. «Wszystko, co uczyniliście jednemu w tych
braci moich najmniejszych, mnieście uczynili» (Mt 25, 40)” (ktPK 79.4).
W katechezie dotyczącej Psalmu 143 Jan Paweł II przytacza fragment komentarza do siedmiu Psalmów św. Grzegorza Wielkiego (Commento ai sette Salmi penitenziani, PL 79, 649–650), w którym ukazuje
miłosierdzie Boga, którego w obecnym życiu ludzki umysł nie może
pojąć. „Dla tych, którzy Go miłują, Pan przygotował to, czego oko nie
widziało ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”
(ktPK 77.5). Wielkość Bożego miłosierdzia, które człowiek pozna, gdy
przyjdzie Chrystus, zdaniem św. Grzegorza Wielkiego przekracza
ludzkie możliwości wyobrażenia. Oczekiwanie na eschatologiczny
powrót Pana nadaje życiu wierzących perspektywę nadziei przeżywanej w codzienności. Jan Paweł II wskazuje na chrystocentryczną
aktualizację kantyku Jr 31, 10–14 i podkreśla, że „owa przyszłość urzeczywistniła się w nowym przymierzu dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i darowi Ducha Świętego. Osiągnie swą pełnię
wraz z eschatologicznym powrotem Pana” (por. ktPK 107.2,5).
Również w katechezie na temat Psalmu 57 [56] papież zaznacza, że
w tradycji chrześcijańskiej psalm ten stał się „pieśnią wyrażającą powrót do światła i radości paschalnej, która napełnia wiernego, oddalając strach przed śmiercią i ukazując mu horyzont chwały niebieskiej”
(ktPK 36.5). Życie w oczekiwaniu pełnego objawienia się chwały Boga
(Tt 2, 13) jest równocześnie oczekiwaniem objawienia się chwały dzieci
Bożych. Chrześcijanin jest więc powołany do uwielbienia chwały łaski
Bożej, która jaśnieje w zbawczych czynach Chrystusa (Ef 1, 6); uwielbienia, które Jan w doskonałej postaci ogląda w niebiańskiej liturgii. Jedność
czci chwały okazywanej przez gminę z ową niebiańską liturgią jest odpowiedzią nowego stworzenia na objawioną chwałę Boga i Baranka122.
W katechezie dotyczącej Psalmu 43 [42] Jan Paweł II mocno podkreśla eschatologiczną perspektywę życia chrześcijańskiego obecną
w psalmie.

122

Por. A. Smitmans, Chwała, PSB, 180–182.
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Modlący się jeszcze trwa w mrokach doświadczeń, jednak przed
jego oczami jaśnieje światło przyszłego spotkania, a jego wargi znają już
ton radosnej pieśni […]. Psalm staje się modlitwą człowieka pielgrzymującego po ziemi, który styka się ze złem i cierpieniem, ale jest pewien czekającego go zbawczego spotkania z Bogiem123. Ta pewność jest
niezachwiana u chrześcijan, którym List do Hebrajczyków głosi: „Wy
natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach,
do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych,
którzy już doszli do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla”
(Hbr 12, 22–24) (ktPK 24.5).

Pielgrzymowanie na Syjon jest ważnym środkiem pomagającym
wierzącym w tym, by żyć w perspektywie eschatologicznej, gdyż przypomina o tym, że w „wiecznych przybytkach Bóg przyjmuje swych
przyjaciół z pełną radością (por. Łk 16, 9)” (por. Psalm 84 – ktPK 47.3;
por. także: ktPK 51.3,4,5; ktPK 78.2; ktPK 79.3). W katechezie na temat
Psalmu 150 papież podkreśla, że „świątynia”, przestrzeń „sakralna”,
czysta i transcendentna, w której przebywa Bóg, odnosi wierzących „do
niebieskiego i rajskiego widnokręgu, gdzie – jak opisuje Księga Apokalipsy – sprawowana jest odwieczna i doskonała liturgia Baranka (por.
Ap 5, 6–14)” (ktPK 85.3). Na eschatologiczną perspektywę ludzkiego życia urzeczywistnianą w modlitwie Jan Paweł II wskazuje dwukrotnie.
W katechezie wprowadzającej pt. Liturgia godzin liturgią Kościoła zaznacza, że „modlitwa nocna ma charakter eschatologiczny, gdyż przywołuje na pamięć zalecenie Jezusa, by czuwać w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście (por. Mk 13, 35–37)” (ktPK 2.5). W katechezie na temat
kantyku Wj 15, 1–4.8–13.17–18 papież wyjaśnia, iż wyzwolenie osiągnie
swą pełnię, gdy Chrystus powróci w chwale. Jan Paweł II zauważa, że
cytat z Apokalipsy: „Ci, co zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza,

123
Biblijna idea zbawienia u kresu będzie od strony negatywnej uwolnieniem od
chorób, cierpień i śmierci, tj. od następstw grzechu; od strony zaś pozytywnej „dziedzictwem” dzielonym wraz z Synem Bożym; por. A. Janowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 104.
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sługi Bożego” (15, 2–3)124, poprzedzający w Liturgii godzin omawiany
kantyk, zachęca by chrześcijanie patrzyli na ostateczny, eschatologiczny
horyzont (ktPK 87.3). Hymn śpiewany przez nowy lud Boży różni się
od tego śpiewanego przez Mojżesza i Izraelitów. W apokaliptycznym
hymnie nie wspomina się o konkretnym czynie Boga, ale podziwia się
i sławi Jego moc. Bóg określony jest jako Pantokrator – Wszechmogący.
Jego tytuł to Król narodów. Mowa jest także o Jego dziełach i drogach, tj.
sposobach postępowania125. To spojrzenie na eschatologiczny horyzont
oznacza postawę wielbienia Pan całym życiem.
Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach wyraźnie wskazuje na ważny wymiar aktualizacji chrystocentrycznej, jaką
jest eschatologiczna perspektywa ludzkiego życia. Wiara w ostateczne spotkanie z Panem, dar życia wiecznego, szczęście wieczne z Bogiem napełniają wierzącego radością i nadzieją pośród codziennych
doświadczeń. Pamięć o sądzie ostatecznym, w którym wierzący będą
pytani o to, na ile dostrzegali obecność Chrystusa w potrzebującym
i starali się mu pomóc, ma na celu wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za dar życia doczesnego. Życie wierzących w eschatologicznej perspektywie podtrzymują modlitwa, świadome pielgrzymowanie i stawanie w obecności Pana w świątyni.

3. Znaczenie języka w aktualizacji
Jan Paweł II zwraca uwagę na obrazy obecne w Psalmach i „sugestywnie je maluje” w swoich katechezach, tak by słuchający bez trudu mógł je sobie wyobrazić, a przez to by wprowadzić modlącego się
w doświadczenie opisywane przez psalmistę. Takie podejście odpowiada mentalności człowieka każdego czasu. W niniejszym paragrafie zostanie przeanalizowane, jak Jan Paweł II językiem współczesnej
124
Autor, nazywając kantyk „pieśnią Mojżesza i Baranka”, odzwierciedla paralelny charakter tradycji Starego i Nowego Testamentu, połączonych w Kościele jako społeczności zbawionych. Ma to być pieśń Mojżesza ze względu na motyw zwycięstwa
i morza. Jest to także pieśń Baranka, który okazuje cześć Ojcu; por. M. Wojciechowski,
Apokalipsa świętego Jana, Częstochowa 2012, s. 310–311, NKB.NT XX; por. E. Ehrlich, Apokalipsa. Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 183–186.
125
Por. B. Urbanek, Apokalipsa. Szczęśliwy, kto ją odczytuje, Częstochowa 2012,
s. 204–205.
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epoki wyraża treść objawioną zawartą w psalmach i kantykach. Najpierw zostanie postawione pytanie o to, jak wyjaśniać obrazowy język
psalmów i kantyków współcześnie katechizowanym chrześcijanom.
Następnie zostanie zadane pytanie o język katechez Jana Pawła II
i o środki retoryczne zastosowane przez niego.
3.1. Obrazy z życia ukazujące prawdę o człowieku, o Bogu i Jego
darach

Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych wiele uwagi poświęca obrazom z życia ludzkiego, które w psalmach i kantykach są
obecne dla wyjaśnienia prawdy o człowieku, o Bogu i Jego darach.
Znaczna część wyjaśnianych symboli dotyczy prawdy o człowieku.
Natomiast mniejszą część stanowią obrazy odnoszące się do osoby
Boga i Jego darów. Jan Paweł II odnosi czytelnika do miejsc paralelnych w celu wyjaśnienia znaczenia obrazów i symboli. Wskazuje na
wydarzenia Nowego Testamentu, które są wypełnieniem obrazów
z psalmów i kantyków.
Prawda o człowieku wyrażana jest za pomocą obrazów znanych każdemu lub też sytuacji obecnych w życiu wielu ludzi. Jan
Paweł II wskazuje na to, że głód ludzki jest obrazem pragnienia komunii z Bogiem126. Zostaje on zaspokojony, gdy wierzący karmi się
słowem Bożym (Pwt 8, 3; por. Mt 4, 4) i przyjmuje Ciało Chrystusa
jako „prawdziwy pokarm” (por. J 6, 55–56) (por. ktPK 38.4). Również
obraz zeschłej ziemi wskazuje na tęsknotę człowieka wierzącego za
Bogiem. Tak długo, jak ziemi nie nawodni deszcz, pozostaje ona martwa (por. ktPK 38.2)127. Papież podkreśla, że Psalm 77 ukazuje „historię ziarna”, które teraz zostało pogrzebane, aby później wykiełkować
126
W czasie wędrówki przez pustynię Bóg poddał próbie wierność wiary ludu Izraela, zsyłając na niego głód (Wj 16). Miał on przez to doświadczyć, że „nie samym tylko
chlebem żyje człowiek” (Pwt 8, 3 = Mt 4, 4), ale że to Bóg musi podtrzymywać jego
istnienie swoim słowem, które prowadzi do życia; por. A. Urban, Głód, PSB, 382–383.
127
Obraz ziemi stanowi przedmiot najbardziej elementarnych obserwacji człowieka. W Biblii ma również bogaty zakres znaczeniowy. W kantyku na cześć słowa Bożego
Iz 55, 10–11 Deutero-Izajasz porównuje te słowa do zjawisk naturalnych – do deszczów
i śniegu, które cyklicznie pojawiają się w Palestynie. Słowo Boże jest jak śnieg i woda,
które użyźniają ziemię, jest ono siłą aktywną i twórczą, potrzebującą jakby „łona ziemi”;
J. Kudasiewicz, Słowo Boże – żywe i skuteczne, [w:] Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze
niż miecz, red. A. E. Klich, Kraków 2008, s. 33–34, Duc in Altum, 7.
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(por. J 12, 24). Wskazanie to ma charakter bezpośredniej aktualizacji
chrystocentrycznej128.
Jan Paweł II zauważa, że obraz pielgrzymowania na Syjon jest symbolem stałego dążenia sprawiedliwych do „wiecznych przybytków”,
w których Bóg przyjmuje swych przyjaciół z pełną radością (por.
Łk 16, 9) (ktPK 47.3)129. Z tym obrazem łączy się inny – obraz namiotu130, który jest symbolem życia koczowniczego. Oznacza on, że jesteśmy zawsze pielgrzymami i gośćmi na ziemi (ktPK 100.4,5). Kolejny
obraz ukazujący śmierć człowieka to obraz tkanego płótna, które może
zostać niedokończone, gdy nić zostanie odcięta, a praca przerwana
(por. Iz 38, 12) (ktPK 100.4, 5)131.
Ziarno, które ma wielkie znaczenie w rolnictwie i jest powszechnie wykorzystywane od czasów Adama przez wszystkie narody, stało się źródłem licznych obrazów
w Starym i w Nowym Testamencie. Obraz ziarna, które obumiera, by zapuścić korzenie
i wydać kolejne nasiona, jest podstawowym obrazem uczniostwa w Nowym Testamencie. Jezus wyraźnie łączył obumarcie ziarna oraz zapuszczanie korzenia i zakiełkowanie rośliny, które po nim następuje, ze śmiercią wierzącego (J 12, 24). Ten obraz ziarna
stanowi zapowiedź śmierci Jezusa i Szczepana. Oznacza również metaforyczną śmierć
ludzkiego „ja”, co warunkuje bycie uczniem (J 15, 13). Ziarno rzucone w ziemię, wyłaniające się z ciemności na światło dzienne i przemieniające się w roślinę, symbolizuje
zmartwychwstanie umarłych; por. Ziarno, [w:] L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III,
Słownik symboliki biblijnej, dz. cyt., s. 1172–1175; M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 275–276.
129
W Biblii pod pojęciem pielgrzymowania rozumie się najczęściej drogę od miejsca zamieszkania do świątyni JHWH. Trzy razy w roku (Pascha, Zielone Święta, Święto
Namiotów) mężczyźni powinni byli udać się do Jerozolimy, by okazać Jahwe wdzięczność i złożyć ofiary (Pwt 16, 16; Ps 42, 5). Metafora pielgrzymowania stosowana do
wędrówki człowieka ku wiecznej przyszłości albo do Boga pojawia się dość często
w starożytności. Określnie to odniesiono do chrześcijan, którzy pod przewodnictwem
Chrystusa są w drodze do niebieskiego Jeruzalem (Hbr 12, 22–24); por. Pielgrzymka,
[w:] X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, przekład K. Romaniuk, Poznań 1981,
s. 475–476.
130
Namiot – przenośne pomieszczenie służące przede wszystkim jako mieszkanie
dla nomadów. Z okresu nomadycznego Izraela przetrwało częste posługiwanie się pojęciem „namiot” zamiast słowa „dom” (2 Sm 20, 1; 1 Krl 12, 16; Jr 30, 18). We wczesnym Izraelu istniał namiot będący przenośnym sanktuarium (Wj 33, 7–11; 36, 8–38, 31),
w którym przechowywano Arkę Przymierza. Symboliczne przedstawienie w Nowym
Testamencie ciała ludzkiego jako namiotu ma wyrażać tymczasowość ziemskiego życia
człowieka (1 P 1, 13n); por. M. Ernst, Namiot, [w:] Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 512.
131
Obraz przerwanej pracy tkacza, który nawija nić na czółenko (por. Hi 7, 6), by
ją wreszcie odciąć, przypomina o nieubłaganym biegu czasu ze smutną koniecznością
śmierci; por. Księga Izajasza I, 1–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, oprac. L. Stachowiak, Poznań 1996, s. 492.
128

Znaczenie języka w aktualizacji

259

Ważną grupę obrazów wyjaśnianych przez papieża stanowią te,
które dotyczą walki duchowej, jaka towarzyszy życiu każdego człowieka. Symbole wojny: „włócznie”, „strzały”, „miecz ostry”132 obrazują sytuację wierzących, którzy wchodzą w świat pełen zła i niesprawiedliwości (Psalm 57 – por. ktPK 36.2, Psalm 149 – ktPK 84.3). Obrazy
roju pszczół lub płomieni oznaczają okrutnych wrogów, którzy zbliżając się, zmieniają wszystko w popiół (por. w. 12) (ktPK 70.3). Obrazy
z życia ptaków: kwilenie pisklęcia jaskółczego i wzdychanie gołębicy
(Iz 38, 14) mają pomóc w zrozumieniu sytuacji człowieka wołającego
do Boga w czasie choroby (ktPK 100.4,5).
W swych katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II zwraca uwagę na obrazy z codziennego ludzkiego życia, za pomocą których ukazywana jest Osoba Boga i Jego dary dla człowieka. W katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin Jan Paweł II
wskazuje na następujące obrazy odnoszone do Boga: obraz pasterza
(por. Iz 40, 10–17 – Ps 23 [22] (ktPK 101.2)133, obraz rolnika troszczącego się o winnicę (J 15, 1) (ktPK 39.4; ktPK 45.1,2) oraz obraz sędziego
(ktPK 88.2,3). Zauważa, że za pomocą symbolu odrośli, będącej wyrazem życia, radości, nowości, przedstawiany jest mesjański król (por.
Iz 61, 10–62, 5 – Iz 11, 1; Iz 53, 2; Jr 23, 5; Za 3, 8; Za 6, 12) (ktPK 104.2)134.
Dary Boga dla człowieka wyrażają liczne obrazy. Pierwszym z nich
jest światłość (por. Ps 97 – 1 J 1, 5) (ktPK 56.4) oznaczająca objawienie się
Boga wiernemu Mu człowiekowi (por. ktPK 21.5)135. Przy kolejnym obra132
Strzała należy do najstarszych broni człowieka. Złe, podstępne słowa są przyrównane do wyostrzonego miecza (Ps 57, 5; 64, 4). W Ef 6, 16 wyznawcy Chrystusa są
wezwani, aby wzięli sobie „wiarę za tarczę, dzięki której zdołają zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego”, por. Strzała, [w:] M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych,
dz. cyt., s. 227–228.
133
Obraz „pasterza” odnoszony jest w Biblii do Boga (Jr 31, 10). On troszczy się
o swój lud bardziej niż pasterze Izraela. Chce zgromadzić to, co rozproszone, i dać swemu ludowi to, czego on potrzebuje. G. Miller, Pasterz, PSB, 934–935.
134
U Izajasza „odrośl” oznacza sprawiedliwego Władcę czasów ostatecznych
z domu Dawidowego (11,1) i sługę Bożego (53, 2). Również Jeremiasz oczekuje sprawiedliwej „Odrośli” (23, 5; 33, 15); por. G. Herrgott, Odrośl, PSB, 875; por. także: T. Brzegowy, Księga Izajasza (rozdziały 1–12), Częstochowa 2010, cz. 1, s. 611, NKB.ST XXII.
135
Pismo Święte zawiera wiele obrazów światła o charakterze dosłownym i metaforycznym. Światło jest między innymi symbolem Bożej przychylności oraz radości,
która jej towarzyszy. W psalmie dar ten jest ograniczony tylko dla ludzi żyjących we
wspólnocie z Bogiem: „Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca” (Ps 97, 11; 112, 4). Światłość jest również symbolem Boga. W Starym Testa-
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zie, jakim jest obfita uczta, Jan Paweł II zauważa, że myśl chrześcijańska
biegnie ku uczcie eucharystycznej ustanowionej przez Chrystusa i wyjaśnionej przez Niego w Kafarnaum (J 6, 55–56) (ktPK 38.4)136. Obraz chleba
i miodu, będący w Biblii (por. Pwt 6, 3; 11, 9; 26, 9.15; 27, 3; 31, 20) symbolem pomyślności i pełnego dobrobytu, (por. Ps 81) wyjaśnia Jan Paweł II, korzystając z komentarza Orygenesa (74 omelie sul Libro dei Salmi,
Milano 1993, s. 204–205) i wskazuje na Chrystusa (ktPK 46.4).
Na uwagę zasługuje obraz drogi137, który jest klasycznym obrazem
w Biblii i powraca w katechezach biblijnych Jana Pawła II. Pierwszą
cechą tego obrazu jest fakt, że za jego pomocą ukazane jest działanie
Boga i Jego relacja z człowiekiem: „drogi Pańskie są proste; kroczą
nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy” (Oz 14, 10)
(ktPK 98.5). Druga zawarta jest w prawdzie, że Bóg ukazuje ścieżkę
życia (por. Ps 16, 11). Jest to droga, która prowadzi do „pełni radości” przy Bogu, do „wiecznego szczęścia po prawicy Pańskiej” (por.
ktPK 10.4). Obraz drogi, która wiodła przez wody, przywodzi na myśl
Chrystusa kroczącego po wodzie – wymowny znak Jego zwycięstwa
nad złem (por. J 6, 16–20) (ktPK 44.5).
Kolejny obraz to obraz wody, który oznacza zbawienie ofiarowane przez Boga. Jan Paweł II podkreśla, że przychodzi na myśl scena,
w której Jezus mówi Samarytance, że ona może mieć w sobie „źródło
tryskające ku życiu wiecznemu” (por. J 4, 14)138 (ktPK 97.4). Dalej pamencie pojawia się obraz światłości oblicza Pana (Ps 4, 7). W Izajaszowej wizji ostatecznego zwycięstwa dobra pojawia się zapewnienie: „Pan będzie ci wieczną światłością”
(Iz 60, 19.20). Światło nabiera szczególnego znaczenia jako symbol Mesjasza (Iz 9, 1).
Jezus odniósł to proroctwo do samego siebie (Mt 4, 15–16); por. L. Ryken, J. C. Wilhoit,
T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej, dz. cyt., s. 984–988.
136
Uczty w Biblii stanowią wyraz błogosławieństwa, pomyślności, obfitości, bogactwa, zwycięstwa i radości. Są znakiem Bożej wierności i sprawiedliwości ludu, dowodem mocy Pana i namaszczenia. Biblia wspomina uczty okazjonalne, uczty z okazji
zwycięstwa. Wiele uwagi poświęca wizji uczty eschatologicznej. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus nawiązywał do przyszłej eschatologicznej uczty (Mt 26, 29; por. Mk 14, 25;
Łk 22, 18; por. Łk 22, 28–30); por. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej, dz. cyt., s. 1049–1051.
137
Obraz drogi ściśle łączy się z historią Izraela. Dar przymierza, którego udziela
Jahwe Izraelowi, jest Jego drogą, pouczeniem. Jezus poucza o prawdzie drogi Bożej
(Mt 22, 16) i jest Drogą, która prawdziwie prowadzi do Ojca; por. A. Urban, Droga, PSB,
271–272.
138
Por. W. Jonczyk, Symbolika wody w Ewangelii według św. Jana, [w:] Patrzmy na
Jezusa, który nam w wierze przewodzi, dz. cyt., s. 197–214.

Znaczenie języka w aktualizacji

261

pież wskazuje na deszcz niosący urodzaj jako na znak wierności Pana
wobec stworzenia (por. Ps 104 [103], 13–16 (ktPK 39.1)139. W obrazie
nadciągającej burzy papież wskazuje, iż grzmot jest symbolem głosu
Boga, „który objawiając Jego transcendentną i nieogarnioną tajemnicę, wkracza w rzeczywistość stworzoną z taką mocą, że wstrząsa nią,
budzi grozę, ale w swym najgłębszym znaczeniu jest słowem pokoju
i ładu” (por. ktPK 17.1). Papież wskazuje na symbol Bożego strumienia wody, wypływającego z Bożego miasta, który użyźnia świat (por.
Ps 87 – Ez 47, 1–12; Za 13, 1; 14, 8; Ap 22, 1–2) (ktPK 50.3).
Ważnym obrazem jest pustynia140, gdyż jak zauważa Jan Paweł II,
oznacza ona sąd Pana (por. Ha 3, 2–4; 13. 15–19 – Jr 4, 19–26; Jr 12, 7–13;
Jr 14, 1–10 (ktPK 114.3). Inne obrazy, na które wskazuje Jan Paweł II,
to uścisk – znak komunii człowieka z Bogiem (por. Ps 63 [62], 8–9)
(ktPK 38.5); opiekuńcze skrzydła Boże – znak obecności Boga przy
wiernych w świętej świątyni syjońskiej (ktPK 36.2), obraz ptaków, które uwiły sobie gniazda w sanktuarium – oznaczający szczęście tych,
którzy żyją przy Bogu w Jego atmosferze i w pokoju (ktPK 47.2). Na
szczególną uwagę zasługuje symbolika oblubieńcza, która ukazuje
głęboką więź i przymierze miłości łączące Pana z narodem wybranym. Jego piękno, na które złożą się „zbawienie”, „sprawiedliwość”
i „chwała”, będzie tak zadziwiające, że będzie mogło być „wspaniałą
koroną w rękach Pana” (por. w. 3) (por. ktPK 104.3).
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych wyjaśnia również
obrazy poetyckie obecne zarówno w psalmach, jak i w kantykach.
Wskazuje na figury retoryczne zastosowane w tekstach Liturgii godzin, takie jak personifikację i antropomorfizację. W katechezie na temat Psalmu 19 [18] Jan Paweł II wskazuje na porównania przemawiające do wyobraźni. Papież wskazuje na personifikację niebios, które
139
Obraz deszczu jest jednym z najbardziej pozytywnych obrazów natury występujących w Piśmie Świętym. Jeden tego powód łączy się z faktem, że świat biblijny
narażony był na suszę i jałowość. Drugi wynika z tego, że świat Starego Testamentu
ma charakter rolniczy, a ludzie żyjący w nim jasno zdawali sobie sprawę ze swej zależności od pogody. Deszcz stał się najważniejszym wyrazem dzieł Bożego zaopatrzenia.
Apostoł Paweł w swoim wykładzie teologii naturalnej uznawał nawet deszcz za dowód
istnienia Boga (Dz 14, 17; por. Mt 5, 45); por. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III,
Słownik symboliki biblijnej, dz. cyt., s. 145–146.
140
Pustynia jest w Biblii miejscem próby, a zarazem jej niepowodzenia, które znalazło wyraz w szemraniu ludu podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej; por. F. V. Reiterer,
Pustynia, [w:] Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 631–632.
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są świadkami stwórczego dzieła Bożego (ww. 2–5)141. One „głoszą”,
„obwieszczają” wspaniałość Bożych dzieł (por. w. 2). Również „dzień
i noc” przedstawione są jako posłańcy przekazujący wspaniałą wiadomość o stworzeniu. „Słońce” przedstawione jest przez natchnionego
poetę jako „waleczny bohater” wychodzący z oblubieńczej komnaty,
gdzie spędził noc, to znaczy wyłaniający się z czeluści mroków i kroczący niestrudzenie swą drogą po niebie (ww. 6–7). Całą naszą planetę
przenika jego wszechogarniające ciepło (por. ktPK 11.3,4). W swej katechezie wskazuje na demitologizację obecną w psalmie142. Podobny
sposób wyjaśniania obrazów poetyckich obecnych w psalmach znajdujemy też w innych katechezach (por. ktPK 54.2; por. ktPK 57; por.
ktPK 83; ktPK 113.3).
W katechezie dotyczącej kantyku Iz 42, 10–16 Jan Paweł II wskazuje
na to, że Pan jest ukazany jako wojownik: „jak mocarz Pan kroczy, jak
wojownik pobudza odwagę” (w. 13)143. Wywołuje On popłoch pośród
nieprzyjaciół, ciemiężców, dopuszczających się niesprawiedliwości.
Po wejściu na scenę Pan zaczyna mówić, a w Jego gwałtownych sło141
Personifikacja jest rodzajem animizacji polegającym na przedstawieniu tworów
nieożywionych, zjawisk natury, kosmosu, zwierząt, roślin, a zwłaszcza pojęć abstrakcyjnych jako działających lub przemawiających ludzkich postaci. Ujęcia personifikujące odznaczają się dużym stopniem poetyckiej umowności i sztuczności sankcjonowanej przez literacką tradycję. Służy to zwykle alegorii. Z językowego punktu widzenia
personifikacja jest rozpowszechnioną odmianą metafory, przechodzącą w rozwinięty
obraz poetycki; por. A. Okopień-Sławińska, Personifikacja, [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Słowiański, Wrocław–Warszawa–Kraków 20085, s. 381.
142
W Psalmie 19 obecna jest symbolika z kananejskiej, mitologicznej pieśni do Atona, bóstwa słonecznego z czasu reformy Amenofisa IV-Akhenatona (XIV wiek przed
Chrystusem), lecz oczyszcza ją i nadaje jej inny wymiar. Początek kerygmatu, który
niebiosa kierują do słońca, jest przypomnieniem jego stworzoności: „Tam słońcu namiot postawił”. Jahwe jest prawdziwym sędzią. Symbol „niebios” redukowany jest do
orkiestry i chóru Jahwe; por. G. Ravasi, Psalmy 1–19 (wybór), cz. 1, tłum. P. Mikulska,
Kraków 2007, s. 303.
143
Antropomorfizacja jest szczególnym przypadkiem animizacji, polegającym na
przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom natury i zwierzętom oraz pojęciom
abstrakcyjnych cech fizycznych, psychicznych lub zachowań właściwych człowiekowi.
W odróżnieniu od personifikacji, z którą w teorii poetyki bywa często utożsamiana,
animizacja jest mniej skonwencjonalizowana literacko, a poza tym uczłowiecza tylko
wybrane rysy przedstawionych zjawisk, nie likwidując ich naturalnej bytowej przynależności i nie narzucając im ludzkiej postaci; por. A. Okopień-Sławińska, Antropomorfizacja, [w:] Słownik terminów literackich, dz. cyt., s. 35.
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wach (por. Iz 42, 14–16) pojawia się zarówno wizja sądu, jak i ocalenia.
Najpierw przypomina, że „długo milczał”, co znaczy, że nie interweniował.
Oto sąd Boży nad złem, przedstawionym metaforycznie jako posucha, zniszczenie i pustynia […] (por. Iz 42, 15). Istotnie, Pan sprawia, że
rodzi się nowy świat, era wolności i zbawienia. Niewidomemu otwierają
się oczy, aby mógł cieszyć się blaskiem światła. Droga staje się równa,
a nadzieja rośnie (por. w. 16), i dzięki temu człowiek może nadal pokładać ufność w Bogu i należącej do Niego przyszłości pod znakiem pokoju
i szczęścia (ktPK 102.4).

W swych katechezach biblijnych Jan Paweł II bardzo wiele uwagi
poświęca temu, by wyjaśnić obrazy obecne w psalmach i kantykach.
Ten sposób postępowania jest bardzo konsekwentnie stosowany. Papież najpierw przywołuje obrazy znane z codziennego życia, a następnie wyjaśnia ich znaczenie przez odniesienie do Osoby Jezusa, Jego
nauczania i dzieł, zwłaszcza dzieła zbawienia. Pozwala to dostrzec,
że przy pomocy obrazów znanych z codziennego życia psalmista
wskazuje na prawdę o człowieku, o Bogu i Jego dziełach. Ponadto Jan
Paweł II podkreśla momenty, w których autor natchniony demitologizuje np. obraz słońca, a także zwraca uwagę na miejsca, w których
obecne są personifikacja i antropomorfizacja.
3.2. Język katechez Jana Pawła II

Język papieża jest nasycony epitetami przymiotnikowymi, imiesłowowymi i rzeczownikowymi144. W jednej katechezie do Psalmu 5 Jan
Paweł II stosuje następujące epitety: „modlitwa poranna”, „zasadniczy
ton”, „nadchodzące niebezpieczeństwa”, „wierny człowiek”, „droga
życia”, „modlący się człowiek”, „złe przeczucia”, „niezachwiane przekonanie”, „Bóg konsekwentny”, „źli ludzie”, „Bóg święty i sprawiedliwy”, „codzienne sprawy”, „człowiek wierzący”, „nieprzyjazny świat”,
144
Epitet jest wyrazem pełniącym funkcję wobec rzeczownika, określa właściwości przedmiotu oraz stosunek mówiącego do przedmiotu. Postać epitetu, jego funkcje
i sposób użycia w tekście są ważnymi współczynnikami charakterystyki stylu; por.
A. Okopień-Sławińska, Epitet, [w:] Słownik terminów literackich, dz. cyt., s. 137.
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„spokojna ufność”, „słowa typowe”, „mroczna postać”, „codzienny
dramat”, „nieprzyjazna masa”, „zasadniczy element”, „gorzki i realistyczny portret człowieka przewrotnego”, „chrześcijańska liturgia”,
„nowotestamentalne objawienie miłości miłosiernej”, „zły człowiek”,
„mroczny obraz”, „rozpoczynający się dzień”, „człowiek wierny”,
„opromieniony słońcem Bożego błogosławieństwa” (ktPK 5.1–5). Większość z tych epitetów ma charakter wartościujący, ukazujący świat wartości psalmisty pragnącego więzi z Bogiem. Wykorzystanie epitetów
przez papieża w katechezach biblijnych odzwierciedla jego wrażliwość
na świat, na człowieka, na więź z Bogiem oraz pragnienie podprowadzenia katechizowanego do przyjęcia rozpoznanych wartości.
Ponadto język papieskich katechez odwołuje się do ludzkich
uczuć i wyobraźni: „zapłakane oczy osuszyły się dopiero przed
chwilą” (ktPK 18.2); „głębokie i serdeczne podziękowanie płynie do
Boga z serca modlącego się człowieka, uwolnionego od koszmaru
śmierci” (ktPK 18.1); „pośród ciemnej nocy wyczuwa się obecność
drapieżnych zwierząt” (ktPK 36.1); „po twarzy Jeremiasza płyną łzy”
(ktPK 106.2); „wkroczenie Boga napawa przerażeniem modlącego się
człowieka (por. Ha 3,16): drży, ogarnia go lęk i czuje pustkę w duszy, ponieważ Bóg sprawiedliwy jest nieomylny w odróżnieniu od
sędziów ziemskich” (ktPK 114.4). Uczucia psalmisty opisywane są
przez papieża jako dłużej trwające. Wydarzenia opisywane w psalmach i kantykach są aktualne. Taki sposób przekazu treści biblijnych
sprzyja procesowi utożsamienia się z postacią biblijną i interioryzacji
przekazywanych treści.
Pytania retoryczne należą do ulubionych środków oratorskich
papieża Jana Pawła II145. Ich celem jest wyrażenie przekonań mówcy, który pytając, angażuje mocniej uwagę słuchaczy i apeluje do ich
współudziału, niż gdyby wypowiadał zdania twierdzące146. Pytania rePor. J. Miodek, Język Jana Pawła II w moim życiu, [w:] Hermeneutyka nauczania Jana
Pawła II, red. A. Węgrzyniak, L. Łysienica, Bielsko-Biała 2006, s. 224; zob. J. Miodek,
Odpowiednie dać rzeczy słowo, Wrocław 1987, s. 22–27; tenże, Przez lata ze słowem polskim,
Wrocław 1991, s. 32–36; Twórczość Karola Wojtyły. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji
46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. W. Solski, Wrocław 1998, s. 22–26; por.
także J. Machniak, Bóg i człowiek w poezjach i dramatach Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
Kraków 2007.
146
A. Okopień-Sławińska, Pytania retoryczne, [w:] Słownik terminów literackich,
dz. cyt., s. 457.
145
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toryczne stawiane przez Jana Pawła II brzmią następująco: „Jak można
przyjąć postawę adoracji wobec tworu człowieka?” (ktPK 103.2); „Jakżeż Bóg może «pamiętać» i «zajmować się» tym tak kruchym i znikomym stworzeniem? (por. Ps 8, 5)” (ktPK 6.3); „Czyż Bóg może milczeć
wobec tych spieczonych ust, które krzyczą, wobec tej udręczonej duszy, tego oblicza, które za chwilę pogrąży się w morzu błota? Z pewnością nie!” (ktPK 23.2); „Bóg zaprzecza swej miłości i swemu wybraniu? Czyżby zapomniał o przeszłości, kiedy nas wspierał i czynił
szczęśliwymi?” (ktPK 44.1); „Cóż jednak może nawet największe wojsko w obliczu Bożej wszechmocy?” (ktPK 87.1; por. także: ktPK 89.4;
ktPK 50.2; ktPK 91.3; ktPK 93.4,5; ktPK 106.3).
Kolejną cechą języka Jana Pawła II jest modalność, świadcząca o stosunku osoby mówiącej do tego, co jest treścią jej wypowiedzi147. Obecna jest ona poprzez wyrazy modalne: „rzeczywiście”, „oczywiście”,
„więcej”, a także występuje w zdaniach z przeczeniem. „Ojcowie byli
o tym głęboko przekonani: Psalmy mówią o Chrystusie. Rzeczywiście,
zmartwychwstały Jezus do siebie odnosi słowa Psalmów” (ktPK 1.3,5;
ktPK 2.1). Stosuje też zdania z podwójnym przeczeniem: „Jednakże
władzy swej człowiek, byt kruchy i ograniczony, nie zyskał dzięki
swym zdolnościom ani nie zdobył dzięki zwycięstwu odniesionemu
nad Bogiem” (ktPK 6.3; por. także: ktPK 33.3; ktPK 68.4; ktPK 79.1;
ktPK 95.3). Poprzez nakreślenie obrazu negatywnego papież przygotowuje katechizowanego do uważnego przyjęcia twierdzenia: „Pan
nie jest odległym władcą, zamkniętym w swym pozłacanym świecie, lecz czuwającą Obecnością, broniącą dobra i sprawiedliwości
(ktPK 8.3; por. także: ktPK 10.3; ktPK 34.4; ktPk 46.3; ktPK 87.2). Papież
stosuje też zachęty angażujące uwagę katechizowanego: „Przyjrzyjmy
się rytowi rzymskiemu” (ktPK 4.1); „przyjrzyjmy się teraz jedenastu
zobowiązaniom” (ktPK 9.3); „przyjrzyjmy się słowom tej liturgicznej
pieśni Izraela” (ktPK 46.2; por. także: ktPK 11.2; ktPK 57.5; ktPK 17.3;
ktPK 40.3; ktPK 80.2); „łatwo zauważyć” (ktPK 42.1), „dołączmy nasz
głos do chóru całej ludzkości” (ktPK 128.4).
W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II stosuje porównania, które uwydatniają właściwości opisywanego zjawiska poprzez
wskazanie na jego podobieństwo do innego. Porównanie jest dwuczłoPor. Modalność, [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa
1979, s. 199.
147
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nową konstrukcją semantyczną sprzęgniętą wewnętrznie za pomocą
wyrażeń takich jak: „podobny”, „przypomina”, „niczym”. Oba człony
odznaczają się przy tym pewną wspólną cechą semantyczną, motywującą porównanie i stanowiącą jego logiczną podstawę. W wyniku
porównania zjawisko, o którym jest mowa, zostaje zinterpretowane
poprzez pryzmat zjawiska, z którym je zestawiono148. W katechezach
o psalmach i kantykach Jan Paweł II często stosuje spójnik „niczym”,
przyłączający wyraz lub wyrażenie, które określa podstawę porównania. Ma on pomóc w wyobrażeniu sobie sytuacji opisywanej w psalmie: „Wzniosłe cedry na zboczach Libanu i na Górze Sirion, zwanej
niekiedy Hermonem, zostają zmiecione przez pioruny i zdają się skakać niczym zwierzęta przerażone hukiem grzmotów” (ktPK 17.2; por.
także: ktPK 20.5; ktPK 68.4; ktPK 85.1). Inną funkcją stosowanego porównania jest pomoc w zrozumieniu przeżycia bohaterów tekstu: „od
wielu stuleci Psalm 51 płynie do nieba z tylu wiernych serc Żydów
i chrześcijan niczym tchnienie żalu skierowane do miłosiernego Boga”
(ktPK 34.1; por. także: ktPK 38.2; ktPK 39.1; ktPK 80.2; ktPK 104.2).
W katechezach o psalmach i kantykach Jana Pawła II obecne są porównania zarówno proste, jak i rozbudowane, w których człon drugi, porównujący, zostaje rozwinięty do rozmiaru samodzielnego obrazu149. W katechezie na temat Psalmu 51 Jan Paweł II opisuje moc
Bożej miłości przezwyciężającą siłę grzechu za pomocą obrazowego
języka: „rwąca rzeka zła ginie pośród żywotnych wód przebaczenia”
(ktPK 32.4). Jan Paweł II odnosi katechizowanych do hebrajskich rękopisów, zawierających wersety Psalmu 150, obok których występuje często Menorah, słynny siedmioramienny świecznik, umieszczany
w miejscu „Świętym Świętych” w świątyni jerozolimskiej.
Owe rękopisy sugerują piękną interpretację tego Psalmu, prawdziwego Amen stałej modlitwy naszych „starszych braci”: cały człowiek
oraz wszystkie instrumenty i formy muzyczne, jakie wymyślił jego geniusz, […] a także „wszystko, co żyje”, wezwane jest by płonąć niczym
Menorah wobec Świętego Świętych w nieustannej modlitwie chwały

148

s. 411.

Por. A. Okopień-Sławińska, Porównanie, [w:] Słownik terminów literackich, dz. cyt.,

Por. tamże; zob. także: A. Vigh, Porównanie i podobieństwo, „Pamiętnik Literacki”
1986, z. 4.
149
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i dzieczynienia. Zjednoczeni z Synem, doskonałym głosem całego stworzonego przez Niego świata, również i my stajemy się nieustanną modlitwą przed Bożym tronem (ktPK 85.6; por. także ktPK 110.3).

Stosuje też porównania antropomorfizujące: „Bóg miłuje nas miłością bezwarunkową”, czasem dodaje ciekawą metaforę: „miłością,
która nie zna zmęczenia i nigdy się nie kończy” (ktPK 68.4; ktPK 6.2).
Niektóre sformułowania papieża mają charakter metafor150. Papież
odczytuje akcję psalmów jako sceny „teatralne”. Stosuje terminologię
teatru: „reżyser”, „za kulisami”, „wejście na scenę”, „wprowadza na
scenę”. W katechezie na temat kantyku Iz 45, 15–25 stwierdza, że
[…] prorok zachęca do uznania, że Bóg działa w historii, nawet jeśli
nie występuje na pierwszym planie. Można by powiedzieć, że pozostaje
„za kulisami”. To On jest tajemniczym i niewidzialnym reżyserem, który szanuje wolność swoich stworzeń, ale jednocześnie trzyma nici ziemskich spraw (ktPK 103.2).

W katechezie na temat Psalmu 97 [96] Jan Paweł II stosuje obrazowy język teatru.
Psalmista opisuje wkroczenie na scenę świata Wielkiego Króla, który
pojawia się w otoczeniu całego zastępu kosmicznych sług czy dworzan:
obłoków, ciemności, ognia i błyskawic. Obok nich jeszcze inna grupa
sług uosabia Jego historyczne działanie: sprawiedliwość, prawo, chwała. Ich wejście na scenę wstrząsa całym stworzeniem (ktPK 56.2).

O wejściu „na scenę” człowieka bohatera stworzenia pisze papież także w katechezie na temat kantyku Dn 3, 37–88.56 (ktPK 113.4;
ktPK 102.3).
Jan Paweł II wprowadza katechizowanych w rolę świadków,
uczestników wydarzenia opisanego w psalmie, w tym celu odwołuje się do wyobraźni katechizowanych: „Widzimy gigantyczny chór
mający jeden cel: wysławiać Pana, Króla i Sędzię sprawiedliwego
(ktPK 57.3), „Możemy sobie wyobrazić, że w świątyni wypełnionej
Por. J. Sikora, Twórczość literacka Karola Wojtyły: od słowa ozdobnego do rapsodycznej
głębi, „Episteme” 35 (2004), s. 281–292.
150
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ludem solista zaintonował błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś
Panie” (ktPK 110.4); „W modlitwie tej słyszymy bicie serca sprawiedliwych (ktPK 127.1); „słyszymy wreszcie głos pojedynczy (por. w. 5),
po czym do jego śpiewu dołącza się «wielki tłum», który występował
na początku” (por. w. 6–7).
Ważną cechą języka Jana Pawła II jest mówienie w formie bezpośredniej: „my”, „nas”: „Wszyscy jesteśmy w rękach Boga, Pana i Króla, i wszyscy sławimy Go, ufając, że nas nie wypuści ze swoich rąk
Stwórcy i Ojca (ktPK 59.4; por. także: ktPK 62.4; ktPK 68.3; ktPK 74.2;
ktPK 78.2; ktPK 82.1; ktPK 83.5; ktPK 84.3; ktPK87.3; ktPK 100.4;
ktPK 112.4).
Ponadto katechezy Jana Pawła II zawierają zachęty żarliwe w formie zdań wykrzyknikowych: „Wychwalajmy więc Pana! Wychwalajmy Go nieustannie! Oddawajmy Mu chwałę najpierw życiem, a potem
słowem” (ktPK 98.5; por. także: ktPK 89.2; ktPK 123.4).
Język katechez biblijnych Jana Pawła II charakteryzuje się bogactwem figur retorycznych, takich jak: epitety, pytania retoryczne,
porównania. Ponadto odwołuje się do ludzkich uczuć i wyobraźni. Opisuje wydarzenia obecne w tekstach biblijnych jako aktualnie
trwające. Często stosuje modalność. Język papieskich katechez nie ma
stylu dydaktycznego ani nie przypomina języka traktatów teologicznych. Ukazuje psalmy w taki sposób, że wprowadza nie tylko w treści
w nich zawarte, ale w atmosferę, w ducha, w doświadczenie psalmisty. Chętnie w swoich katechezach używa języka odwołującego się
do uczuć, bezpośredniego, czasem dobitnego i sugestywnego. Papież
wskazuje na zawarte w nich zaproszenie wszystkich ludzi do głębszej
więzi z Bogiem.

Podsumowanie
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych o psalmach i kantykach przeprowadza aktualizację chrystocentryczną, w której uwzględnia pozabiblijne źródła: teksty liturgiczne, pisma ojców Kościoła,
pisarzy wczesnochrześcijańskich, świętych i teologów Wschodu i Zachodu, dokumenty Magisterium Kościoła. W przeprowadzanej aktualizacji papież wykorzystuje treści antropologiczne, opisując sytuację
egzystencjalną człowieka, wydobywając moralne aspekty życia chrze-
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ścijańskiego oraz ukazując eschatologiczną perspektywę życia wierzących. Ważne jest również wskazanie na język katechez biblijnych Jana
Pawła II, który dostosowany jest do współczesnego adresata katechez.
Do najważniejszych wniosków należą:
1. Jan Paweł II w chrystocentrycznej aktualizacji psalmów i kantyków Liturgii godzin korzysta z tekstów liturgicznych Kościoła na
różne sposoby. Odnosi się do kontekstu bliższego, to jest do hymnów
Liturgii godzin i cytatów podanych po antyfonach. Korzysta z tekstów
liturgicznych Niedzieli Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Odnosi się
do tekstów liturgicznych mszy świętej z udzieleniem sakramentu małżeństwa, mszy świętej o Matce Bożej. Korzysta z tekstu Kanonu Rzymskiego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wskazywania przez Jana
Pawła II tekstów liturgii rzymskiej i bizantyjskiej.
2. Papież w swych katechezach o psalmach i kantykach w dużym
stopniu korzysta z tekstów świętych ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich, modlitw męczenników. Dzięki temu papieska katecheza biblijna nie ma charakteru teoretycznego, lecz ukazuje działanie
słowa Bożego w życiu konkretnych ludzi i odsłania głęboką więź między Chrystusem a Jego uczniem.
3. W swych katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II sześciokrotnie odnosi się do nauczania Soboru Watykańskiego II, jeden
raz do orzeczeń Soboru Nicejskiego, dwukrotnie do nauczania Pawła VI i jeden raz do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poprzez te odniesienia Jan Paweł II pokazuje katechizowanym aktualizację psalmów
i kantyków w Magisterium Kościoła, które odnosi się do Chrystusa
i Kościoła.
4. Papież wskazuje na aktualizację obecną w dziełach artystycznych, literackich i mistycznych. Warto podkreślić, że papież zwraca
uwagę na dzieła sztuki powstałe z inspiracji słowa Bożego na przestrzeni wieków i tradycji – Wschodu i Zachodu, odnosi się do myślicieli katolickich i protestanckich. Wskazuje na dzieła mistyczne kobiet
i mężczyzn. Wszystkie one mają na celu podprowadzenie katechizowanych do uznania najgłębszej tęsknoty za Bogiem, obecnej w głębi
osoby, otwarcia się na spotkanie z Chrystusem oraz podjęcia środków,
które prowadzą do zjednoczenia z Nim.
5. Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych w dużym stopniu
podejmuje zagadnienia antropologiczne, ponadczasowe, opisywane
przez autora natchnionego oraz współczesne. Papież duże znaczenie
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przypisuje doświadczeniu człowieka. Uwaga papieża dotyczy doświadczeń zewnętrznych i wewnętrznych. Podkreśla, iż Jezus wziął
na siebie ludzkie doświadczenie. Poprzez opisywanie doświadczeń
psalmisty i wskazywanie na Chrystusa podprowadza katechizowanych do tego, by w doświadczeniu bohatera biblijnego odnaleźli własne doświadczanie i z tym zbliżyli się do Chrystusa. Jan Paweł II zdaje
się prowadzić katechizowanych do spotkania z Chrystusem, aby mogli odnaleźć siebie.
6. Moralne aspekty życia chrześcijańskiego zostały podjęte w katechezach biblijnych Jana Pawła II o psalmach i kantykach w trzech wymiarach: 1) podkreśla wolny wybór człowieka; 2) wskazuje na motywację chrystocentryczną; 3) ukazuje wzory osób wiernych Bogu. Przez
te formy aktualizacji Jan Paweł II ukazuje katechizowanym zaproszenie do naśladowania Chrystusa.
7. Jan Paweł II podkreśla eschatologiczną perspektywę ludzkiego
życia. Treści eschatologiczne obecne w psalmach i kantykach ukazuje w kluczu chrystologicznym. Oczekiwanie na spotkanie z Panem,
dar życia wiecznego, udział w szczęściu wiecznym z Bogiem napełnia wierzącego radością i nadzieją pośród codziennych doświadczeń.
Świadomość sądu ostatecznego prowadzi wierzących do pamięci
o obecności Chrystusa w potrzebującym. Papież wskazuje też na środki wspomagające życie wierzących w eschatologicznej perspektywie:
modlitwa, pielgrzymowanie, świątynia.
8. Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych wyjaśnia język biblijnych obrazów. Przywołuje obrazy obecne w tekstach biblijnych,
wyjaśnia ich znaczenie przez odniesienie do Osoby Jezusa i dzieła zbawienia. Ponadto Jan Paweł II wskazuje na obrazy, które autor biblijny
demitologizuje. Język papieskich katechez charakteryzuje się bogactwem środków wyrazu, odwołuje się do ludzkich uczuć i wyobraźni.
Opisuje wydarzenia obecne w tekstach biblijnych jako aktualnie trwające. Papież wskazuje na zawarte w nich zaproszenie do głębszej więzi
z Bogiem dla wszystkich ludzi.

Rozdział IV
Oryginalność katechez biblijnych Jana Pawła II
W swych katechezach biblijnych Jan Paweł II nie zatrzymuje się na
odkryciu kerygmatu tekstu biblijnego, jego aktualizacji i proklamacji,
ale prowadzi katechizowanych do modlitwy słowem Bożym, do spotkania z Bogiem. Papież w swym nauczaniu wskazywał na związek
zachodzący między egzegezą i hermeneutyką biblijną a modlitwą,
pokorą i wiarą w Boga1. Podejmował myśl soboru o tym, że staranne studium słowa Bożego prowadzące do odkrywania sensu wyrazowego i duchowego pomaga w tym, by stawać się słuchaczem słowa (por. KO 25). Związek hermeneutyki biblijnej z medytacją słowa
Bożego sprawia, że jest ona cierpliwą pracą analityczną prowadzącą
do asymilacji tekstu biblijnego2. Papież usilnie zaleca lectio divina (por.
IBK II C 2)3. W liście apostolskim Novo millennio ineunte stwierdza, że:
„konieczne jest, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal żywą tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania,
Por. Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk – 10 listopada 1979 r.
Głęboka harmonia prawdy nauki z prawdą wiary, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 14: Homilie
i przemówienia okolicznościowe, Kraków 2009, s. 502–506; por. S. Haręzga, Lectio divina
w formacji biblijnej seminarium duchowego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 6 (1988), s. 517–
528; F. Koenig, Odnowa praktyki lectio divina, Opole 2003, s. 145.
2
Por. J. Kudasiewicz, Modlitwa Biblią. Wprowadzenie do lectio divina, Kielce 2000,
s. 56. Stanisław Haręzga wskazuje na potrzebę wykorzystania tekstów paralelnych
i kontekstu. Zachęca do zwracania uwagę na czasowniki i działające podmioty. Podkreśla potrzebę uchwycenia centralnego orędzia tekstu; por. tenże, Wskazówki do praktyki
lectio divina, „Ateneum Kapłańskie” 111 (1988), z. 2–3, s. 343–348.
3
Por. tenże, Eklezjalne konteksty lectio divina w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Opoka
Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik, H. Ordon, Lublin 2004, s. 221–230; tenże, Biblia w Kościele, Kraków 1998; H. Witczyk, Biblia konieczna do oglądania żywego Chrystusa, [w:] Kontemplacja Chrystusa – ikony miłosiernego Ojca. Medytacje biblijno-kerygmatyczne, red. H. Witczyk, Kielce 2002,
s. 207–216.
1
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wskazuje kierunek, kształtuje życie” (NMI 39). Jan Paweł II nie tylko tę
drogę zaleca Kościołowi, ale sam na nią wprowadza głoszących i katechizowanych w swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii
godzin.
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiona oryginalność katechez biblijnych Jana Pawła II. W pierwszym paragrafie zostanie ukazane, jak papież wyjaśnia rolę słowa Bożego w życiu chrześcijańskim.
Zostanie zaprezentowane nauczanie papieskie obecne w katechezach
obejmujące teologiczną wizję słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne, a także działanie słowa Bożego przejawiające się w umacnianiu
wiary i uczeniu modlitwy. Drugi paragraf poświęcony jest strukturze
papieskich katechez, która oparta jest na lectio divina.

1. Rola słowa Bożego w życiu chrześcijańskim
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych zaprasza katechizowanych do odkrycia roli i sposobu działania słowa Bożego w życiu
człowieka. W pierwszym paragrafie zostanie ukazane, w jaki sposób
Jan Paweł II wskazuje na naturę Bożego słowa, które jest żywe i niesie w sobie moc Ducha Świętego, dlatego karmi, oświeca, daje życie.
W drugim paragrafie zostanie przedstawione, jak papież nakłania katechizowanych do odkrycia sposobu działania słowa Bożego, w którym Bóg objawia siebie człowiekowi i zaprasza do odpowiedzi wyrażającej się w zawierzeniu Jemu i posłuszeństwu Jego słowu. W trzecim
paragrafie niniejszego rozdziału będzie przeprowadzona analiza dotycząca papieskiego sposobu pokazywania katechizowanym tego, że
słowo Boże uczy modlitwy osobistej i liturgicznej, zrozumienia jej istoty i motywacji do jej podejmowania.
1.1. Słowo Boże żywe i skuteczne

Istotnym warunkiem spotkania człowieka z Bogiem w słowie
Bożym jest wiara człowieka w żywe4 i skuteczne działanie Bożego
4
Starożytna tradycja sam tekst biblijny uważa za żywy i działający. Przekonanie
to wyprowadzano z szerszego i wieloaspektowego pojęcia natchnienia. Wielu ojców
Kościoła przyjmowało natchnienie nie tylko in fieri – w toku powstawania księgi, ale
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słowa5. Wiara ta łączy się z wiarą w żywego Boga, który otwiera się
na człowieka, wychodzi do niego i udziela mu się w swoim słowie6.
Papież poprzez akcentowanie prawdy dotyczącej skuteczności słowa Bożego przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego II, który
w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum wyjaśnia: „Bóg, który niegdyś przemówił, bezustannie rozmawia z Oblubienicą swego Umiłowanego Syna, a Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół
w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia,
że słowo Chrystusa obficie w nich mieszka” (KO 8). Dzięki Duchowi
Świętemu słowo Boże nie jest słowem przeszłości, ale słowem ciągle
żywym. Słowo Boga nie tylko poucza, komunikuje wolę Boga, ale też
jest uprzywilejowanym narzędziem zbawienia. Jest ono wydarzeniem zbawczym. Słowo Boga, podobnie jak inne wydarzenia, „staje
się” i jest nosicielem mocy Boga7.
W swych katechezach na temat psalmów i kantyków Liturgii godzin Jan Paweł II wyjaśnia katechizowanym teologię słowa Bożego
i jego działanie według zamysłu Bożego. Wyjaśniając naturę słowa
Bożego, wskazuje na objawienie Boga dane w stworzeniu i ofiarowane narodowi wybranemu, a także na pełnię objawienia Boga w Słorównież in facto esse – jako trwałe i aktualne działanie wewnątrz świętej księgi. Ten
Duch, który niegdyś działał na pisarza, jest ciągle obecny ze swą mocą i natchnieniem.
Pismo Święte jest pełne Ducha Świętego; por. J. Kudasiewicz, Proforystyka pastoralna.
Pismo Święte jako Księga Ludu Bożego, [w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga,
Poznań–Warszawa 1986, s. 252.
5
Słowo stanowi wyłączny środek spotkania Boga z człowiekiem. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w nowotestamentowym przepowiadaniu słowo Boże jest skuteczną mocą, która wszystko ogarnia, powołuje do istnienia i podtrzymuje stworzenie.
Słowo Boże zostało w sposób doskonały ogłoszone w Jezusie Chrystusie (Hbr 1, 1–3).
Sam Jezus jest Słowem Bożym (J 1, 1–5.10n), które stało się ciałem (J 1, 14) i w ten sposób
dało się dało się w sposób widzialny poznać ludziom; por. A. Smitmans, Słowo Boże, PSB,
1205–1209; J. Kudasiewicz, Słowo Boże – żywe i skuteczne, [w:] Usłyszeć słowo Boże – żywe
i ostrzejsze niż miecz, red. A. E. Klich, Kraków 2007, s. 31–45, Duc in Altum, t. 7; tenże,
Biblia żywym słowem Boga, [w:] Biblia – Sobór – życie. Sympozjum synodalne w ATK (17 III
1992), red. M. Czajkowski, Warszawa 1994, s. 72–78.
6
Por. T. Lewicki, „Żywe jest słowo Boże…” (Hbr 4, 12) – miejsce teologii Słowa Bożego
w argumentacji Listu do Hebrajczyków, [w:] Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. S. Szymik, Lublin 2009, s. 227.
7
Por. H. Muszyński, Biblia miejscem spotkania człowieka z Bogiem, [w:] Deus meus et
omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń
kapłańskich, red. M. S. Wróbel, Lublin 2005, s. 283.
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wie Wcielonym. Papież wskazuje na skutki działania słowa Bożego:
„daje życie istnieniom” (ktPK 81.3); przynosi „dar Prawa i Objawienia” (ktPK 80.5); „oświeca ludzkość światłem swojego słowa zawartego w Objawieniu biblijnym” (ktPK 11.2,6)8; „karmi duszę wierzącego”
(ktPK 59.1).
Lektura psalmów i kantyków wprowadza czytających w doświadczenie duchowe. Słowo Boże, żywe i skuteczne, działa i zbawia. Kiedy papież ukazuje działanie Boga w swoim słowie, przez które Bóg
„karmi” (ktPK 59.1) i „oświeca” swój lud (ktPK 11.2,6), przypomina
nauczanie Kościoła zawarte w konstytucji dogmatycznej o Objawieniu
Bożym, w której czytamy:
Tak wielka w słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono
dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem
wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego.
Toteż bardzo słusznie do słowa Bożego odnoszą się słowa: „Żywe jest
słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4, 12), „władne zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi” (Dz 20, 32; por. 1 Tes 2, 13) (KO 21)9.

W katechezie na temat Psalmu 33 [32] Jan Paweł II podkreśla, że
psalmista sławi stwórcze słowo Boże. Wspaniała architektura wszechświata powstała dzięki skutecznemu słowu Bożemu, jak naucza pierwsza strona Księgi Rodzaju: „«Bóg rzekł… i wszystko się stało» (por.
Rdz 1, 1–31). Psalmista powtarza: «Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał, i zaczęło istnieć» (Ps 33 [32], 9)” (ktPK 20.2)10. W katechezie na temat Psalmu 147 B Jan Paweł II podkreśla, że słowo Boże
8
Tora – pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu w Biblii hebrajskiej i w tradycji
żydowskiej określa się mianem Tory, czyli pouczenia. Innymi słowy to prosta instrukcja
dana ludowi ujęta w postaci żywych wzorów, rozważań teologicznych i szczegółowych
przepisów; F. V. Reiterer, Tora, [w:] Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 756.
9
Por. A. Młotek, Pismo Święte jako źródło życia duchowego pierwszych chrześcijan, [w:]
Żyjemy dla Pana. Książka dedykowana s. prof. Ewie Józefie Jezierskiej w 70. rocznicę urodzin,
red. M. Rosik, Wrocław 2005, s. 449–456.
10
Janusz Lemański podkreśla, że w tradycji starożytnego Izraela słowo Boga zawsze było uważane za pełne stwórczej mocy (por Ps 33, 6.9; 148, 5). Nigdy też nie wracało do Niego bezskuteczne (Iz 55, 11; por. Pwt 32, 47). Izrael uczył się tego przede
wszystkim w swoich doświadczeniach historycznych (Wj 25, 1; J 1, 3). Inspiracją dla
autora biblijnego jest rodzima tradycja prorocka (Iz 48, 13; 55, 10–11); por. tenże, Księga
Rodzaju, rozdziały 1–11, Częstochowa 2013, s. 152, NKB.ST I, cz. 1.
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rozbrzmiewa, by dać życie istnieniom (ktPK 81.3). Ponadto wskazuje
na komentarz Orygenesa, który pisze:
Słowo Boże jest nadzwyczaj bogate, zawiera w sobie wszystkie rozkosze. Wszystko, czego chcesz, pochodzi ze słowa Bożego, tak jak zapowiadają Żydzi; kiedy spożywali mannę, a w ich ustach nabierała ona
takiego smaku, jakiego każdy pragnął. […] Podobnie dzieje się z ciałem
Chrystusa, które jest słowem nauczania, czyli pojmowania świętych
Pism: im bardziej go pragniemy, tym więcej pokarmu z niego przyjmujemy (74 Omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1999, s. 543–544).

Psalmista pisze, że pod wpływem słowa Bożego nastają pory roku,
a słowo Boże jest sprawcą zimna i ciepła. Ludzkość wezwana jest, by to
uznać i wyrazić wdzięczność Stwórcy za podstawowy dar – wszechświat – który ją otacza, dzięki któremu oddycha, żywi się i utrzymuje przy życiu. Słowo Boże daje Izraelowi jeszcze większy i cenniejszy
dar – dar Prawa i Objawienia. Jest to dar specyficzny: „Nie uczynił
tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków” (w. 20).
Biblia jest skarbem narodu wybranego, z którego należy czerpać z miłością i wiernością.
Mamy dwa objawienia: pierwsze wpisane w naturę i dostępne
wszystkim, drugie zostało ofiarowane narodowi wybranemu, który powinien świadczyć o nim i przekazywać je całej ludzkości, a zawarte jest
w Piśmie Świętym. Są to dwa odrębne objawienia, ale jeden jest Bóg i jedyne jest Jego słowo. Wszystko stało się przez Słowo – mówi Prolog Janowej Ewangelii – a bez Niego nic się nie stało z tego, co istnieje. Jednakże Słowo stało się „ciałem”, to znaczy wkroczyło w dzieje i „zamieszkało
wśród nas” (por. J 1, 3. 14) (ktPK 80.5)11.

Po ukazaniu teologicznej głębi słowa Bożego Jan Paweł II z głęboką delikatnością ukazuje pedagogię Bożą obecną w psalmach i kantykach. Papież zauważa, że psalmy posiadają wartość formacyjną i wy11
Por. H. Witczyk, Bóg-Słowo w relacji do ludzi (J 1, 3–4), [w:] Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha, red. W. Chrostowski, Warszawa 1999, s. 256–282; S. Wypych, Słowo Boże,
[w:] Vademecum biblijne, t. 4, Kraków 1991, s. 7–25; por. także: S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, Częstochowa 2010, s. 238–286, NKB.NT IV, cz. 1.
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chowawczą, gdyż „zachęcają” do właściwych postaw wobec Boga.
W odniesieniu do słowa Bożego Jan Paweł II używa określeń takich
jak: „zachęca” (ktPK 17.1; ktPK 84.4; ktPK 98.2; ktPK 70.5; ktPK 91),
„zachęca i wzywa” (ktPK 82.1), „zaprasza” (ktPK 87.4), „nakazuje”
(ktPK 93.5). Bóg w swoim słowie działa z miłością, łagodnością, delikatnością. Raczej nakłania, niż przymusza. Szanuje wolność człowieka. Jego słowo i sposób działania odkrywają głębię Jego Istoty. W tym
miejscu, katechezy papieskie zdają się być komentarzem do Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym Dei Verbum, w której czytamy:
„W świętych księgach Ojciec, który jest w niebie, z wielką miłością
wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi” (KO 21).
Warto przyjrzeć się uważnie, do czego słowo Boże zawarte
w psalmach i kantykach „zaprasza” słuchających. Jan Paweł II pisze: „Liturgia Godzin zachęca nas do przyjęcia postawy głębokiej
i ufnej adoracji Boskiego Majestatu” (ktPK 17.1); „Psalm ten zachęca
do modlitwy dziękczynienia, płynącego z serca przepełnionego religijnym uniesieniem (ktPK 84.4); „Kantyk Iz 2, 2–5 zawiera zachętę, by nie koncentrować się wyłącznie na chwili obecnej, lecz starać
się o to, by pod warstwą codziennych wydarzeń dostrzec tajemnicze
Boże działanie” (ktPK 98.2); „Psalm wzywa do wielbienia Boga i zachęca, byśmy kierowali się bojaźnią religijną i ufnością (por. w. 11)”
(ktPK 82.1); „Pieśń Judyty Jdt 16, 1–2a.13–15 nakazuje wszystkim
stworzeniom, by były posłuszne Temu, który Swym słowem wszystko uczynił i swym duchem ożywia wszystko” (ktPK 93.5); „liturgia
Jutrzni zaprasza nas, byśmy patrzyli na swój dzień na tle wielkiej
panoramy dziejów zbawienia” (ktPK 87.4); „Psalm 118 [117] zachęca chrześcijan, aby uznali w wydarzeniu paschalnym Jezusa, «dzień,
który Pan uczynił»” (ktPK 70.5); „kieruje spojrzenie na oblicze Boga
uznawanego za Ojca, zachęcając nas do błogosławienia Go i oddawania Mu chwały” (ktPK 91).
Zdaniem Jana Pawła II słowo Boże zachęca do duchowych postaw
takich jak: dziękczynienie, adoracja, błogosławienie Boga, oddawanie
Mu chwały, do bojaźni Bożej, ufności wobec Boga, do dostrzegania
Bożego działania, do patrzenia na codzienność przez pryzmat dziejów zbawienia, do posłuszeństwa wobec Boga. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że działanie Bożego słowa nie obejmuje moralnych napomnień, ale kształtuje wewnętrzną postawę wobec Boga wypełnioną
miłością, pokojem, radością i zawierzeniem Jemu.
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Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach wyjaśnia słuchającym naturę słowa Bożego, przez które Bóg objawia
„swą głębię” (por. KO 4), przemawia do ludzi jak do przyjaciół,
zaprasza i przyjmuje ich do wspólnoty z sobą (por. KO 2). Słowo
Boże jest słowem żywego Boga, który oświeca, karmi i daje życie.
Pełnią Bożego słowa jest Wcielony Syn Boży. Boże działanie w łagodny sposób dokonuje zbawienia tych, którzy z wiarą zbliżają się
do Niego.
1.2. Słowo Boże umacnia wiarę

Psalmy i kantyki Starego i Nowego Testamentu są wyznaniem wiary w obecność Boga12. Jan Paweł II podkreśla, że w psalmach i kantykach zawarte jest wezwanie do wiary. Wiara według Biblii ma dwa
bieguny: zaufanie, którym obdarza się osobę „wierną” i które angażuje całego człowieka, oraz pewien akt intelektualny, dzięki któremu
przez słowo i znaki można dotrzeć do rzeczywistości aktualnie niewidzialnej13. Sobór Watykański II w Konstytucji o Objawieniu Bożym
Dei Verbum stwierdza, że „Bogu objawiającemu się należy się «posłuszeństwo wiary» (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 Kor 10, 5n). Przez nie człowiek
w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu” (KO 5)14. Papież podkreśla, że „Objawienie jest samo-udzielaniem się Boga. Objawienie ma
naturę daru, czyli łaski: daru Osoby dla osoby (we wspólnocie osób).
Daru całkowicie wolnego, dobrowolnego, którego nie tłumaczy się niczym innym jak tylko miłością”15.
12
Por. A. S. Jasiński, Psałterz księgą modlitwy i wyznania wiary, [w:] Wszystko czynię
dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera, red. G. Witaszek,
A. Paciorek, A. Kiejza, Lublin 2000, s. 135–150.
13
Zróżnicowanie terminologii hebrajskiej odnoszącej się do pojęcia wiary odzwierciedla złożoność postawy duchowej człowieka wierzącego. Dwa rdzenie słowotwórcze
zdają się przy tym dominować: amam, wywołujące poczucie siły i pewności, oraz batah,
kojarzące się z bezpieczeństwem i zaufaniem. W Nowym Testamencie na plan pierwszy
wysuwa się terminologia odnosząca się do sfery poznania; por. J. Duplacy, Wiara, STB,
1025–1034.
14
Por. R. Łukaszyk, Wiara jako odpowiedź człowieka na wezwanie Boże w ujęciu biblijnym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1974) 2, s. 19–31; D. Swed, Wiara odpowiedzią na Boże słowo, [w:] Słowo Boże w Kościele, red. R. Kulikowski, M. Jagodziński,
D. Swed, Warszawa 2009, s. 165–176.
15
Por. A. Frossard, Rozmowy z Janem Pawłem II, Watykan 1982, s. 75.
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W katechezie pt.: Wiara odpowiedzią na samoobjawienie się Boga, kształtująca się pod wpływem nadprzyrodzonej łaski Jan Paweł II wyjaśnia, że
łaska wiary jest „przyciągnięciem” ze strony Boga całej wewnętrznej
istoty człowieka, a pośrednio całej ludzkiej podmiotowości, aby człowiek odpowiedział „samoobjawieniu” się Boga w Jezusie Chrystusie,
powierzając Mu się wzajemnie. Owa łaska uprzedza akt wiary, pobudza do niego, wspiera i prowadzi, owocem jej staje się to, że jest zdolny
przede wszystkim „uwierzyć Bogu” i naprawdę wierzy (ktBO 11.3).

Odpowiedź człowieka na Objawienie się Boga jest postawą, w której człowiek „daje siebie” Bogu. Człowiek w akcie wiary odpowiada
Bogu nie tylko jakąś cząstką swego „ja”, ale całym swoim „ja”16. W encyklice Dominum et Vificantem papież wyjaśnia:
Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z Duchem, który przenika głębokości Boże. Takie wewnętrzne
obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy
sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo. Doznaje głębokiego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże, jakim
człowiek jest od początku (DeV 58)17.

W swych katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II podkreśla zawarte w nich samoobjawienie się Boga oraz wiarę psalmisty
pragnącego powierzyć Mu siebie. Jan Paweł II w katechezie na temat
Psalmu 100 podkreśla, że w serii określeń odnoszących się do wewnętrznej rzeczywistości Bożej zawarte w nich wezwanie do wiary.
„To zwarte credo zawiera następujące stwierdzenia: Pan jest Bogiem,
Pan jest naszym Stwórcą, my jesteśmy Jego ludem, Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, Jego wierność jest nieskończona (por.
Ps 100 [99], 3–5)” (ktPK 59.4). Można więc wnioskować, idąc dalej za
myślą soboru, że poznanie Boga prowadzi do tego, by w sposób wolny całkowicie powierzyć się Jemu, ofiarowując Objawiającemu pełne
16
Tamże, s. 76; por. także: K. Wolsza, Przymioty wiary według Jana Pawła II, [w:] Jan
Paweł II – nauczyciel wiary i teolog, „Studia i Materiały Diecezji Gliwickiej” 2 (2010), s. 14.
17
Por. J. Bajda, Główne idee moralne w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dwudziestolecie
pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Krasiński, Warszawa 2000, s. 44.
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poddanie umysłu i woli oraz ochotnie przyjąć udzielane przez Niego
objawienie (por. KO 5).
Następnie Jan Paweł II wskazuje na owoce wiary, takie jak: dostrzeganie Bożego działania w ludzkim życiu, ufność, życie zgodne z wolą
Bożą. W katechezie na temat kantyku Iz 42, 10–16 Jan Paweł II zauważa, że wiara pozwala
każdego dnia dostrzegać znaki Bożego działania, nawet gdy kryje się
ono za monotonnym i bezcelowym przemijaniem czasu. Odkrycie oczyma wiary tej Bożej obecności w czasie i przestrzeni, ale również w nas
samych, jest źródłem nadziei i ufności, nawet wówczas, gdy nasze serca
wypełnia niepokój (por. ktPK 102.5)18.

Jan Paweł II akcentuje ufność płynącą z wiary, która pomaga pokonać wszelkie życiowe trudności. Dzięki wierze „idziemy po drogach
świata nie pozbawionych zasadzek, zagrożeń, cierpienia i jesteśmy
pewni, że ogarnia nas miłosierne spojrzenie Boga: nic nie może się
oprzeć potędze Jego miłości” – stwierdza Jan Paweł II (ktPK 87.6). Papież zauważa, że psalmy i kantyki wzbudzają wiarę w Boga i ufność
Jemu w każdej okoliczności życia.
Psalmy zachęcają do życia zgodnego z wolą Boga, to znaczy do
opowiedzenia się po stronie miłości i służby. Wola Boga utożsamia
się z planem Boga, który chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni
(por. 1 Tm 2, 4). Wszystkie przejawy woli Bożej na przestrzeni dziejów
zostały ułożone według schematu całościowego w jeden plan. Każdy
z wyrazów woli Bożej dotyczy konkretnego wydarzenia. Wola Boża
przybiera konkretną postać, kiedy dotyczy człowieka, który powinien
poddać się jej wewnętrznie i wypełnić ją dobrowolnie. Wola Boża jest
czynem miłości, objawiającym Jego upodobanie19. Jan Paweł II w katechezie na temat Psalmu 146 podkreśla występowanie dwunastu
twierdzeń teologicznych, przez które psalmista wyraża pełnię i doskonałość Boga oraz sposób Jego działania. Pan nie pozostaje z dala od
swych stworzeń, lecz uczestniczy w ich dziejach jako Ten, kto wprowadza sprawiedliwość, stając po stronie opuszczonych, ofiar, uciśnio18
Por. A. Dziuba, Biblijna idea oddania się Bogu w wierze, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 34 (1981), z. 6, s. 354–359.
19
Por. E. Jacquemin, X. Léon-Dufour, Wola Boża, STB, 1067–1072.
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nych i nieszczęśliwych. Jan Paweł II wyjaśnia, że żyć zgodne z wolą
Bożą oznacza dawać chleb głodnym, odwiedzać więźniów, podtrzymywać na duchu i pocieszać chorych, bronić i przyjmować obcokrajowców, poświęcać się ubogim i nieszczęśliwym. W rzeczywistości jest
to duch Błogosławieństw. W praktyce oznacza to opowiedzenie się po
stronie miłości, która już w tym życiu zbawia, a w przyszłości będzie
przedmiotem oceny podczas sądu ostatecznego, który przypieczętuje
historię (por. ktPK 79.4). Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis
podkreśla chrześcijańską drogę miłości i służby jako istotę powołania.
Podaje dwa podstawowe uzasadnienia chrześcijańskiej służby. Pierwsze opiera się na teologicznej zasadzie uczestnictwa w posłannictwie
królewskim Chrystusa (por. RH 21). Drugie na etycznej normie wzoru
i naśladowania. Uczestniczyć w tym posłannictwie „znaczy odnajdywać w sobie i w drugim tę szczególną godność Bożego powołania,
którą można określić jako «królewskość». Godność ta wyraża się
w gotowości służenia” (RH 21)20. Postawienie na pierwszym miejscu
argumentu „z uczestnictwa” na uzasadnienie powołania do służby
nawiązuje wyraźnie do specyfiki etosu biblijnego, w którym imperatywy etyczne zawsze wyprowadzone są z indykatywu zbawczego, tzn.
z doświadczenia zbawczego działania Boga, z obdarowania człowieka
przez Boga w Chrystusie21.
W katechezie na temat Psalmu 147A Jan Paweł II ukazuje obraz Pana pochylającego się nad sprawiedliwym i pokornym (por.
Ps 147 [146–147], 10–11). Bóg odrzuca pychę i arogancję władcy, a staje po stronie tego, kto jest wierny i „ufa Jego dobroci” (por. w. 11), to
znaczy pozwala, by Bóg kierował jego działaniem i myśleniem, przygotowaniem planów oraz życiem codziennym (por. ktPK 82.4). Jan
Paweł II podkreśla, że psalmy umacniają w wierzących pragnienie,
by postępować według woli Bożej, według Jego upodobania. Ponieważ nie jest to możliwe bez łaski Bożej, dlatego psalmista prosi: „Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem” (w. 10).
Następnie papież zachęca do powtarzania tych godnych podziwu
słów i podkreśla, że
20
Por. J. Kudasiewicz, Służba istotną treścią chrześcijańskiego powołania, [w:] Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarz, dz. cyt., s. 211.
21
H. Muszyński, Etos biblijny, [w:] Studia z biblistyki, t. 2, red. J. Łach, Warszawa
1980, s. 9–63.
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największym dobrem jest zjednoczenie naszej woli z wolą Ojca niebieskiego, ponieważ jedynie w ten sposób możemy przyjąć całą Jego
miłość, która przynosi nam zbawienie i pełnię życia. Pokładana w Nim
ufność nie jest autentyczna, jeśli nie towarzyszy jej głębokie pragnienie
poddania się woli Boga. Jego wola jest wolą miłości (ktPK 77.4).

Wyrazem woli Boga jest umiłowanie piękna człowieczeństwa objawionego nam w Chrystusie (ktPK 25.3), zaangażowanie się w burzenie
murów podziału, wrogości i nienawiści, a budowanie zgody i pokoju
(por. ktPK 41.4; por. ktPK 96.5), troska o to, by dać chleb głodnemu,
odziać nagiego i ugościć pielgrzyma (ktPK 84.4; por także: ktPK 113.5).
Jan Paweł II podkreśla wagę służenia na wzór Chrystusa: „przykład
i wzór najwspanialszy [królewskiej służby] daje nam Jezus Chrystus”
(RH 21). Wiara prawdziwa urzeczywistnia się w naśladowaniu Chrystusa, w Jego życiu dla ludzi.
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych podkreśla, że psalmy
i kantyki zawierają samoobjawienie się Boga i odpowiedź wiary psalmisty. Boże Objawienie zawarte w słowie Bożym dane jest każdemu,
kto pragnie Go słuchać. Jednocześnie pobudzany jest do ufności i zawierzania Bogu, podobnie jak czyni to autor natchniony. Wyrazem
wiary jest wypełnienie woli Bożej szczególnie poprzez służbę każdemu potrzebującemu.
1.3. Słowo Boże uczy modlitwy

Księga Psalmów to księga modlitwy ludu Bożego. Modlił się nią
Izrael, modlił się Jezus Chrystus, modlili się też chrześcijanie wszystkich pokoleń22. W swych katechezach biblijnych Jan Paweł II wiele
uwagi poświęca temu, by pokazać, jak psalmy uczą modlitwy, dlatego
wielokrotnie wskazuje na jej istotę. W katechezie na temat Psalmu 42
papież wskazuje na „długą tradycję określającą modlitwę jako «oddech»: jest ona pierwotna, niezbędna i podstawowa niczym tchnienie
życia” (ktPK 23.2). Również w katechezie dotyczącej Psalmu 92 poja22
W. Chrostowski, Wprowadzenie, [w:] Jan Paweł II i Benedykt XVI rozważają Psalmy, Warszawa 2006, s. V–VIII; J. Łach, Psalmy modlitwą Izraela i Jezusowego wyznawcy,
„Ateneum Kapłańskie” 82 (1990), z. 2, s. 42–50; A. Tronina, Psałterz – modlitwa Chrystusa
i Kościoła, „Anamnesis” 21 (1999) s. 85–90.

282

Oryginalność katechez biblijnych Jana Pawła II

wia się porównanie modlitwy do oddechu. Autor katechez zauważa,
że psalmista zachęca do tego, by nie przerywać nigdy wewnętrznego
i zewnętrznego wątku modlitwy, prawdziwego i niezmiennego oddechu wiernej ludzkości (ktPK 52.2). O istocie modlitwy nieustannej papież pisze w katechezie na temat Psalmu 119, 145–152. „Modlitwa jawi
się jako dialog rozpoczynający się jeszcze w nocy, zanim nastanie świt
(por. w. 147), i trwający przez cały dzień, zwłaszcza w trudnych momentach życia” (ktPK 73.2). Dialog ten inicjuje Bóg, człowiek jest do
niego zaproszony. Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej
o Objawieniu Bożym Dei Verbum wyjaśnia, że kiedy Bóg objawia się,
wówczas rozmawia z ludźmi jak z przyjaciółmi. Inicjatywa ta wypływa z Jego wielkiej miłości do człowieka (por. KO 2)23. Gdy w katechezie na temat Psalmu 141 papież wyjaśnia istotę modlitwy, podkreśla:
„Modlitwa odmawiana z sercem czystym i szczerym staje się ofiarą
złożoną Bogu. Całe życie modlącej się osoby staje się aktem ofiarnym.
Święty Paweł wezwie chrześcijan, by oddawali ciała swoje na ofiarę,
świętą i miłą Bogu (por. Rz 12, 1)”.
Jan Paweł II wskazuje na to, że ręce wzniesione do modlitwy służą „komunikacji” z Bogiem (por. ktPK 75.2). W katechezie na temat
Psalmu 150 opisuje istotę modlitwy w następujący sposób: „Podczas
modlitwy wznosimy się ku Bożemu światłu, a jednocześnie odczuwamy, że Bóg pochyla się nad nami, akceptując nasze ograniczenia, by
nas słuchać i do nas mówić, spotykać nas i zbawić” (por. ktPK 86.2).
W katechezie na temat kantyku Ap 19, 1–7 Jan Paweł II stwierdza, że
„modlitwa jest kontemplacją boskiej chwały, niewyrażalnej tajemnicy,
oceanu światła i miłości, jakim jest Bóg” (ktPK 130.2). Istota modlitwy obecna w psalmach, a wydobyta z nich dla katechizowanych, nie
ma charakteru dydaktycznego ani kształtu definicji. Sformułowania
zastosowane przez Jana Pawła II, takie jak „oddech”, „dialog”, „ofiara
złożona Bogu”, „wznoszenie się ku Bożemu światłu”, uświadamiają,
że prawdziwa modlitwa obejmuje całego człowieka i wszystkie wymiary jego życia, pozwala żyć w Bożej obecności, w wewnętrznym zażyłym dialogu z Nim oraz powierzać Mu całe swoje życie w miłości.
Ponadto Jan Paweł II wskazuje na znaczenie modlitwy o poranku.
Psalmy uczą modlitwy nieustannej, którą wierzący podejmuje o świPor. P. Borto, J. Kudasiewicz, Aktualność teologiczno-pastoralna Konstytucji o Objawieniu Bożym, „Kieleckie Studia Teologiczne” 5 (2006), s. 371–402.
23
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cie i po zachodzie słońca. Świt jako uprzywilejowana pora modlitwy
chrześcijanina ukazywany jest w Tradycji Kościoła24. W katechezie na
temat Psalmu 119, 145–152 Jan Paweł II wskazuje na słuszność oddawania Bogu każdego dnia „pierwocin” serca i głosu. Przytacza dłuższy fragment katechezy św. Ambrożego (Commento al Salmo 118/2,
SAEMO, X, ss. 303.309.311.313), w którym autor zachęca:
Biegnijmy na spotkanie wstającemu słońcu. Słońce pragnie być wyprzedzone i nie oczekuje niczego innego. Jeżeli wyprzedzisz to słońce
przed jego wschodem, otrzymasz Chrystusa jako światło. To właśnie On
będzie pierwszym światłem, jakie zabłyśnie w głębi twego serca. To właśnie On sprawi, że zajaśnieje dla Ciebie światło poranka w godzinach
nocy, jeśli będziesz rozważał słowa Boże. Gdy ty medytujesz, nastaje
światło. Wczesnym rankiem udaj się do kościoła i złóż tam w ofierze
pierwociny twej pobożności (por. ktPK 73.4).

W katechezie na temat kantyku Iz 26, 1–4.7–9.12 Jan Paweł II podkreśla rolę świtu oczekiwanego po nocy spędzonej na szukaniu Boga.
„Na początku dnia, kiedy zaczyna się praca i słychać gwar codziennego życia na ulicach miasta, wierny powinien na nowo podjąć zobowiązanie, by kroczyć «ścieżką wyroków Pana» (por. w. 8), pokładając
nadzieję w Nim i w Jego słowie, jedynym źródle pokoju” (ktPK 98.5).
W katechezie na temat Psalmu 99 Jan Paweł II zauważa, że liturgia
proponuje modlitwę poranną, w której lud Boży śpiewa Panu rządzącemu światem i historią. Wierny, który rozpoczyna swój dzień modlitwą, wie, „że ponad wszelką rzeczywistością ziemską jest Stwórca
i Zbawiciel – wielki, święty i miłosierny” (por. ktPK 58.1). Jan Paweł II
wskazuje też na nauczanie św. Ambrożego (Commento al Salmo 118/2,
24
Zachęty do modlitwy wczesnym rankiem znajdujemy w powstałej około 215
roku tzw. Tradycji Apostolskiej przypisywanej św. Hipolitowi Rzymskiemu (235
rok). Czytamy tam o modlitwie porannej, którą wierni winni zanosić do Boga przed
oddaniem się codziennej pracy. W najstarszej wersji łacińskiej tekstu modlitwa o godzinie dziewiątej teologicznie została połączona z męką Chrystusa na krzyżu. Modlitwa ta, podobnie jak poranna, widziana jest w perspektywie paschalnej. Zachód
słońca, a następnie jego wschód, wyrażają odpowiednio śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa; por. D. Brzeziński, Publiczna modlitwa Kościoła w starożytności chrześcijańskiej, [w:] Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, red. H. Sobeczko,
Opole 2008, s. 73.
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SAEMO, X, s. 297), który zachęca do modlitwy obejmującej każdą
chwilę dnia:
Kto błaga Pana, niech czyni to jakby nie znał istnienia jakiegoś szczególnego czasu, który należy poświęcić modlitwom do Pana, lecz niech
zawsze trwa w tej modlitewnej postawie. Gdy jemy, gdy pijemy, głośmy
Chrystusa, módlmy się do Chrystusa, myślmy o Chrystusie, mówmy
o Chrystusie! Niech Chrystus zawsze będzie w naszym sercu, zawsze na
naszych ustach! (ktPK 73.3).

Następnie Jan Paweł II wskazuje na istotę modlitwy liturgicznej.
W swych katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin wyjaśnia istotę liturgii. Przypomina, że jest ona „czynnością całego Chrystusa” (Christus totus). W konstytucji o liturgii świętej znajduje się pewien rodzaj definicji liturgii:
Słusznie […] uważa się liturgię za wypełnienie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej poprzez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób
właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje się uświęcenie człowieka,
a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami,
sprawuje pełny kult publiczny. Dlatego każda celebracja liturgiczna jako
działanie Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością
w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu
i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła (KL 7)25.

Wyrażenie Christus totus Jan Paweł II stosuje w katechezie na temat
kantyku z Apokalipsy 4, 11; 5, 9.10.12, w którym ukazany jest świetlany
obraz chwały niebieskiej zapowiadanej przez liturgię Kościoła. Istotę
modlitwy liturgicznej Jan Paweł II wyjaśnia katechizowanym, korzystając z fragmentu Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym czytamy:
Ci, którzy ją [liturgię] obecnie sprawują, poprzez znaki, którymi się
posługują, uczestniczą już w jakiś sposób w liturgii niebiańskiej, gdzie
25
Por. S. Czerwik, Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego katechizmu Kościoła Katolickiego, [w:] Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego, red.
J. Kopeć, H. Sobeczko, Opole 1995, s. 15–33; por. także: S. Cichy, Teologia Liturgii godzin,
[w:] Mysterium Christi. Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 32–52.
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celebracja stanowi komunię i święto. Dzięki Duchowi i Kościołowi
uczestniczymy w tej odwiecznej liturgii, kiedy w sakramentach celebrujemy misterium zbawienia (por. KKK 1136, 1139) (ktPK 124.6).

Odniesienie do istoty liturgii znajdujemy także w katechezie na temat kantyku z Apokalipsy 19, 1–7, gdy Jan Paweł II wyraźnie wskazuje
na to, że
Kościół na ziemi łączy swą pieśń pochwalną z pieśnią sprawiedliwych, którzy już oglądają chwałę Boga. W ten sposób nawiązana zostaje
łączność między czasem historycznym i wiecznością: punktem wyjścia
jest ziemska liturgia wspólnoty kościelnej, a celem liturgia niebieska
sprawowana z udziałem braci i sióstr, którzy poprzedzili nas na drodze
wiary (ktPK 130.2).

Konstytucja o liturgii świętej (KL 8) dopełnia rozumienia liturgii, wskazując jej związek z liturgią sprawowaną w niebie. To dzięki temu, że w domu Ojca uwielbiony jest Jezus Chrystus, Wieczny
Kapłan, który razem z aniołami i świętymi sprawuje liturgię, może
dokonywać się liturgia w rzeczywistości ziemskiej. Jest ona przedsmakiem uczestnictwa w liturgii nieba. Łączność pomiędzy liturgią
nieba i liturgią na ziemi często przywołuje się w tekstach liturgicznych (np. zakończenie prefacji)26. Jan Paweł II wskazuje na rolę liturgii, dzięki której uczestniczymy w liturgii niebieskiej z wszystkimi
„synami Bożymi”, aniołami i świętymi (ktPK 17.5). Kościół w konstytucji o liturgii świętej uczy, że
ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku (por. Ap 21, 2; Kol 3, 1; Hbr 8, 2). W ziemskiej
liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu
hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że
Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana
Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale (por. Flp 3, 20; Kol 3, 4) (KL 8).
26

Por. B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 752.
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Jan Paweł II podkreśla, że liturgia uobecnia jedność Kościoła pielgrzymującego i Kościoła zbawionych (por. ktPK 130.3).
Jan Paweł II wskazuje na to, iż psalmy uczą troski o modlitwę
liturgiczną. W katechezie na temat Psalmu 147, który jest gorącym
wezwaniem do wielbienia, obecna jest zachęta do radosnego i dziękczynnego śpiewu, do gry na instrumentach, takich jak harfa dziesięciostrunna, lira czy cytra (por. ww. 2–4). Miłosierdzie i wierność Pana
winny być sławione śpiewem liturgicznym, wykonywanym „wzniośle” (por. Ps 47 [46], 8). To wezwanie dotyczy również naszych celebracji – stwierdza papież i podkreśla, że powinny je wyróżniać nie
tylko piękne słowa i obrzędy, ale również towarzysząca im muzyka
(ktPK 52.2). O potrzebie troski o muzykę sakralną Kościół naucza
w konstytucji o liturgii świętej (KL 112–121). Dokument wskazuje
na rolę instrumentów muzycznych, szczególnie organów piszczałkowych, które „potęgują wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły
wiernych porywają ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej” (KL 120).
Temat troski o piękno liturgii papież podejmuje również w katechezie na temat Psalmu 8 i podkreśla, że gdy głosi się wspaniałe dzieła Boże oraz wyraża się naszą odpowiedź wiary, należy to czynić
„z kunsztem” (por. Ps 47 [46], 8), „to znaczy w sposób piękny, jasny,
delikatny, a jednocześnie zdecydowany” (ktPK 7.1) i radosny (por.
ktPK 59.1).
W katechezie na temat Psalmu 150 Jan Paweł II wskazuje na to, że
trzeba odkryć piękno modlitwy i liturgii. Należy modlić się do Boga,
nie tylko wypowiadając poprawne formuły teologiczne, lecz również
w sposób piękny i godny. W związku z tym wspólnota chrześcijańska
powinna zrobić rachunek sumienia i postarać się, aby w coraz większym stopniu powracało do liturgii piękno muzyki i śpiewu. Należy
usunąć z kultu niekonsekwencje stylu, przestarzałe formy wyrazu,
niedbałą muzykę i teksty, które nie odpowiadają wielkości sprawowanego aktu (ktPK 86.3). Ponadto psalmy uczą wspólnotowego klimatu
celebracji chrześcijańskich. W katechezie na temat Psalmu 142, 2–3.6–8
Jan Paweł II wskazuje na klimat celebracji chrześcijańskich, który winien czerpać inspirację z psalmu:
Kiedy wierny zostanie uwolniony, pójdzie złożyć dziękczynienie
Bogu podczas zgromadzenia liturgicznego. Otoczą go sprawiedliwi,
którzy ocalenie swego brata odczytają jako dar ofiarowany także im
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samym. Klimat ten winien panować także podczas celebracji chrześcijańskich. Cierpienie jednego człowieka musi się uobecniać w sercach
wszystkich: podobnie radość każdego winna dzielić cała modląca się
wspólnota (ktPK 76.5).

Jan Paweł II wskazuje katechizowanym na owoce modlitwy. Należą do nich: odkrywanie rysów Bożego oblicza (ktPK 17.5), wzbogacenie, oświecenie i uświęcenie (por. ktPK 47.5), pogoda ducha i pokój
(ktPK 52.5), świadectwo wobec tych, którzy nie wyznają naszej wiary
(ktPK 67.3). Jan Paweł II podkreśla, że zarówno w modlitwie osobistej,
jak i w liturgii możemy odkryć rysy Bożego oblicza: urok promieniujący z Jego łaski, tajemnicę miłości ogarniającą wierzącego i budzącą
w nim spokojną ufność w błogosławieństwo, jakim darzy sprawiedliwego. Także w obliczu chaosu, wobec dziejowych burz, nawet sprawiedliwego gniewu samego Boga modlący się człowiek doświadcza
pokoju, czuje się osłonięty płaszczem opieki, którą Opatrzność zapewnia tym, co wielbią Boga i chodzą Jego drogami. „Dzięki modlitwie – pisze papież – odkrywamy, że prawdziwym pragnieniem Boga
jest obdarzyć nas pokojem” (ktPK 17.5). Ponadto „dzięki liturgii i modlitwie wiara zostaje oczyszczona z wszelkich wypaczeń, porzucamy
bożków, którym w życiu codziennym zbyt łatwo poświęcamy część
samych siebie, a lęk przed transcendentną sprawiedliwością Boga
ustępuje miejsca żywemu doświadczeniu Jego miłości” (ktPK 55.3).
W katechezie na temat Psalmu 92 Jan Paweł II podkreśla, że sławi on ufność pokładaną w Bogu, która jest źródłem pogody ducha
i pokoju, również wtedy, gdy patrzymy na pozorny sukces człowieka
przewrotnego (ktPK 52.5). Myśl przewodnią psalmów wyraża czasownik batah: „pokładać ufność” (Ps 25, 2; 55, 24). To zaufanie Bogu
pozwala psalmiście składać dziękczynienie, zanim jeszcze coś uzyska
(Ps 140, 14; 22, 25)27. Psalm 43 [42] został określony przez Jana Pawła II
jako modlitwa człowieka pielgrzymującego po ziemi, który styka się
jeszcze ze złem i cierpieniem, ale jest pewien, że na końcu dziejów nie
będzie otchłani śmierci, lecz zbawcze spotkanie z Bogiem (ktPK 24.5).
Owocem modlitwy jest świadectwo życia.
W katechezie na temat Psalmu 117 [116] Jan Paweł II wyraża przekonanie, że
27

Por. P. Beauchamp, Modlitwa, STB, 498.
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w zdominowanym przez technikę świecie, któremu grozi zapomnienie o sacrum, w społeczeństwie zadufanym w swoją samowystarczalność świadectwo modlącego się człowieka jest jak promień światła pośród mroków. W pierwszej chwili może ono zaciekawić, potem skłonić
myślącą osobę do zastanowienia się nad sensem modlitwy, a w końcu
wzbudzić rosnące pragnienie, by zaznać tego doświadczenia. Dlatego
modlitwa nie jest nigdy wydarzeniem odizolowanym, lecz wciąga najpierw otoczenie, a potem cały świat (ktPK 67.3).

Papież w swych katechezach biblijnych ukazuje istotę modlitwy
jako oddechu, dialogu, ofiary złożonej Bogu. Podkreśla doniosłość modlitwy o poranku, dzięki której modlący się pokłada nadzieję w Bogu
i ponawia wybór, by kroczyć drogą Pana. Jan Paweł II wyjaśnia znaczenie liturgii, dzięki której uczestniczymy w chwale wiecznej. Podkreśla
potrzebę głoszenia wielkich Bożych dzieł w piękny sposób. Wskazuje
na owoce, jakie przynosi modlitwa. Należą do nich: odkrywanie rysów
Bożego oblicza, pogoda ducha i pokój, uświęcenie i świadectwo.
Reasumując paragraf dotyczący roli słowa Bożego w życiu chrześcijańskim, należy stwierdzić, że Jan Paweł II podkreśla fakt, że słowo Boże
jest żywe i skuteczne. Tak jak aktu stworzenia Bóg dokonał mocą swojego słowa, tak również słowo Boże pełne Ducha Świętego dokonuje
w wierzących dzieła zamierzonego przez Boga. Słowo Boże stwarza do
nowego życia, ale też oświeca, karmi. Papież podkreśla nie tylko dzieła
dokonane mocą słowa, ale i sposób Bożego działania w słowie, które zachęca, zaprasza, wzywa. Sposób działania Boga, jego pedagogia, odsłania głębię Jego istoty. Psalmy ukazują Bożą łagodność, delikatność i szacunek wobec wolności człowieka. Papież podkreśla, że psalmy i kantyki
Starego i Nowego Testamentu zachęcają wierzących do postawy ufności wobec Boga i Jego adoracji. Co więcej, kształtują wewnętrzną postawę wobec Boga wypełnioną miłością, pokojem, radością i zawierzeniem
Jemu. Papież podkreśla, że w psalmach obecne jest samoobjawienie się
Boga i wezwanie do wiary. Odnosi się do doświadczenia psalmisty, który odkrywa, że poznanie Boga prowadzi do tego, by w sposób całkowicie wolny powierzyć się Jemu, ofiarowując Objawiającemu pełne poddanie umysłu i woli. Jan Paweł II wskazuje też na owoce wiary, takie jak
dostrzeganie Bożego działania w ludzkim życiu, ufność Bogu zdolną
pokonać wszelkie przeciwności, życie zgodne z wolą Boga i wybór ży-
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cia w miłości i służbie potrzebującym. Wiara, której uczą psalmy, jest
łaską, o którą chrześcijanin prosi wraz z psalmistą.
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych przedstawia istotę modlitwy. Ukazuje ją jako oddech, gdyż jest dla człowieka podstawowa
i niezbędna. Podkreśla, że jest ona nieustannym dialogiem wewnętrznym i zewnętrznym zainicjowanym przez Boga, a także wzniesieniem
się ku Bogu i przyjęciem Jego pochylenia się nad człowiekiem. Papież
wskazuje na doniosłe znaczenie modlitwy o poranku jako oddania
Mu „pierwocin” dnia i serca. Papież zachęca katechizowanych do odkrycia istoty liturgicznej, jako „czynności całego Chrystusa” (Christus
totus), w której liturgia ziemska wspólnoty kościelnej łączy się z liturgią niebieską. Wskazuje też na owoce modlitwy, takie jak odkrywanie
rysów Bożego oblicza, oświecenie i uświęcenie, pogoda ducha i pokój
oraz świadectwo życia.

2. Struktura katechez biblijnych Jana Pawła II
Podstawą struktury katechez papieskich jest lectio divina28. Interpretowanie każdego psalmu Jan Paweł II rozpoczyna od czytania natchnionego tekstu i odczytania jego podstawowego znaczenia, tzw. sensu
wyrazowego. Następnie papież ujmuje główny temat biblijny psalmu
i przeprowadza medytację prawdy o Bogu i o człowieku. Proponowana przez Jana Pawła II modlitwa – uwielbienia, dziękczynienia i prośChodzi o indywidualną lub wspólnotową lekturę dłuższego lub krótszego tekstu Pisma Świętego przyjętego jako słowo Boże, która rozwija się w czasie medytacji,
modlitwy i kontemplacji za poruszeniem Ducha (IBK II C 2). Tekst Pisma Świętego ma
być przyjmowany „jako słowo Boże”, tzn. z gotowością usłyszenia tego, co Bóg mówi
obecnie. Osoba lub wspólnota angażujące się w lectio oczekują oraz przyzywają obecności Ducha Świętego podczas czytania, a to czytanie wskutek pewnego poruszenia przez
Ducha Świętego przechodzi w medytację, modlitwę, kontemplację. Fakt wspomnienia
przez Komisję Biblijną „poruszenia przez Ducha Świętego” wskazuje na to, że lectio
nie jest zewnętrznym zabiegiem, lecz objawiony tekst jest uprzywilejowanym miejscem
spotkania z Bogiem. Dokument PKB Interpretacja Biblii w Kościele ma na uwadze różne sposoby czytania. Może ono być kursoryczne (kanoniczne według układu Ksiąg),
tematyczne (uwzględniające tematy biblijne), fragmentaryczne (z odwołaniem się do
komentarzy), refleksyjne (indywidualne i grupowe); por. P. S. Williamson, Catholic principles for interpreting Scripture. A study of the Pontifical Biblical Commission’s “The interpretation of the Bible in the Church”, Rome 2008, s. 316; por. J. Kanty Pytel, Wykorzystanie
Pisma Świętego w lectio divina, „Collectanea Theologica” 67 (1997) nr 1, s. 51–55.
28
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by – jest odpowiedzią na Boże Objawienie dane w słowie. Kolejno wprowadza katechizowanych w spotkanie z Bogiem, Jego zbawcze dzieło
w Chrystusie i w zjednoczenie z Nim przez przylgnięcie do Niego.
2.1. Czytanie Biblii

Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych zachęca słuchaczy do
duchowego czytania słowa Bożego, na które składa się czytanie psalmu lub kantyku oraz odczytanie, odkrycie znaczenia. Czytanie tzw.
lectio będące pierwszym etapem duchowej lektury Pisma Świętego odbywa się w klimacie modlitwy29. Jest słuchaniem tego, co mówi Bóg30.
Ideę teologiczną ożywiającą duchowe czytanie słowa Bożego można
ująć w następującą tezę: w modlitwie człowiek mówi do Boga, w modlitewnym czytaniu Pisma Świętego Bóg mówi do człowieka. Do tej
zasady i praktyki nawiązał Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym, cytując przy tym św. Ambrożego: „Niech
jednak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu
Pisma Świętego, by było ono rozmową między Bogiem a człowiekiem.
Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, Jego słuchamy, gdy
czytamy Boskie wypowiedzi” (KO 25)31.
Na pierwszym etapie czytania podstawowym zadaniem jest zrozumienie tekstu biblijnego ze względu na jego starożytność i odległość
kulturową. Ważnym zadaniem jest szukanie jego sensu podstawowego w ramach kontekstu kulturowego. Do zrozumienia tekstu trzeba
dochodzić przez studium zagadnień historyczno-krytycznych, wykorzystanie tekstów paralelnych, kontekstu, zauważenia terminów i tematów perykopy oraz pogłębienie ich od strony teologicznej. Lektura
Por. H. Witczyk, Jan Paweł II. Świadek lectio divina u progu Nowego Tysiąclecia, [w:]
Mártyres tū Lógū, red. C. Korzec, Szczecin 2006, s. 46.
30
Por. J. Kudasiewicz, Proforystyka pastoralna, dz. cyt., s. 254; por. W. Głowa, Zasadnicze racje słuchania słowa Bożego, „Premisilia Christiana” 9 (2001), s. 217–229; S. Grzybek,
Wpływ lektury Pisma Świętego na duchową formację chrześcijanina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994), s. 194–204; A. Tronina, Modlitwa słowem Bożym, [w:] Wypłyń na głębię.
Z listem apostolskim „Novo millennio ineunte” w XXI wiek, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Warszawa 2002, s. 67–71; por. J. Chmiel, Czytanie Pisma Świętego jako modlitwa,
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 39 (1978), z. 1, s. 22–27.
31
Por. D. Poirel, Medytacja biblijna w duchowym życiu chrześcijanina, „Communio”
15 (1995), z. 2, s. 102–123; B. Nadolski, Lectio divina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 54
(2001) 1, s. 47–50.
29
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nie jest samym czytaniem, szukaniem zrozumienia, ale słuchaniem
z wiarą tego, co mówi Bóg32. Chcąc, by tekst przemówił, odsłaniając
głębię i bogactwo zbawczego orędzia, trzeba wysiłku i trudu analizy
jego zewnętrznej, materialnej strony jako dzieła literackiego. Podczas
czytania w celu zgłębienia znaczenia należy wykorzystać osiągnięcia
egzegezy biblijnej33. Im większa jest umiejętność analizy tekstu biblijnego, tym większa gwarancja zrozumienia prawdziwego znaczenia
tekstu przez katechizowanych. Lectio finalizuje się w skonkretyzowaniu odkrytego orędzia, tak by dla wszystkich stanowiło pokarm dla
dalszej lektury. Wspólnotowa praca nad tekstem biblijnym prowadzi
do wydobycia zawartego w nim orędzia, tak by katechizowani mogli
usłyszeć słowo Boże wraz z zawartym w nim wezwaniem34. Słuchanie jest nierozdzielnie powiązane z czytaniem. Cały wysiłek zmierza
do tego, aby słowo trafiło do serca.
Szczegółowe analizy katechez biblijnych Jana Pawła II przeprowadzone w pierwszym rozdziale niniejszej pracy wykazały, że papież
docenia rolę lectio jako „starannego studium” (por. KO 25) w spotkaniu ze słowem Bożym. W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum Kościół z mocą podkreśla istotną jego rolę.
Jest rzeczą konieczną, aby wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani
i inni, którzy jako diakoni lub katechiści zgodnie z otrzymaną misją
zajmują się posługą słowa, pozostawali w zażyłości z Pismem Świętym
przez pilne czytanie duchowe oraz staranne studium, aby nikt z nich nie
stał się „bezużytecznym głosicielem słowa Boga na zewnętrz, wewnątrz
nie będąc jego słuchaczem”, gdy w rzeczywistości powinien z powierzonymi sobie wiernymi dzielić się obfitym skarbem Bożego słowa, zwłaszcza podczas liturgii (KO 25).

W przeprowadzonym lectio psalmów i kantyków papież wyjaśnia
kontekst tekstów biblijnych (por. I. I. 1), gatunek i strukturę literacką (por.
Por. S. Haręzga, Biblia w Kościele, dz. cyt., s. 110–111.
Por. R. Bogacz, Odkrywanie lectio divina, „Z badań nad Biblią” 5 (2002), s. 87; por.
także: M. Masini, Wprowadzenie do lectio divina. Teologia, metoda, duchowość, praktyka,
tłum. B. Żurowska, Kraków 2001.
34
Por. S. Haręzga, Lectio divina w katechezie, „Premislia Christiana” 12 (2008/2009)
s. 217–220; por. także: J. Kudasiewicz, Wymiar biblijny, dz. cyt., s. 27; S. Haręzga, Lectio divina szkołą słuchania i posłuszeństwa Słowu Bożemu, „Biblia i Ekumenizm” 1 (2004), s. 135–136.
32
33
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I. I. 2), terminy, symbole i wyrażenia w języku biblijnym (por. I. I. 3).
Wskazuje na autora, środowisko (por. I. 2. 1) i historię redakcji tekstu biblijnego (por. I. 2. 1). Wiele uwagi poświęca odczytaniu psalmów i kantyków przez teksty paralelne Starego i Nowego Testamentu (por. I. 3.1; por.
Aneks 2: Wykaz tekstów paralelnych zastosowanych w katechezach).
2.2. Medytacja słowa Bożego

Jan Paweł II prowadzone katechezy określa mianem „medytacji”
(por. ktPK 31.2; ktPK 33.1; ktPK 34.1; ktPK 51.1; ktPK 53.1; ktPK 59.6;
ktPK 61.1; ktPK 75.3; ktPK 81.1; ktPK 82.1; ktPK 91.3; ktPK 103.1)35. Medytacja jest przedłużonym procesem lektury, w której od wewnątrz
dokonuje się żywa asymilacja tekstu36. Medytacja biblijna prowadzona przez Jana Pawła II zwraca katechizowanych ku poznaniu Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu
Bożym Dei Verbum Kościół wyjaśnia, że celem medytacji biblijnej jest
nabycie poznania Jezusa Chrystusa (por. KO 25), w którym ogniskuje
się i wyjaśnia cały zbawczy plan Boga objawiony w Jezusie Chrystusie. Nie chodzi tylko o poznanie intelektualne, ale o wzrost w poznaniu, miłowaniu i naśladowaniu Boga37. Biblia nie umieszcza poznania
na płaszczyźnie teoretycznej wiedzy, ale w kontekście życia. W poznaniu religijnym wszystko zaczyna się od inicjatywy Boga. Nim człowiek pozna Boga, jest już przedtem przez Niego poznany. Prawdziwe
35
Łac. meditari oznaczał pierwotnie: cierpliwie rozważać, w skupieniu o czymś
myśleć, w spokoju otwierać się na jakąś tajemnicę, z upodobaniem do czegoś powracać. Modlitwa medytacyjna jest obecna w tradycji Starego Testamentu. Praktykowano
trzy kategorie tej modlitwy: 1) modlitwa nad księgą Tory, 2) medytacyjne wspominanie zbawczych czynów Boga dokonywanych w Starym Testamencie, 3) medytacja
przeżywana w nadziei ukierunkowanej na spełnienie obietnic Bożych w przyszłości.
W Nowym Testamencie wzorem modlitwy medytacyjnej jest Maryja, która zachowuje
słowa Boże, rozważa je (Łk 2, 19.51) i w Duchu Świętym wnika w plany Boże względem
świata. Medytacja biblijna sięga okresu patrystycznego, nazywano ją wtedy lectio divina.
Literatura na temat medytacji biblijnej jest bardzo obfita. Na szczególną uwagę zasługuje studium Mariano Magrassiego, por. tenże, Biblia pregata, Torino 1969, s. 179–292,
Quaderni di Rivista liturgica, 10; zob. też J. Loew, Modlitwa w szkole wielkich przyjaciół
Boga, Warszawa 1977, s. 128–140.
36
Por. J. Kudasiewicz, Medytacja biblijna, [w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego,
dz. cyt., s. 251–255.
37
Por. S. Zarzycki, Medytacja, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 514.

Struktura katechez biblijnych Jana Pawła II

293

poznanie powinno przenikać do serca i wyrażać się w rzeczywistości
życia. U Semitów poznanie (hebr. jad) wykracza poza granice abstrakcyjnej wiedzy i wyraża pewną relację egzystencjalną. Poznać coś – to
znaczy doświadczyć czegoś konkretnie. Poznać kogoś – znaczy wejść
z Nim w osobistą relację. Może ona przybierać bardzo różną postać
i osiągnąć różne stopnie38.
Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych zaprasza katechizowanych do medytacji Bożych przymiotów: dobroci, miłosiernej miłości i wierności (ktPK 59.6); Jego wielkości, przejawiającej się w stworzeniach i dziejach (ktPK 103.1). Ponadto papież pokazuje, że psalmy
zapraszają do medytacji w sytuacji wyborów za lub przeciw wierności
Bogu (ktPK 75.3); do medytacji pozwalającej odkryć zło gnieżdżące się
w sumieniu (ktPK 33.1); medytacji nad ludzką śmiercią (ktPK 31.4);
nad znikomością życia człowieka i przemijania czasu (ktPK 51.1). Pokazuje też potrzebę medytacji nad sensem, jakiego nabiera cierpienie,
gdy przeżywane jest w zawierzeniu Bożym zamiarom (ktPK 91.3).
Ukazuje obecną w psalmach medytację postaw idealnego polityka
(ktPK 61.1). Papież, ucząc katechizowanych medytacji psalmu, wskazuje na przykład medytacji św. Augustyna (Objaśnienia do Psalmów,
Ps 78–102, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986, s. 203–204) (ktPK 53.1).
Ważnym etapem medytacji biblijnej jest postawienie pytania o to,
co słowo Boże mówi o Bogu, jakie oblicze Bóg w swoim słowie objawia człowiekowi. Psalmy są więc medytacją o Bożych przymiotach
oraz o tym, co prawda o Bogu oznacza osobiście dla człowieka. W katechezie na temat Psalmu 100 Jan Paweł II wskazuje, że zawiera on
medytację nad trzema przymiotami Boga: dobrocią, miłością miłosierną (hésed) i wiernością. Papież podkreśla, że te trzy cechy określają
więź Boga z Jego ludem, ta więź nigdy się nie zerwie, trwać będzie
przez pokolenia pomimo mroków grzechu, buntów i niewierności ludzi. Ze spokojną ufnością w miłość Bożą, której nigdy nie zabraknie,
lud Boży idzie przez dzieje pośród codziennych pokus i słabości (por.
ktPK 59.6). „W Psalmie 119 [118] każdy ze 176 wierszy zawiera przynajmniej jedno z ośmiu słów określających Torah. W ten sposób oddaje
się cześć Objawieniu Bożemu, które odsłania tajemnicę Boga, ale jest
również moralnym drogowskazem dla życia człowieka wierzącego”
(ktPK 72.3).
38

Por. J. Carbon, Poznanie, STB, 749–753.
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W katechezie na temat Psalmu 93 Jan Paweł II ukazuje jak medytacja prowadzi katechizowanych do poznania Chrystusa Zbawiciela.
Psalmista, rozpoczynając hymn radosnym okrzykiem: „Pan króluje”
(w. 1), wysławia królewskie czyny Boga, czyli Jego skuteczną i zbawczą działalność, której owocem jest stworzenie i odkupienie człowieka.
Jan Paweł II wyjaśnia, że ojcowie Kościoła chętnie komentowali ten
psalm, odnosząc go do Chrystusa „Pana i Zbawiciela”. Orygenes pisze:
„Pan królował, oblókł się w piękno. Ten, który drżał w słabości ciała,
teraz jaśnieje w majestacie Bóstwa (74 omelie sul Libro dei Salmi, Milano
1993, s. 666–669)”. Echo tego psalmu możemy odnaleźć w Apokalipsie
św. Jana, w której natchniony autor, opisując wielkie zgromadzenie
niebieskie, celebruje upadek ciemiężycielskiej Babilonii i stwierdza:
„I usłyszałem jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «Alleluja,
bo usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód,
i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował
Pan Bóg nasz, Wszechmogący» (ktPK 54.4).
W katechezie na temat Psalmu 98 Jan Paweł II konsekwentnie zaprasza do medytacji prowadzącej do poznania Chrystusa Zbawiciela.
Psalmista przypomina Boże interwencje w dziejach Izraela: wyzwolenie z niewoli egipskiej i przymierze (ww. 1–3), przez które dały się
poznać Boże „dobroć” i „wierność”. Kościół pierwotny odczytał ten
psalm w perspektywie chrześcijańskiej i pokazał, że „Bóg dokonuje
zbawienia w Chrystusie, synu Izraela; ujrzały to wszystkie narody
i zostały wezwane”. Jan Paweł II odnosi katechizowanych do dłuższego fragmentu komentarza Orygenesa, który kończy w następujący sposób: „czy chcecie wiedzieć, co uczynił [Chrystus] nowego? Bóg
umarł jako człowiek, aby ludzie mieli życie; Syn Boży został ukrzyżowany, by podnieść nas aż do nieba (74 Omelie sul Libro dei Salmi, Milano 1993, ss. 309–310)” (por. ktPK 57).
Jan Paweł II zachęca katechizowanych do medytacji nad tajemnicą
Boga oraz zaprasza do rozważenia prawdy o ludzkim życiu, do pytania o to, co słowo Boże mówi o człowieku, o ludzkich doświadczeniach. W katechezie na temat Psalmu 41 Jan Paweł II zauważa, że dla
starożytnego Żyda choroba była wezwaniem skierowanym do sumienia, by wejść na drogę nawrócenia. Nawet jeśli ta wizja została przezwyciężona przez Chrystusa, ostatecznego Objawiciela (por. J 9, 1–3),
cierpienie samo w sobie może mieć ukrytą wartość i stać się drogą do
oczyszczenia, wewnętrznego wyzwolenia i wzbogacenia duszy. Wzy-
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wa ono do przezwyciężenia powierzchowności, próżności, egoizmu,
grzechu oraz do większego zawierzenia Bogu i Jego zbawczej woli
(ktPK 22.2).
Zauważa, że psalmista staje przed Bogiem z pytaniem o ludzką kondycję i rozważa tajemnicę śmierci. W katechezie na temat
Psalmu 49 [48] Jan Paweł II stwierdza, że psalmista proponuje surową
i realistyczną medytację nad śmiercią, nieodwołalnym i nieuchronnym kresem ludzkiej egzystencji.
Refleksja nad śmiercią jest owocna, ponieważ relatywizuje wiele drugorzędnych spraw, którym nadaliśmy niestety wartość absolutną, takich
jak bogactwo, sukces i władza. […] Kiedy sprawiedliwy, ubogi i upokorzony na ziemi dochodzi do ostatecznego kresu życia, nie posiada żadnych dóbr, nie może zapłacić okupu, by powstrzymać śmierć i uniknąć jej
nieubłaganego uścisku. Ale oto niespodziewanie sam Bóg wpłaca okup
i uwalnia z rąk śmierci, […] bezlitosnej wobec ludzkich stworzeń. Dlatego psalmista zachęca, by nie „martwić się” i nie zazdrościć bogaczowi,
który z coraz większą arogancją schlebia sam sobie, ponieważ w momencie śmierci zostanie pozbawiony wszystkiego, nie będzie mógł zabrać ze
sobą ani złota, ani srebra, ani sławy, ani sukcesu (por. w. 18–19). Natomiast człowieka wiernego Bóg nie opuści (ktPK 31.4).

Temat śmierci człowieka obecny jest także w innych katechezach
(por. ktPK 79.3)39.
Na uwagę zasługuje fakt, że papież zdaje się uczyć katechizowanych medytacji i wskazuje na doniosłą rolę powtarzania usłyszanego
słowa Bożego, tzw. spożywania. Dzięki niemu serce modlącego napełnia się słodyczą, słowo zewnętrzne staje się słowem wewnętrznym:
zapada w serce, mobilizuje wewnętrznie. Jest to znak działania Ducha
Świętego. W katechezie dotyczącej kantyku z Księgi Daniela (3, 52–57)
39
Objawienie biblijne ukazuje, że człowiek odczuwa, czym jest śmierć (por.
Ps 89, 49; Łk 2, 26; J 8, 51). Człowiek sam nie jest w stanie uratować się od śmierci, jest
mu potrzebna do tego łaska Boga. Gdy nad człowiekiem panoszy się władza śmierci,
to może on zwracać się o pomoc do Boga (por. Ps 6, 5; 13, 4; 116, 3). Jeżeli jest sprawiedliwy, to może żywić nadzieję, że Bóg „nie pozostawi jego duszy w Szeolu” (Ps 16, 10),
że „wyzwoli jego duszę z krainy zmarłych” (Ps 49, 16). Kiedy już zostanie uleczony
i uratowany od niebezpieczeństwa, będzie składał Bogu dzięki za to, że go uwolnił od
śmierci (por. Ps 18, 17; 30); por. P. Grelot, Śmierć, STB, 940–949.
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Jan Paweł II, nie wprost, ale pośrednio wskazuje na sposób medytacji
słowa Bożego, która – jak stwierdza – nie boi się powtórzeń, podobnie
jak zakochany nie waha się bez końca wyznawać umiłowanemu swego uczucia. Ustawiczne powracanie do tej samej treści wskazuje na
intensywność i złożony charakter uczuć, doznań wewnętrznych i stanów psychicznych (por. ktPK 110.1).
Również w katechezie na temat Psalmu 119, 145–152 Jan Paweł II
wskazuje na doniosłą rolę powtarzania w medytacji biblijnej. „Powtarzanie – wyjaśnia papież – pozwala lepiej zapamiętać pieśni chóralne,
ale również pobudza, by mocno przylgnąć do przyzywanego umiłowanego Boga i ufnie spocząć w Jego ramionach”. Mimo częstego powtarzania się tych samych wyrażeń Psałterz nie jest zbiorem formuł
lub jakimś ceremoniałem. Znamienna dla Psalmów spontaniczność
świadczy o tym, że źródłem ich powstania są przeżycia osobiste40. Papież wskazuje też na przekonanie Dietricha Bonhoeffera (Pregare i Salmi con Cristo, Brescia 1978, s. 48), który pisał:
Niewątpliwie Psalm 119 jest trudny ze względu na swą długość i jednostajność, jednakże powinniśmy odmawiać go słowo po słowie, zdanie
po zdaniu, bardzo powoli i cierpliwie. Odkryjemy wtedy, że pozorne
powtórzenia to w rzeczywistości nowe aspekty jednej i tej samej rzeczywistości: miłości do słowa Bożego. I tak, jak ta miłość nie może mieć
nigdy końca, podobnie nie mają końca słowa, które to wyznają. Mogą
nam one towarzyszyć przez całe życie, a dzięki swej prostocie stają się
modlitwą dziecka, mężczyzny i starca (ktPK 72.2).

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae wskazał,
jak doniosłą rolę dla życia chrześcijańskiego posiada powtarzanie
i uczenie się na pamięć „słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych,
dekalogu, formuł wyznania wiary, ważniejszych modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej”41. Wyuczone na pamięć teksty
biblijne, gdy zostają wewnętrznie przyswojone, stopniowo zgłębiane
umysłem, stają się źródłem osobistego i wspólnotowego życia chrześcijańskiego.
Por. P. Beauchamp, Modlitwa, STB, art. cyt., 498.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae o katechizacji w naszych
czasach (16 października 1979), 55. [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortaje, Kraków 2006.
40
41
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Jan Paweł II w swych katechezach biblijnych zachęca do medytacji
o tajemnicy Boga, Chrystusa oraz człowieka i jego ludzkiej kondycji.
Podkreśla też znaczenie modlitewnego powtarzania wersetu biblijnego, które prowadzi do angażowania myśli i uczuć. Ma ono prowadzić
do osobowego poznania prawdy o Bogu i o człowieku.
2.3. Dziękczynienie – uwielbienie – błaganie

W swych katechezach biblijnych Jan Paweł II nie poprzestaje na
czytaniu i medytacji, ale prowadzi katechizowanych do modlitwy oratio. Pokazuje, że w medytacji słowa Bożego wierzący wezwany jest do
tego, by odpowiedział Bogu na Jego słowo. Papież pokazuje, że odpowiedź na słowo Boże przybiera postać modlitwy i konkretnych postaw
wobec Boga i bliźnich. Czytanie i medytacja przekształcają się w dialog
miłości między Stwórcą a stworzeniem. W dialogu tym „Ojciec, który
jest w niebie, z wielką miłością wychodzi swoim dzieciom naprzeciw
i rozmawia z nimi” (KO 21). Gdy czytający odpowiada na słowo, przekształcając słuchanie w modlitwę, nawiązuje tym samym dialog wiary
i miłości z Bogiem Ojcem i Jego Synem w Duchu Świętym. W katechezie dotyczącej Psalmu 81 [80] Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że
religia biblijna nie jest samotnym monologiem Boga, Jego działaniem
pozostającym bez odpowiedzi. Jest dialogiem, słowem, po którym następuje odpowiedź; jest gestem miłości, który trzeba przyjąć. Dlatego
wielokrotnie przypominane są wezwania kierowane przez Boga do
Izraela. Pan zachęca go przede wszystkim do wiernego zachowywania
pierwszego przykazania, na którym opiera się cały Dekalog, to znaczy
do wiary w jedynego Pana i Zbawiciela oraz odrzucenia bożków (por.
Wj 20, 3–5). W przemówieniu, które kapłan wygłasza w imieniu Boga,
powtarza się słowo „słuchać”, częste w Księdze Powtórzonego Prawa.
Wyraża ono posłuszne przylgnięcie do Prawa z Synaju i jest znakiem odpowiedzi Izraela na dar wolności. W Psalmie 81 występuje to słowo kilka
razy: „Słuchaj, mój ludu […], obyś mnie posłuchał, Izraelu! […] Lecz mój
lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. […] Gdyby
mój lud mnie posłuchał” (Ps 81 [80], 9. 12. 14) (ktPK 46.3).

Jan Paweł II uczy, że „Biblię wypełniają pieśni, hymny, psalmy, błagalne prośby, modlitwy i inwokacje kierowane do Pana jakby w odpo-
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wiedzi na Jego słowo. Biblia ukazuje zatem dialog pomiędzy Bogiem
i ludzkością jako spotkanie pod znakiem słowa Bożego, łaski i miłości” (ktPK 94.1).
W swych katechezach biblijnych papież wskazuje kierunek modlitwy i zachęca do dziękczynienia, uwielbienia i do konkretnych próśb.
Samo słowo Boże podsuwa treść i formę modlitwy, którą ubogacają wewnętrzne poruszenia duchowe. Jan Paweł wskazuje również na fakt, że
psalmy uczą modlitwy dziękczynienia i zachęcają do chwalenia Boga.
Jan Paweł II w katechezie dotyczącej kantyku Iz 38, 10–14. 17.19b–20
wskazuje na dwa aspekty modlitwy dziękczynnej. „Z jednej strony
przypominany jest koszmar cierpienia, od którego Pan uwolnił wiernego Mu człowieka, z drugiej zaś z radością wyśpiewuje się wdzięczność za odzyskane życie i zbawienie” (ktPK 100.1). Katechezę na temat
Psalmu 117 Jan Paweł II kończy zachętą i przestrogą.
Wychwalajmy Pana! Wychwalajmy Go nieustannie. Oddawajmy
więc naszą chwałę życiem, a potem słowem. Bylibyśmy bowiem niezbyt wiarygodni, gdybyśmy Psalmem zachęcali wszystkie narody do
oddawania chwały Panu, sami nie traktując na serio przestrogi Jezusa:
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).
Śpiewając Psalm 117, podobnie jak wszystkie inne psalmy wysławiające
Pana, Kościół – Lud Boży stara się, by jego życie stało się pieśnią chwały
(ktPK 68.5).

W katechezie dotyczącej Psalmu 150 z przeprowadzonej lectio i meditatio Jan Paweł II wyprowadza wniosek, że
życie całego stworzenia jest hymnem pochwalnym na cześć Stwórcy, jednakże dokładniej można by powiedzieć, że pierwsze miejsce
w tym chórze zarezerwowane jest ludzkiemu stworzeniu. W człowieku, będącym rzecznikiem całego stworzenia, wszystko, co żyje, chwali Pana. Każdy nasz oddech, oznaczający również samoświadomość,
świadomość i wolność (por. Prz 20, 27), staje się hymnem i modlitwą
całego pulsującego we wszechświecie życia. Dlatego przemawiajmy
do siebie wzajemnie „psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana” całym naszym sercem (Ef 5, 29)
(ktPK 85.5).
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W katechezie do Psalmu 150 papież wskazuje na to, że psalm ten
uczy oddawania chwały Bogu, która staje się swoistym oddechem duszy, która nie zna spoczynku. „Jest to jedna z form wdzięczności, którą
wyrażamy jako ludzie: zdolność szczerego zachwytu, oddania chwały” (ktPK 85.1). Papież odnosi katechizowanych do pouczenia, jakie
daje autor Listu do Efezjan: „napełniajcie się Duchem, przemawiając
do siebie wzajemnie psalmami i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając
i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu i imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa (Ef 5, 18–20)”
(ktPK 86.3).
W katechezie do kantyku Iz 38, 10–14.17–20 Jan Paweł II wskazuje
na komentarz św. Bernarda, który odnosi do życia każdego człowieka
dramat, jaki przeżył Ezechiasz, władca Judei, i podkreśla, że chrześcijanin zaproszony jest do oddania Bogu chwały bez względu na okoliczności.
Będę błogosławił Pana w każdym czasie, to znaczy od rana do wieczora, jak nauczyłem się to czynić, a nie jak Ci, którzy Cię chwalą, gdy im
wyświadczasz dobro, albo ci, którzy wierzą przez jakiś czas, ale w godzinie pokusy upadają; natomiast powiem, jak święci: jeżeli przyjęliśmy
z ręki Boga dobro, dlaczego nie mielibyśmy też przyjąć zła? […] W ten
sposób te obydwie pory dnia będą czasem służby Bogu, ponieważ wieczorem pozostanie płacz, a nad ranem pojawi się radość. Zanurzę się
w boleści wieczorem, by doświadczyć wesela nad ranem (Scriptorium
Claravallense, Sermo III, n. 6, Milano 2000, s. 59–60) (ktPK 100.6).

Jan Paweł II wskazuje na ważny aspekt modlitwy uwielbienia, która nie powinna być uzależniona od naszej kondycji. Wierzący powinien wielbić Boga, dlatego że On godzien jest czci. W katechezie na
temat Psalmu 148 papież wyjaśnia, że
jesteśmy zaproszeni, by przyłączyć się do olbrzymiego chóru wszechświata oddającego Bogu cześć, stając się jakby głosem stworzenia, które
chwali Boga w dwóch zasadniczych wymiarach Jego misterium. Z jednej
strony musimy wielbić Jego transcendentną wielkość, z drugiej uznajemy Jego łaskawą dobroć, ponieważ Bóg jest bliski swoim stworzeniom,
i przychodzi z pomocą swemu ludowi: „On pomnaża potęgę swego
ludu […], który jest Mu bliski” (w. 14) (ktPK 83.4).
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W katechezie na temat Psalmu 147A Jan Paweł II zauważa, że psalmista wskazuje powody wielbienia Boga. Powodami są Jego dzieła – interwencje w ludzką egzystencję (w. 3.6.11), w szczególności
dla dobra Jeruzalem oraz Izraela (w. 2); inne dotyczą stworzonego
wszechświata (por. w. 4), a w sposób bardziej specyficzny ziemi z jej
roślinnością i zwierzętami (ww. 8–9) (ktPK 82.1). W Psalmie 147B motywacja wielbienia Pana ma charakter historyczny: to On, Wybawiciel
Izraela z niewoli babilońskiej, zapewnia swemu ludowi bezpieczeństwo, „umacniając zawory bram jego” (por. w. 13) (ktPK 81.1).
Jan Paweł II pokazuje katechizowanym, że psalmy uczą odważnej modlitwy błagalnej. W katechezie na temat Psalmu 142, 2–3.6–8
Jan Paweł II podkreśla, że gorąca prośba psalmisty wyraża się w serii wezwań błagalnych, skierowanych do Boga: „wołam do Pana”,
„Pana błagam”, „żal mój przed Nim wylewam”, „wyjawiam przed
Nim mą udrękę” (w. 2–3) (ktPK 76.1). W katechezie na temat kantyku
Iz 38, 10–14.17–20 Jan Paweł II podkreśla, że jest rzeczą słuszną żalić
się przed Bogiem w czasie choroby i cierpienia. Pan nie pozostanie
obojętny wobec łez cierpiącego i odpowiada, pociesza i ocala, choć
nie zawsze drogi, które wybiera, odpowiadają naszym oczekiwaniom
(ktPK 100.5). Papież podkreśla, że psalmy i kantyki zawierają błagania indywidualne oraz dotyczące spraw całego narodu. W katechezie
na temat kantyku Syr 36, 1–5.10–13 Jan Paweł II zaznacza, że pieśń
ma charakter modlitwy błagalnej, aby Bóg wystąpił w obronie Izraela
i przeciw uciskającym go innym ludom.
W przeszłości Bóg ukazał swą świętość, gdy ukarał winy swojego
narodu, wydając go w ręce nieprzyjaciół. Teraz modlący się prosi Boga,
by pokazał swą potęgę, przeciwstawiając się zuchwałości ciemiężycieli
i zapoczątkowując nową erę mesjańską. […] Modlitwę otwiera gorące
wezwanie do Pana, by zmiłował się i spojrzał (por. w. 1). Uwaga skierowana jest na Boże działanie, wysławiane całą serią wymownych czasowników: „Zmiłuj się… spójrz… ześlij bojaźń… wyciągnij rękę… okaż
się wielki… powtórz znaki… uczyń cuda… wsław swoją rękę i ramię
prawe…”42.
42
W katechezie dotyczącej Psalmu 43 Jan Paweł II wskazuje na trzy czasowniki
określające prośbę o Bożą interwencję: „Osądź mnie sprawiedliwie”, „broń mojej sprawy”, „wybaw mnie” (w. 1) (por. ktPK 24.2).

Struktura katechez biblijnych Jana Pawła II

301

Aby uczynić modlitwę bardziej żarliwą, modlący się podkreśla
więź między Bogiem a Izraelem i Jeruzalem. Izrael przedstawiony jest
jako „naród nazwany Twoim imieniem” (por. w. 11), jako ten, „którego uznałeś za pierworodnego” (tamże); Jeruzalem jest „Twym świętym miastem”, „miejscem Twego odpoczynku” (w. 12). Następnie zostaje wyrażone pragnienie, by więź ta stała się jeszcze silniejsza, a więc
jeszcze bardziej chwalebna: „Napełnij Syjon wysławianiem Twej
mocy, a Twój lud swoją chwałą (w. 13)” (ktPK 94.4). Lekcja modlitwy
błagalnej, jaka płynie z tego kantyku, dotyczy ufności w Bożą pomoc.
Psalmista swych nieprzyjaciół oddaje Bogu, Jego sądowi i interwencji,
a nie szuka ludzkiej sprawiedliwości. Ponad własne widzenie potrzeb
i próśb stawia relację z Bogiem i życie dla Jego chwały.
Przedmiotem próśb zanoszonych przez psalmistę do Boga są nie
tylko sprawy doczesne, jak choroby czy wojny, ale również duchowe,
takie jak prośba o poznanie woli Bożej, dar czystego serca i mądrość.
W katechezie na temat Psalmu 86 Jan Paweł II podkreśla, że rozpoczyna się on od gorącej prośby, jaką modlący się człowiek kieruje do Boga,
pokładając w Nim ufność (ww. 1–7). Psalmista głosi absolutną jedyność Boga, wbrew wszelkim pokusom bałwochwalczym (por. w. 8).
Po tym wyznaniu wiary staje przed Bogiem z gorącą i szczerą prośbą: „Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej
prawdy, nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia” (w. 11). Papież
podkreśla piękno tej prośby o możliwość poznania woli Bożej, a także
o dar „prostego serca”, podobnego do serca dziecka, które bez obłudy
i wyrachowania powierza się Ojcu, by iść drogą życia (ktPK 49.3).
W katechezie dotyczącej kantyku Mdr 9, 1–6. 9–11 Jan Paweł II
wskazuje na błagania, jakie autor natchniony kieruje do Pana: „Daj
mi Mądrość […]. Wyślij ją ze świętych niebios i poślij z tronu swej
chwały” (Mdr 9, 4. 10). Papież odnosi się do ludzkiego doświadczenia
i pisze, że
gdy nie mamy tego daru, czujemy, że brak nam przewodnika, jakby gwiazdy polarnej wskazującej właściwą drogę, przy dokonywaniu
moralnych wyborów w życiu: „Jestem człowiekiem słabym i żyjącym
krótko, zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa. […] jeśli mu [człowiekowi] zabraknie mądrości danej przez Ciebie, za nic będzie poczytany” (ww. 5–6). Łatwo się domyślać, że owa „mądrość” to nie jest zwykła
inteligencja lub praktyczna umiejętność, ale raczej uczestniczenie w za-
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myśle Boga, który w swej mądrości stworzył człowieka (por. w. 2). Jest
więc zdolnością wniknięcia w głęboki sens istnienia, życia i historii, pod
powierzchnię rzeczy i wydarzeń, by odkryć ich ostateczne znaczenie,
zamierzone przez Pana. Mądrość jest niczym lampa rozjaśniająca nasze
codzienne wybory moralne i prowadząca nas prostą drogą, byśmy „wiedzieli, co jest miłe dla oczu Pana i co słuszne według Jego przykazań”
(por. w. 9) (ktPK 95.3,4)43.

Jan Paweł II nie tylko wskazuje na treści próśb, ale też zwraca
uwagę na sposób zanoszenia do Boga naszej prośby. W katechezie na
temat kantyku Jr 14, 17–21 przytacza zachętę św. Cypriana (Epistula 11, 8, [w:] S. Pricoco, M. Simonetti, La preghiera dei cristiani, Milano
2000, s. 138–139) skierowaną do wiernych, by błagali Pana:
Błagajmy Pana szczerze i zgodnie, nie ustając nigdy w prośbach,
i ufni, że zostaniemy wysłuchani. Błagajmy więc, jęcząc i płacząc, bo
słuszne jest, by błagali Ci, którzy żyją pośród nieszczęśników, którzy
albo płaczą, albo lękają się nieszczęść, gdy wielu powaliły masakry i niewielu stoi jeszcze na nogach. Prośmy, by wnet przywrócony nam został
pokój (ktPK 106.5).

Jan Paweł II w katechezie do Psalmu 97 [96] podkreśla, że psalm ten
ukazuje oblicze człowieka wiernego.
Ma on siedem znamion, co oznacza doskonałość i pełnię. Oczekujący na przyjście wielkiego Króla Boskiego nienawidzą zła, miłują Pana,
są hasidim, czyli wierni (por. w. 10), chodzą drogą sprawiedliwości, są
ludźmi prawego serca (por. w. 11), radują się z dzieł Bożych i wysławia-

43
Fundamentem mądrości Izraela jest religia: „Bojaźń Pana jest początkiem
mądrości” (Prz 1, 7). Celem mądrości jest działanie w mądrości i sprawiedliwości.
Również całą historię zbawienia przedstawia się jako działanie mądrości. Sam Jahwe
przemawia przez mądrość. Z tej racji, że mądrość zwraca się do władz poznawczych
człowieka, staje się pośredniczką objawienia. Jest dana Izraelowi jako Tora i może
w nim zamieszkać (Syr 24, 8n). Mądrość pozostaje w ścisłym związku z aktem stworzenia. Przypisuje się jej własne działanie – ma udział w stworzeniu świata, przenika
wszechświat i prowadzi ludzi. Ma udział w naturze Bożej (Mdr 7, 22–8,1). Mądrość
nie jest pojęciem abstrakcyjnym, lecz dynamicznie stwórczą mocą Bożą. A. Baum, Mądrość, STB, 710–712.
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ją święte imię Pana (por. w. 12). Prośmy, by te duchowe rysy jaśniały
również na naszych twarzach (por. ktPK 56.5).

W katechezie na temat Psalmu 90 [89] papież zachęca, by „prosić
Boga na modlitwie, aby płomień wieczności oświecił nasze krótkie życie
i nasze czyny. Gdy łaska Boża będzie w nas obecna, sprawi, że światło
będzie jaśnieć nad przemijającymi dniami, nędza zamieni się w chwałę,
a to, co wydaje się pozbawione sensu, nabierze znaczenia” (ktPK 51.4).
Jan Paweł II nie tylko mówi o modlitwie, ale modli się wraz z katechizowanymi tekstami modlitw świętych, wyznawców i męczenników: Grzegorza z Nazjanzu (Carme 31: Poesie, 1, Roma 1994, s. 65–66)
(ktPK 54.5); św. Maksyma Wyznawcy (Umanita di Cristo, Rzym 1979,
s. 51–52) (ktPK 109.5), św. Augustyna (Wyznania, XII. 16; tłum. Z. Kubiak, Kraków 2000) (ktPK 92.5), św. Klemensa Rzymskiego (Lettera
ai Corinzi, 59, 3: I Padri Apostolici, Roma 1976, s. 88–89) (ktPK 111.5),
św. Ambrożego (Commento al Salmo 118/1: SAEMO, IX, s. 377), w której
zwraca się do Chrystusa Mądrości Bożej i prosi o mądrość (ktPK 95.5),
św. Efrema Syryjczyka (De fide, strofa 9; Hymny nisibijskie, 50; L’arpha
delio Spirito, Roma 1999, s. 26–28) (ktPK 67.4,5), diakona męczennika z Katanii (A. Hamman, Preghiere dei primi Cristiani, Milano 1955,
s. 55.72–73) (ktPK 8.4), św. Polikarpa męczennika (Martirio di san Policarpo Vescovo di Smirne, 14, 1–3, Atti a passioni dei Martini, Milano 1987,
s. 23; Liturgia godzin, t. 3, s. 1138 (ktPK 127.4); tekstem modlitwy przypisywanej Symeonowi, katolikosowi Seleucji-Ktezyfontu w Persji, który przed męczeńską śmiercią, którą poniósł z wieloma innymi towarzyszami 17 kwietnia 341 roku w okresie prześladowań króla Szapura
II i skierował do Chrystusa modlitwę błagalną (A. Hamman, Preghiere
dei primi cristiani, Milano 1955, ss. 80–81) (ktPK 126.4) oraz „starożytnej
modlitwy zachowanej na papirusie z IV wieku (A. Hamman, Preghiere
dei primi cristiani, Milano 1955, s. 92–94) (ktPK 117.5).
W swych katechezach Jan Paweł II zaprasza katechizowanych do
dziękczynienia, uwielbienia i błagania Boga jako odpowiedzi na Jego
objawienie się i miłość. Papież wskazuje na to, że psalmy uczą dziękczynienia i uwielbienia, gdyż wskazują motywy. Motywem uwielbienia Boga jest to, że On jest godzien chwały i czci. Motywem dziękczynienia są Jego dzieła dokonane w historii zbawienia. Jan Paweł II
podkreśla, że psalmy uczą odważnej modlitwy błagalnej, zawierającą
prośbę o Jego interwencję w sprawach osobistych oraz dotyczących
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całego narodu. Papież nie tylko mówi o modlitwie uwielbienia, dziękczynienia i prośby, ale też modli się z katechizowanymi tekstami modlitw świętych, wyznawców i męczenników.
2.4. Kontemplacja Boga

Po modlitewnej odpowiedzi na słowo Boże Jan Paweł II zaprasza
katechizowanych do contemplatio. Stara się pokazać, że jedną z ważniejszych właściwości modlitwy psalmów jest kontemplacja Boga, do
której prowadzą lectio, meditatio i oratio. W sensie teologicznym kontemplacja (łac. contemplatio) określana też jako modlitwa kontemplacyjna – to szczególna modlitwa przeżywana w klimacie osobowego
spotkania z Bogiem. Można ją nazwać pełną prostoty, milczącą obecnością w obliczu Boga w postawie miłości, której towarzyszy posłuszeństwo wiary. Owocuje ona szczególnym poznaniem samego Boga
i prawd objawionych44. Wejście na drogę kontemplacji pociąga za sobą
konieczność ogołocenia oraz pełnego przylgnięcia do woli Bożej45.
Kontemplacja domaga się zaangażowania całego człowieka.
Jan Paweł II przypomina, że doświadczenie kontemplacji winno
stawać się udziałem każdego chrześcijanina. Duch Święty, który swoich darów udziela tak, jak chce, obdarza wierzących wielkim bogactwem łask, zarówno w sferze modlitwy i kontemplacji, jak i w sferze
działania. W katechezie pt. Charyzmaty świeckich Jan Paweł II wyjaśnia,
że kontemplacja Boga wymaga szczególnej łaski Bożej i jest modlitwą dostępną dla wszystkich, prowadzącą do zjednoczenia się z Bogiem (ktKO 103.1). W katechezie pt. Prezbiter człowiekiem modlitwy Jan
Paweł II podkreśla, że
słowo kontemplacja z zawartym w nim ładunkiem duchowego zaangażowania nie powinno budzić lęku. Można powiedzieć, że niezależnie
od form i stylów życia, pośród których życie kontemplacyjne pozostaje
zawsze najcenniejszym klejnotem Oblubienicy Chrystusowej, Kościoła,
do wszystkich odnosi się wezwanie do słuchania i rozważania słowa
44
Por. M. Pyc, Kontemplacja, [w:] Blask prawdy, red. J. Szpet, Poznań 2007, s. 138,
T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, Poznań 1986, s. 24; KKK 2716.2724, E. Ziemann,
Kontemplacja; EK, t. 9, kol. 748; J. Misiurek, Kontemplacja, EK, t. 9, kol. 749.
45
H. Urs von Baltazar, Modlitwa i kontemplacja, Kraków 1965, s. 79.
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Bożego w duchu kontemplacji po to, by karmić nim zarówno umysł, jak
i serce (ktKO 79.4)46.

W adhortacji Vita consecrata Jan Paweł II mówi na temat kontemplacji Boga, pochwala instytuty życia konsekrowanego oddane bez
reszty kontemplacji, które są chwałą Kościoła i źródłem niebieskich
łask (por. VC 8)47. „Trwają oni – stwierdza papież – w samotności
i milczeniu, a przez słuchanie słowa Bożego, sprawowanie liturgii,
praktykę ascezy osobistej, modlitwę, umartwienie i komunię braterskiej miłości skupiają całe swe życie wokół kontemplacji Boga”
(VC 8). Ponadto życie osób konsekrowanych jest „zachętą do kontemplacji i modlitwy w nieustannym poszukiwaniu obecności Boga
i Jego działania w złożonej rzeczywistości współczesnego świata”
(VC 98). Powołanie do kontemplacji przemienionego oblicza Chrystusa i dawania o Nim świadectwa jest ściśle połączone z powołaniem do przemienionego życia (por. VC 35)48.
Kluczowe znaczenie ma w kontemplacji słuchanie Boga w milczeniu i oczekiwaniu. W liście apostolskim Novo millennio ineunte papież
wskazuje na trzy warunki nieodzowne dla przeżycia autentycznej
kontemplacji: wiarę w spotkaniu z tajemnicą, perspektywę głębi oraz
wrażliwość na piękno. Człowiek winien w duchu wiary, z pokorą
i wdzięcznością stanąć wobec niezmierzonych przestrzeni Boga, który
odsłania prawdę o sobie. Przerastające człowieka misterium objawia
się wyłącznie oczom wiary (por. NMI 19–20). Daje ona szansę zatrzymania się i zanurzenia w tajemniczej głębi, gdzie odkrywa się właściwy sens i miejsce wszystkiego (por. NMI 20).
Psalmy zbliżają Boga ku człowiekowi, tak że ten poprzez wiarę
może doznawać Jego obecności i w każdym położeniu zaczerpnąć
z niej tyle radości, ukojenia i pokoju ducha, ile potrzeba do przezwyciężenia codziennych trudności i do wypełnienia stojących przed nim
46
Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 7: Katechezy, cz. 2, Kraków 2007. Na temat kontemplacji Boga w życiu chrześcijańskim: ktDŚ 47.1,3; 85.7; ktOK 22.1; 48.6; 78.4; 79.4; 80.5;
98.2; 103.1; 122.5; 129.1; 132.1,2; 132.6; 132.7,6.
47
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (25 marca 1996) (odtąd skrót:
VC nr), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, dz. cyt.
48
Por. J. M. Popławski, Znaczenie modlitwy w życiu zakonnym, [w:] Vita consecrata.
Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1999, s. 350–352 (343–353); por. także: S. Urbański, Mistyka życia konsekrowanego, [w:] Vita consecrata. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 355–372.
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zadań. Modlitwa ta nie musi dostarczać nowych przeżyć, ale uczy rozpoznawać sens swych zwykłych spraw i doświadczeń, które człowiek
kieruje ku Bogu, i w ten sposób je udoskonala. Jest to modlitwa, która
wprowadza człowieka w świat życia Bożego49.
W katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II wielokrotnie
pisze o kontemplacji (por. ktPK 29.5; ktPK 42.3; ktPK 52.1; ktPK 58.4;
ktPK 102.4; ktPK 110.5; ktPK 112.3; ktPK 125.6; ktPK 130.2).
Przedmiotem kontemplacji jest Chrystus (ktPK 29.5; ktPK 125.6),
Stwórca (ktPK 112.3; 39.5), Bóg, który zasiada na „tronie swojego królestwa” (ktPK 102.4). Przedmiotem kontemplacji są objawienie się Bożej
chwały, czyli tajemniczej rzeczywistości Bożej (Ps 97 [96], 6) (ktPK 56.2),
Boska chwała, niewyrażalna tajemnica, ocean światła i miłości, jakim
jest Bóg (ktPK 130.2), doskonałość Pana (ktPK 58.4), trwałość miasta
Jeruzalem (ktPK 29.5), królestwo mesjańskie (ktPK 42.3), świat pierwszego stworzenia, by odnaleźć w nim zarys drugiego, zapoczątkowanego przez śmierć i zmartwychwstania Chrystusa (ktPK 110.5). Jan Paweł II zauważa, że człowiek nie może Boga ogarnąć, lecz może jedynie
kontemplować Jego obecność we wszechświecie, idąc niejako po Jego
śladach oraz padając przed Nim na twarz, by Go adorować i wielbić
(ktPK 103.1). Papież wskazuje na czas kontemplacji: o zachodzie słońca (ktPK 52.1).
Chrześcijańska kontemplacja koncentruje się nade wszystko na osobie Chrystusa50. W encyklice Ecclesia de Eucharistia kontemplacja oblicza Chrystusa jest „programem”, który Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia (EE 6). Przez kontemplację
pozwalamy Mu patrzeć na nas i doświadczamy Jego obecności51. Koncentracja na obliczu Chrystusa ujawnia silny personalistyczny akcent,
tak bardzo charakterystyczny dla całego pontyfikatu Jana Pawła II. Potwierdza to już pierwsza, a zarazem programowa encyklika Redemptor
hominis. „Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus, jest ośrodkiem wszechświata i historii. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenia” (por. RH 1.7).
Por. S. Potocki, Psalmy modlitwą Ludu Bożego Starego i Nowego Przymierza, [w:] Misterium Christi, t. 5, Liturgia uświęcenia czasu, red. W. Świerzawski, Kraków 1984, s. 140.
50
Por. S. Mędala, Kontemplacja Boga w Jezusie według czwartej Ewangelii, „Collectanea Theologica” 70 (2000) fasc. IV, s. 37–53.
51
Por. Jan Paweł II, List EN 1246, Votre Lointain do biskupa z Liège Alberta Houssiau
z okazji 750-lecia Święta Bożego Ciała – 28 maja 1996, 3 [w:] tenże, Dzieła zebrane t. 3: Listy,
Kraków 2007.
49
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W katechezie dotyczącej Psalmu 48 [47] papież wyraźnie stwierdza,
że w obrazie Jerozolimy – znaku bliskości i świątyni – miejsca obecności Boga chrześcijanin kontempluje Chrystusa, nową i żywą świątynię
Bożą (por. J 2, 21), i zwraca się ku niebieskiemu Jeruzalem, które nie
potrzebuje świątyni ani zewnętrznego światła, ponieważ „jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. […] chwała Boga go
oświeca, a jego lampą – Baranek” (Ap 21, 22–23). Dalej papież wskazuje na komentarz św. Paulina z Noli, który pisze:
Ten, który zamieszkuje to miasto objawia się jako Jedyny w trzech
osobach. […] Chrystus został ustanowiony nie tylko fundamentem, lecz
również wieżą i bramą. […] Jeśli więc na Nim opiera się dom naszej
duszy i na Nim wznosi się budowla godna tak wielkiego fundamentu,
bramą wejściową Jego miasta będzie właśnie Ten, który poprowadzi nas
przez wieki i pośle nas na swoje pastwisko (ktPK 29.5).

Kontemplacja Boga, Jego Oblicza w Jezusie Chrystusie prowadzi
Jana Pawła II ku kontemplacji świata. Bóg daje człowiekowi niezgłębione poznanie świata. Przyjęcie wobec świata postawy kontemplacji pozwala odkryć głębszy sens całej stworzonej rzeczywistości52.
W stworzonym przez Boga świecie, będącym przedmiotem podziwu
i kontemplacji, odbija się jak w zwierciadle przymierze Stwórcy ze
swoim stworzeniem. Kontemplacja świata zmierza do poszukiwania
Bożej mądrości we wszystkich dziełach, przez które On się objawia.
Polega ona na oglądaniu rzeczy w ich relacji do Stwórcy. Katechezę na
temat kantyku Iz 45, 15–25 Jan Paweł II rozpoczyna od przytoczenia
początkowego wersetu: „Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym”
(Iz 45, 15) i stwierdzenia, że Bóg objawia się, choć pozostaje ukryty
w swej nieprzeniknionej tajemnicy. „Żadna myśl nie może Go ogarnąć.
Człowiek może jedynie kontemplować Jego obecność we wszechświecie, idąc niejako po Jego śladach oraz padając przed Nim na twarz, by
Go adorować i wielbić” (ktPK 103.1).
W katechezie na temat kantyku Dn 3, 52–57 Jan Paweł II podkreśla, że przedmiotem uwielbienia jest „pełne chwały i świętości” imię
52
Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
(24 stycznia 2002), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 4: Konstytucje apostolskie, listy motu proprio
i bulle, orędzia na światowe dni, Kraków 2007, s. 937–939.
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Boga, wysławiane w świątyni, które również jest miejscem „świętej
chwały”. Kapłani i lud kontemplują w duchu wiary Boga, który zasiada „na tronie swojego królestwa”, czują na sobie Jego wzrok, wiedzą,
że „spogląda w otchłanie”, i ta świadomość rodzi w ich sercu pieśń
chwały: „Błogosławiony, błogosławiony…”. Jednakże Bóg, który „zasiada na Cherubach” i ma na zamieszkanie „sklepienie nieba”, jest blisko swego ludu i dlatego lud czuje się bezpieczny i otoczony opieką”
(ktPK 110.4). Papież wyjaśnia, że wysławianie Boga jest kontemplowaniem Go w Jego wewnętrznej i głębokiej tożsamości (ktPK 60.3).
W katechezie na temat Psalmu 135, 1–12 Jan Paweł II przytacza zachętę papieża św. Klemensa I (List do Koryntian, 2–20, 4: Padri Apostolici, Roma 1984, s. 62–63) do wpatrywania się w Boga.
Utkwijmy wzrok w Ojcu i Stwórcy całego wszechświata i nie pozwólmy sobie wydrzeć Jego wspaniałych i bezcennych darów, Jego dobrodziejstw, jakich w pokoju nam użycza. Patrzmy na Niego w myśli
i oglądajmy oczyma duszy Jego wielką cierpliwość w urzeczywistnianiu
swoich zamysłów, pomyślmy, jak pobłażliwy jest dla swoich stworzeń!
Dzień i noc odbywają drogę przez Niego im wyznaczoną, nigdy sobie
wzajemnie nie przeszkadzając. Słońca, księżyc i chóry gwiazd biegną
w zgodzie po wyznaczonych im orbitach i ani na chwilę z nich nie zbaczają. Ziemia brzemienna we właściwych porach rodzi zgodnie z Jego
wolą przeobfite pożywienie dla ludzi, zwierząt i wszystkich istot, jakie
na niej żyją, nie buntuje się ani nie próbuje zmienić tego, co On postanowił (ktPK 74.5).

W swych katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II wprowadza katechizowanych w kontemplacyjne spotkanie z Bogiem. Staje
się nauczycielem kontemplacji, do której zachęcał w swych dokumentach. Pokazuje, że doświadczenie kontemplacji Boga i oblicza Chrystusa prowadzi do kontemplacji świata, pozwalając odkryć głębszy sens
całej rzeczywistości stworzonej.
Reasumując paragraf ukazujący strukturę katechez biblijnych Jana
Pawła II, należy stwierdzić, że papież opiera się na lectio divina: lectio – meditatio – oratio – contemplatio. W swych katechezach papież poświęca wiele uwagi czytaniu słowa Bożego połączonego ze starannym
studium. Wyjaśnia kontekst historyczny, geograficzny odczytywanych psalmów i kantyków. Wprowadza katechizowanych w informa-
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cje o autorze, gatunku i strukturze literackiej, które objawiają orędzie.
Wyjaśnia znaczenie symboli i wyrażeń w języku biblijnym. Wiele
uwagi poświęca temu, by poprzez teksty paralelne odczytać znaczenie perykop.
Przedłużeniem procesu lektury tekstu biblijnego jest medytacja. Jej
celem są wewnętrzne przyjęcie usłyszanego orędzia i poznanie Jezusa Chrystusa, tzn. wejście z Nim w osobistą relację. Papież zaprasza
katechizowanych do medytacji Bożych przymiotów, Chrystusa Pana
i Zbawiciela oraz prawdy o człowieku, by następnie szukać odpowiedzi na pytanie, co ta prawda oznacza dla życia wierzącego. Papież nie
tylko prowadzi medytację, ale też uczy katechizowanych medytacji,
wskazując na znaczenie powtarzania usłyszanego słowa Bożego. Przez
nie serce modlącego się napełniają słodycz i wewnętrzna mobilizacja.
Usłyszane słowo Boże wzywa wierzącego do dania Bogu na nie odpowiedzi. Czytanie i medytacja przechodzą w dialog. Papież podkreśla,
że chrześcijaństwo nie jest monologiem Boga, lecz więzią dojrzewającą
w dialogu. Psalmy i kantyki wprowadzają w modlitwę dziękczynienia
Bogu za Jego obecność i dzieła dokonane w historii. Uwielbienie Boga
dokonuje się poprzez doświadczenie tego, że jest On godzien, aby Go
uwielbiać. Modlitwa, prośby i błagania są pragnieniem serca, które ufa
Bogu i u Niego szuka pomocy.
Jan Paweł II w swych katechezach o psalmach i kantykach prowadzi
słuchających ku kontemplacji Boga Stwórcy, Chrystusa, Bożej chwały
i doskonałości, a także niebieskiego Jeruzalem i królestwa niebieskiego. Papież zauważa, że kontemplacja Boga prowadzi wierzącego ku
kontemplacji świata i ku odkryciu głębszego sensu całej stworzonej
rzeczywistości. Jan Paweł II podkreśla, że chociaż człowiek nie może
Boga ogarnąć, to jednak zaproszony jest do tego, by utkwić wzrok
w Bogu Ojcu i żyć w zażyłej więzi z Nim.

Podsumowanie
Czwarty rozdział dotyczący oryginalności katechez biblijnych Jana
Pawła II obejmował sposób wprowadzania katechizowanych w rolę
słowa Bożego w życiu chrześcijańskim oraz strukturę katechezy biblijnej zaproponowanej przez papieża. Analiza tych zagadnień doprowadziła do następujących wniosków i konkluzji:
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1. Jan Paweł II, ukazując rolę słowa Bożego w życiu chrześcijańskim, podkreśla fakt, że słowo Boże jest żywe i skuteczne. Wyjaśnia
katechizowanym, że Bóg, który mocą swojego słowa dokonał aktu
stworzenia, również poprzez swoje słowo pełne Ducha Świętego dokonuje w wierzących zamierzonych przez siebie dzieł. Jan Paweł II
zachęca katechizowanych do odkrycia, że słowo Boże stwarza do nowego życia, ale też oświeca, karmi. Zwraca uwagę nie tylko na dzieła dokonane mocą słowa, ale i na sposób Bożego działania w słowie,
które zachęca, zaprasza, wzywa. Boża pedagogia odsłania głębię Jego
istoty, która szanuje wolność każdego człowieka i odnosi się z łagodnością i delikatnością do ludzi. Papież podkreśla, że psalmy i kantyki
Starego i Nowego Testamentu zachęcają wierzących do postawy ufności wobec Boga i Jego adoracji oraz kształtują wewnętrzną postawę
wierzących wobec Boga wypełnioną miłością, pokojem, radością i zawierzeniem Jemu.
2. Papież podkreśla, że w swoim słowie Bóg objawia siebie i wzywa do wiary. Wskazuje katechizowanym na doświadczenie psalmisty, który odkrywa, że poznanie Boga prowadzi go do powierzenia
się Jemu, ofiarowania Mu pełnego poddania swego umysłu i woli.
Jan Paweł II, motywując katechizowanych, wskazuje na to, jak wiara
owocuje w życiu człowieka. Tymi owocami są: dostrzeganie Bożego
działania w codziennym życiu, ufność Bogu zdolna pokonać wszelkie
przeciwności, postępowanie według woli Boga, szczególnie wybór życia w miłości i służbie potrzebującym. Jan Paweł II podkreśla, że wiara i wypełnianie Bożej woli są łaską, o którą chrześcijanin prosi wraz
z psalmistą.
3. Katechezy biblijne Jana Pawła II pozwalają odkryć, że psalmy
uczą modlitwy. Papież w oparciu o psalmy i kantyki ukazuje ją jako
oddech, gdyż jest dla człowieka niezbędna. Jan Paweł II podkreśla, że
jest nieustannym dialogiem wewnętrznym i zewnętrznym zainicjowanym przez Boga, a także zwróceniem się ku Bogu i przyjęciem Jego pochylenia się nad człowiekiem. Papież wskazuje na doniosłe znaczenie
modlitwy o poranku jako oddania Mu „pierwocin” dnia i serca. Zachęca katechizowanych do odkrycia istoty liturgicznej jako „czynności
całego Chrystusa” (Christus totus), w której liturgia ziemska wspólnoty
kościelnej łączy się z liturgią niebieską. Wskazuje też na owoce modlitwy, takie jak odkrywanie rysów Bożego oblicza, oświecenie i uświęcenie, pogoda ducha i pokój oraz świadectwo życia.
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4. Struktura papieskich katechez biblijnych opiera na lectio divina
i płynnie przechodzi 4 etapy: czytanie słowa Bożego (lectio); medytację (meditatio); modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i błagania (oratio)
oraz kontemplację Boga (contemplatio). Lectio w katechezach Jana Pawła jest bardzo rozbudowane i stanowi rodzaj analizy literackiej oraz
historyczno-krytycznej uwzględniającej odczytanie kontekstu, danych
o autorze, ustalenie gatunku i struktury, odniesienie do obrazów i języka biblijnego. Wiele uwagi poświęca papież temu, by poprzez teksty
paralelne odczytać znaczenie perykop. Ponadto odczytuje słowo Boże
w żywej Tradycji Kościoła i wykorzystuje egzegezę patrystyczną.
5. Medytacja jest przedłużeniem procesu czytania tekstu biblijnego
i polega na wewnętrznym przyjęciu usłyszanego orędzia i poznaniu
Jezusa Chrystusa, tzn. wejściu z Nim w osobistą relację. W swych katechezach biblijnych papież zaprasza do medytacji Bożych przymiotów,
Chrystusa Pana i Zbawiciela oraz prawdy o człowieku. Następnie prowadzi do postawienia pytania, co ta prawda oznacza dla życia wierzącego. Papież nie tylko wprowadza w medytację, ale też uczy jej, wskazując na znaczenie powtarzania usłyszanego słowa Bożego. Przez nie
serce modlącego się napełniają słodycz i wewnętrzny dynamizm.
6. Usłyszane słowo Boże wzywa wierzącego do dania Bogu na nie
odpowiedzi. Czytanie i medytacja przechodzą w dialog. Jan Paweł II
wprowadza katechizowanych w doświadczenie psalmisty, który wielbi Boga dlatego, że jest On tego godzien. Papież wskazuje na to, że
prośby i błagania kierowane do Boga są znakiem ufności w Nim pokładanej i szukania w Nim pomocy. Ponadto psalmy uczą błagania
odważnego i ufnego. Papieskie katechezy zawierają modlitwy świętych i męczenników, przez które Jan Paweł II wprowadza katechizowanych na drogę modlitwy ze świętymi i przyjmowania ich jako przewodników na drodze modlitwy.
7. Katechezy Jana Pawła II obejmują wprowadzenie ku kontemplacji Boga Stwórcy, Chrystusa, Bożej chwały i doskonałości, a także
niebieskiego Jeruzalem i królestwa niebieskiego. Chociaż człowiek
nie może Boga ogarnąć, to jednak jest zaproszony do tego, by utkwić
wzrok w Bogu Ojcu i żyć z Nim w zażyłej więzi. Papież zachęca katechizowanych do odkrycia, że kontemplacja Boga prowadzi wierzącego ku życiu w jedności z Bogiem, ku kontemplacji świata i ku odkryciu
głębszego sensu wszystkich stworzeń.

Zakończenie
Przeprowadzone analizy dotyczące chrystocentryzmu hermeneutyki biblijnej zastosowanego w katechezach biblijnych o psalmach
i kantykach doprowadziły do następujących wniosków i postulatów:
1. Jan Paweł II uznaje konieczność uwzględniania w nauczaniu katechetycznym zasad literackich i teologicznych hermeneutyki biblijnej.
W każdej z 130 katechez dotyczących psalmów lub kantyków Starego
lub Nowego Testamentu papież korzysta z osiągnięć analizy literackiej
obejmującej delimitację i kontekst perykop. Wyjaśnia gatunek literacki, ukazuje strukturę literacką, uwzględnia język biblijny. Korzystając
z osiągnięć współczesnych egzegetów, zasadniczo nie wymienia ich
nazwisk. Wyjaśnia zagadnienia dotyczące początku i końca psalmu,
wskazuje grupy tematyczne psalmów i omawia ich cechy. Jan Paweł II
przypomina, że odkrywanie struktury tekstów biblijnych jest pomocne w duchowym zrozumieniu perykop. Papież wiele uwagi poświęca
wyjaśnianiu języka biblijnego, kluczowych terminów i wyrażeń w języku hebrajskim oraz greckim. Bezpośrednio tłumaczy słowa, wskazuje na tłumaczenia przyjęte tekstach starożytnych (tekst masorecki,
Septuaginta, Wulgata), odnosi katechizowanych do znaczenia tych
terminów w kontekście całej Biblii. Do niektórych słów wraca wielokrotnie i podkreśla, że odkrywanie duchowego sensu biblijnego pozwala pełniej poznawać prawdę o Bogu i o człowieku. W katechezach
o psalmach i kantykach papież Jan Paweł II korzysta z osiągnięć krytyki historycznej wskazującej na kontekst życia hagiografów oraz ich
wkład redakcyjny. Papież podaje ogólne informacje o autorach psalmów i kantyków Starego Testamentu, wskazuje na historię redakcji
psalmów i kantyków oraz pokazuje, że poznanie historii redakcji tekstu pozwala w pełniejszym stopniu odkryć zamysł autora natchnionego oraz zawarte w nim orędzie.
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Jan Paweł II nie tylko podaje informacje wyjaśniające psalmy, ale też
uzasadnia ich znaczenie egzegetyczne i formacyjne. Przy określeniu
gatunku literackiego psalmów i kantyków biblijnych oraz ich struktury podkreśla, że służy to „zdefiniowaniu tonu”, by przez to zbliżyć
się do zawartego w nim orędzia. W podawaniu tych wyjaśnień zachowuje styl kerygmatyczno-katechetyczny. W zaangażowaniu papieża
w wyjaśnieniu konkretnych informacji można dostrzec wskazanie dla
teologów, kaznodziejów i katechetów, że solidne studium biblijne jest
podstawą w głoszeniu słowa Bożego.
2. Celem interpretacji psalmów i kantyków w katechezach Jana
Pawła II jest odkrycie ich sensu duchowego, tzn. odnalezienia „klucza”
do psalmów w Osobie Jezusa Chrystusa. Aby ten cel osiągnąć, papież
odczytuje psalmy i kantyki w żywej Tradycji Kościoła poprzez zastosowanie interpretacji kanonicznej i egzegezy patrystycznej. W każdej
katechezie Jan Paweł II orędzie psalmu lub kantyku odczytuje poprzez
liczne teksty paralelne, podkreślając jedność Starego i Nowego Testamentu oraz realizację Bożych obietnic w Jezusie Chrystusie. Zwraca
uwagę na relektury wersetów z psalmów wewnątrz Księgi Psalmów
oraz w Nowym Testamencie. Szczególnie ubogacające są te momenty,
w których Jezus wskazuje na wypełnienie się w Nim proroctw Starego
Testamentu.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt oraz sposób wykorzystania
przez papieża egzegezy patrystycznej. Papież w swoim nauczaniu
wielokrotnie zachęcał do studium ojców Kościoła oraz podkreślał
chrystocentryzm myśli patrystycznej. Teraz w swych katechezach biblijnych korzysta ze sposobu głoszenia Chrystusa wypracowanego
przez ojców i w ten sposób dopełnia metodę historyczno-krytyczną
intuicjami głęboko teologicznymi. Szczególnie cenna dla papieża jest
idea Christus totus, bardzo rozpowszechniona u ojców Kościoła, ukazująca ścisłą jedność pomiędzy Chrystusem Głową i Ciałem. Chrystus
cały to Głowa i Ciało, czyli Kościół. W 130 katechezach Jan Paweł II
korzysta ze 148 fragmentów dzieł autorów wczesnochrześcijańskich.
O większości z 39 autorów papież podaje krótką informację biograficzną i przytacza fragment komentarza, homilii, poezji lub modlitwy. Najwięcej uwagi poświęca dziełom św. Augustyna i Orygenesa.
Jan Paweł II docenia znaczenie typologii chrystologiczno-eklezjalnej
w przepowiadaniu słowa Bożego. Korzysta z komentarzy alegorycznych. Ponadto wprowadza katechizowanych w interpretację religijno-
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-moralną ukazującą nowe życie w Jezusie. Papież podkreśla, że modlitwa psalmisty była inspiracją dla pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Ponadto, odnosząc się do liturgii, Magisterium, ukazuje chrystocentryczną interpretację psalmów i kantyków Liturgii godzin w Kościele.
3. Analizy katechez o psalmach i kantykach Jana Pawła II pozwalają dostrzec, że papież podkreśla chrystocentryzm historii zbawienia.
Ojciec święty korzysta z terminologii obecnej w dokumentach Soboru
Watykańskiego II: oeconomia oraz historia salutis oraz odnosi się do nauczania soboru o roli i miejscu Chrystusa w historii i ekonomii zbawienia. Podkreśla centralną rolę Chrystusa w tym planie oraz w swych
katechezach wskazuje na podział historii zbawienia w kluczu przymierza (ktPK 115.2). Papież wyjaśnia, jak kolejne etapy historii zbawienia
dokonane przez Boga znajdują swoją pełnię w Chrystusie Królu, Nowym Przymierzu i nowym stworzeniu. Dzieło zbawcze Jezusa papież,
podobnie jak ojcowie apostolscy i ojcowie Kościoła, wyjaśnia poprzez
teksty Starego Testamentu. Papież prowadzi do uświadomienia katechizowanym, że w zmartwychwstaniu Chrystusa dokonuje się zwieńczenie Bożego zamysłu wobec wszechświata i dziejów (ktPK 112.1).
Wskazuje rysy Bożego oblicza objawione w Chrystusie, takie jak obecność, wierna miłość i działanie na korzyść człowieka. Ważne miejsce
w odkrywaniu prawdy objawienia zawartej w psalmach i kantykach
Liturgii godzin posiadają zagadnienia antropologiczne. Papież podkreśla pełną godność osoby ludzkiej objawioną w Chrystusie. Przyjęcie daru Odkupienia wymaga współpracy z łaską, przyjęcia przebaczenia, godności synowskiej, królewskiej i kapłańskiej. Ponadto Jan
Paweł II podkreśla moment nawrócenia, w którym dzięki Duchowi
Prawdy dochodzi do głosu sumienie grzesznika. Działanie łaski stwarza w człowieku odnowione sumienie i żywą więź z Bogiem. Ponadto
w katechezach o psalmach i kantykach Jan Paweł II ukazuje pedagogię Boga, który poprzez próby wzywa do nawrócenia i oczyszcza poszczególnych ludzi oraz wspólnotę wierzących. Jan Paweł II w swych
katechezach o psalmach i kantykach Liturgii godzin ukazuje cel i istotę Bożego Objawienia, którym jest komunia człowieka z Bogiem. Istotnym warunkiem wejścia w komunię z Bogiem jest zwrócenie całego
swego jestestwa ku Bogu i troska o postawy szczerości i prawdy. W tę
komunię wprowadza wierzących Chrystus poprzez sakramenty.
4. Ważnym aspektem hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II jest aktualizacja chrystocentryczna. Analiza katechez biblijnych dotyczących
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psalmów i kantyków wykazała, że papież w tym procesie uwzględnia
źródła pozabiblijne, takie jak: teksty liturgiczne, pisma ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich, świętych i teologów Wschodu
i Zachodu, dokumenty Magisterium Kościoła oraz dzieła literatury,
architektury, muzyki kościelnej. Jan Paweł II korzysta z tekstów liturgicznych Kościoła poprzez odnoszenie się do hymnów Liturgii godzin
i cytatów podanych po antyfonach, wykorzystywanie tekstów liturgicznych Niedzieli Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej, tekstów liturgicznych
mszy świętej z udzieleniem sakramentu małżeństwa, mszy świętej
o Matce Bożej. Należy podkreślić, że Jan Paweł II korzysta z tekstów
liturgii rzymskiej i bizantyjskiej. Analiza tych tekstów liturgicznych
oświetlających psalmy i kantyki biblijne wprowadza katechizowanych
w doświadczenie jedności Starego i Nowego Testamentu, jedności słów
i dzieł zbawczych uobecnianych w liturgii Kościoła. W procesie aktualizacji korzysta z komentarzy i homilii ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich, modlitw męczenników oraz autorów z kręgu monastycznego. Aktualizacja przez nich prowadzona dotyczy wyjaśniania
dzieła zbawczego dokonanego przez Jezusa. W dużym jednak stopniu
dotyczy życia duchowego wierzących. W ten sposób wyjaśnia działanie
Boga w życiu konkretnych ludzi i zachęca do większego pragnienia nowego życia w Chrystusie.
5. Jan Paweł II kilka razy odnosi się do Magisterium Kościoła, cytuje: dokumenty Soboru Watykańskiego II (sześć razy), orzeczenia Soboru Nicejskiego (jeden raz), nauczania Pawła VI (dwa razy), Katechizm
Kościoła Katolickiego (jeden raz). Przez to ukazuje, jak Magisterium
Kościoła aktualizuje psalmy w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt podkreślania przez papieża aktualizacji psalmów i kantyków poprzez dzieła artystyczne, literackie
i mistyczne. Jan Paweł II wskazuje dzieła sztuki Wschodu i Zachodu.
Ponadto odnosi się do myślicieli katolickich i protestanckich i przez to
podkreśla ekumeniczny wymiar słowa Bożego. Sporo uwagi papież
poświęca dziełom mistycznym świętych kobiet i mężczyzn, żyjących
w Kościele na przestrzeni wieków. Krótkie wzmianki o ich życiu i cytaty ich dzieł sprawiają, że poszerza się perspektywa drogi wierzących
z Bogiem i przez to Jan Paweł II podprowadza katechizowanych do
uznania tęsknoty za Bogiem i otwarcia się na spotkanie z Chrystusem.
6. Papież wykorzystuje treści antropologiczne poprzez opisywanie
ponadczasowych sytuacji egzystencjalnych, a także tych przeżywa-
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nych przez psalmistę, ukazywanie moralnych aspektów życia wierzących oraz roztaczanie eschatologicznej perspektywy życia człowieka.
W wielu miejscach katechez Jana Pawła II znajduje się odniesienie
do doświadczeń człowieka, tych wewnętrznych i zewnętrznych. Aktualizacja chrystocentryczna prowadzona jest w tym kierunku, by zachęcić katechizowanych do tego, aby w doświadczeniu bohatera biblijnego odnaleźć własne doświadczanie i z tym zbliżyć się do Chrystusa.
Papież wskazuje też na następujące moralne aspekty życia ludzkiego
obecne w psalmach i kantykach: wolny wybór człowieka i motywacja.
Ponadto wskazuje na wzory osób wiernych Bogu, by w ten sposób podprowadzić do wyboru naśladowania Chrystusa. Jan Paweł II wskazuje
eschatologiczną perspektywę ludzkiego życia. Treści eschatologiczne
obecne w psalmach i kantykach odczytuje chrystocentrycznie. Przywołuje potrzebę świadomości sądu ostatecznego i związaną z tym pamięć
o obecności Chrystusa w człowieku potrzebującym pomocy.
Analiza katechez o psalmach i kantykach wykazała, że w procesie aktualizacji ważną rolę odgrywa język czytelny dla katechizowanych. Jan
Paweł II w swych katechezach biblijnych zwraca uwagę na biblijne obrazy
i wyjaśnia ich znaczenie przez odniesienie do Jezusa Chrystusa i zbawienia. Wskazuje na proces demitologizacji obecny w psalmach. Odrębnym
zagadnieniem jest język, jaki Jan Paweł II stosuje w swych katechezach.
Charakteryzuje się on pięknem, bogactwem środków wyrazu, odwołaniem się do ludzkich uczuć i wyobraźni. Opisuje wydarzenia obecne
w tekstach biblijnych jako aktualnie trwające, zawierające zaproszenie do
tego, by odpowiedzieć Bogu zapraszającego do komunii z sobą.
7. Oryginalnym elementem katechez biblijnych Jana Pawła II jest
wprowadzanie katechizowanych w świadomość skuteczności słowa
Bożego, które stwarza do nowego życia, oświeca, karmi. Ukazuje też
sposób Bożego działania w słowie, przez które Bóg zaprasza, wzywa.
Papież podkreśla, że psalmy i kantyki Starego i Nowego Testamentu
poprzez swą wewnętrzną dynamikę zachęcają wierzących do postawy ufności wobec Boga.
Jan Paweł II wskazuje na owoce wiary w życiu człowieka, takie
jak: dostrzeganie Bożego działania w codziennym życiu, ufność Bogu
zdolną pokonać wszelkie przeciwności, postępowanie według woli
Boga, szczególnie wybór życia w miłości i służbie potrzebującym.
Papież w swych katechezach biblijnych prowadzi do odkrycia
istoty modlitwy, która jest jak oddech, jest nieustannym dialogiem
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wewnętrznym i zewnętrznym zainicjowanym przez Boga, a także
zwróceniem się ku Bogu i przyjęciem Jego pochylenia się nad człowiekiem. Papież wskazuje na pory modlitwy, podkreślając znaczenie modlitwy porannej. Zachęca katechizowanych do odkrycia
znaczenia modlitwy liturgicznej jako „czynności całego Chrystusa”
(Christus totus). Jan Paweł II wskazuje ponadto na owoce modlitwy,
którymi są odkrywanie rysów Bożego oblicza, oświecenie i uświęcenie, pogoda ducha i pokój oraz świadectwo życia.
8. Struktura papieskich katechez biblijnych opiera na lectio divina. Analiza katechez pozwoliła odkryć w nich: lectio – meditatio – oratio – contemplatio. Czytanie tzw. lectio w katechezach biblijnych Jana
Pawła jest dosyć obszerne i stanowi rodzaj analizy historyczno-krytycznej uwzględniającej odczytanie kontekstu, danych o autorze, ustalenie gatunku i struktury, odniesienie do obrazów i języka biblijnego. Wiele uwagi poświęca papież temu, by poprzez teksty paralelne
odczytać znaczenie perykop. Ponadto odczytuje słowo Boże w żywej
Tradycji Kościoła i wykorzystuje egzegezę patrystyczną. Medytacja,
tzw. meditatio, ma prowadzić do przyjęcia usłyszanego orędzia i wejścia z Chrystusem w osobistą relację. W swych katechezach biblijnych
papież zaprasza do medytacji Bożych przymiotów, Chrystusa Pana
i Zbawiciela oraz prawdy o człowieku. Następnie prowadzi do postawienia pytania, co ta prawda oznacza dla życia wierzącego. Papież nie
tylko wprowadza w medytację, ale też uczy jej, wskazując na znaczenie powtarzania usłyszanego słowa Bożego. Przez nie serce modlącego napełniają słodycz i wewnętrzny dynamizm. Czytanie i medytacja
przechodzą w modlitwę – oratio, która może być prośbą i błaganiem,
dziękczynieniem i uwielbieniem. Jan Paweł II włącza w katechezy teksty modlitw świętych i męczenników, by wprowadzić katechizowanych w modlitwę wraz ze świętymi Kościoła. Szczytem modlitwy, ku
któremu papież prowadzi katechizowanych, jest contemplatio. Jan Paweł II podprowadza katechizowanych ku kontemplacji Boga Stwórcy,
Chrystusa, Bożej chwały i doskonałości, a także niebieskiego Jeruzalem
i królestwa niebieskiego. Zachęcając katechizowanych do życia w kontemplacji Boga, podkreśla, że każdy wierzący zaproszony jest do tego,
by utkwić wzrok w Bogu Ojcu i żyć z Nim w zażyłej więzi, a przez to
odkryć głębszy sens istnienia wszystkich stworzeń.
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Aneksy
Aneks 1: Wykaz gatunków literackich psalmów i kantyków
Lp.

Psalm – gatunek/tytuł

Miejsce

1

Ps 5, 2–10.12–13 – „psalm błagalny”

ktPK 5

2

Ps 8 – „hymn”
Ps 8 – „hymn pochwalny”

ktPK 6
ktPK 7

3

Ps 11 [10] – „modlitwa pełna ufności”

ktPK 8

4

Ps 15 [14] – brak określenia gatunku

ktPK 9

5

Ps 16 [15] – „pieśń o charakterze mistycznym”

ktPK 10

6

Ps 19 [18] – „modlitewny hymn”, „poetycka pieśń”

ktPK 11

7

Ps 20 [19] – „psalm królewski”

ktPK 12

8

Ps 21 [22], 2–8.14 – „psalm królewski”, „hymn”

ktPK 14

9

Ps 24 [23] – „hymn”

ktPK 13

10

Ps 27 [26], 1–6 – brak określenia gatunku
Ps 27 [26], 7–14 – „pieśń ufności”

ktPK 15
ktPK 16

11

Ps 29 [28] – „psalm siedmiu grzmotów”

ktPK 17

12

Ps 30 [29] – „hymn wdzięczności”

ktPK 18

13

Ps 32 [31] – „psalm pokutny”

ktPK 19

14

Ps 33 [32] – „pieśń wychwalająca Pana wszechświata i dziejów”

ktPK 20

15

Ps 36 [35] – brak określenia gatunku

ktPK 21

16

Ps 41 [40] – „modlitwa błagalna”

ktPK 22

17

Ps 42 [41] – „lamentacja”

ktPK 23

18

Ps 43 [42] – brak określenia gatunku

ktPK 24

19

Ps 45 [44], 2–10 – „epitalamium, czyli pieśń weselna”
Ps 45 [44], 11–18 – „pieśń weselna”

ktPK 25
ktPK 26
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Lp.

Psalm – gatunek/tytuł

Miejsce

20

Ps 46 [45] – „pieśń na cześć Syjonu”

ktPK 27

21

Ps 47 [46] – „hymn na cześć Pana, władcy wszechświata i dziejów”

ktPK 28

22

Ps 48 [47] – „pieśń na cześć Syjonu”

ktPK 29

23

Ps 49 [48], 1–13 – brak określenia g atunku
Ps 49 [48], 14–21 – „Psalm o charakterze mądrościowym”

ktPK 30
ktPK 31

24

Ps 51 [50] – Miserere, „psalm pokutny”, „pieśń o grzechu i przebaczeniu”,
„medytacja nad winą i łaską”
Ps 51 [50] – Miserere, „hymn skruszonego grzesznika do miłosiernego Boga”
Ps 51 [50] – Miserere
Ps 51 [50] – Miserere

ktPK 34
ktPK 32
ktPK 35
ktPK 33

25

Ps 57 [56] – „pieśń nocna”

ktPK 36

26

Ps 62 [61] – „pieśń pełna ufności”

ktPK 37

27

Ps 63 [62], 2–9 – „psalm mistycznej miłości”

ktPK 38

28

Ps 65 [64] – „liryk”, „pieśń ku czci Bożej łaski”

ktPK 39

29

Ps 67 [66] – „radosna pieśń dziękczynienia”
Ps 67 [66] – brak określenia gatunku

ktPK 40
ktPK 41

30

Ps 72 [71], 1–11 – „pieśń królewska”
Ps 72 [71], 12–19 – „hymn królewsko-mesjański”

ktPK 42
ktPK 43

31

Ps 77 [76] – cz. I: „błaganie”, cz. II: „hymn”

ktPK 44

32

Ps 80 [79] – „psalm wyraża skargę i błaganie całego narodu izraelskiego”

ktPK 45

33

Ps 81 [80] – „liturgiczna pieśń Izraela”

ktPK 46

34

Ps 84 [83] – „pieśń przepojona mistyczną tęsknotą za Bogiem”

ktPK 47

35

Ps 85 [84] – „pieśń radości i nadziei na przyszłe zbawienie”

ktPK 48

36

Ps 86 [85] – brak określenia gatunku

ktPK 49

37

Ps 87 [86] – brak określenia gatunku

ktPK 50

38

Ps 90 [89] – „modlitwa błagalna”

ktPK 51

39

Ps 92 [91] – „hymn”, „pieśń mądrościowa”
Ps 92 [91] – „hymn”

ktPK 52
ktPK 53

40

Ps 93 [92] – „hymn na cześć Pana-Króla”

ktPK 54

41

Ps 96 [95] – „hymn na cześć Pana-Króla”

ktPK 55

42

Ps 97 [96] – brak określenia gatunku

ktPK 56

43
44

Ps 98 [97] – „hymn na cześć Pana, Króla wszechświata i dziejów”, „pieśń
nowa”
Ps 99 [98] – „pieśń na cześć Pana rządzącego światem i historią jako transcendentny i najwyższy władca”

ktPK 57
ktPK 58
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Lp.

Psalm – gatunek/tytuł

Miejsce

45

Ps 100 [99] – „radosne wezwanie do wielbienia Pana”
Ps 100 [99] – „pieśń pochwalna”, „hymn”

ktPK 59
ktPK 60

46

Ps 101 [100] – „medytacja”

ktPK 61

47

Ps 108 [107] – cz. I: „hymn”, cz. II: „błagalny”

ktPK 62

48

Ps 110 [109], 1–5.7 – brak określenia gatunku
Ps 110 [109] – „psalm królewski”

ktPK 63
ktPK 64

49

Ps 114 [113 A] – „utwór-modlitwa”

ktPK 65

50

Ps 115 [113 B] – brak określenia gatunku

ktPK 66

51

Ps 117 [116] – „hymn”
Ps 117 [116] – „hymn”

ktPK 68
ktPK 67

52

Ps 118 [117] – „hymn”
Ps 118 [117] – „hymn o charakterze liturgicznym”

ktPK 69
ktPK 70

53

Ps 119 [118], 105–112 – „hymn na cześć Prawa Bożego”
Ps 119 [118], 145–152 – „pieśń na cześć Bożego Prawa”
Ps 119 [118], 145–152 – „pieśń alfabetyczna”

ktPK 71
ktPK 72
ktPK 73

54

Ps 135 [134], 1–12 – „hymn na cześć Pana”

ktPK 74

55

Ps 141 [140], 1–9 – brak określenia gatunku

ktPK 75

56

Ps 142 [141], 2–3.6–8 – brak określenia gatunku

ktPK 76

57

Ps 143 [142], 1–11 – „psalm pokutny”

ktPK 77

58

Ps 144, 1–10 – „psalm królewski”

ktPK 78

59

Ps 146 [145] – „hymn pochwalny”

ktPK 79

60

Ps 147 A – brak określenia gatunku

ktPK 82

61

Ps 147 B – brak określenia gatunku
Ps 147 B [146–147] – „hymn psalmiczny”

ktPK 80
ktPK 81

62

Ps 148 – „hymn stworzeń”, „Te Deum Starego Testamentu”

ktPK 83

63

Ps 149 – „uroczysty hymn”

ktPK 84

64

Ps 150 – „pieśń pochwalna”
Ps 150 – „radosny hymn”

ktPK 85
ktPK 86

65

Wj 15, 1b–4.8–13.17–18 – „hymn zwycięstwa”

ktPK 87

66

Pwt 32, 1–12 – „hymn na cześć Pana”, „pieśń Mojżesza”, „rib” – „konflikt”,
„spór procesowy”

ktPK 88

67

1 Sm 2, 1–10 – „dziękczynna pieśń”, „Magnificat Starego Testamentu”,
„psalm królewski”

ktPK 90

68

1 Krn 29, 10–13 – „żarliwa pieśń uwielbienia”

ktPK 89

71

Tb 13, 2–10a – „hymn”

ktPK 91
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Lp.

Psalm – gatunek/tytuł

Miejsce

72

Tb 13, 8–11.13–16a (Wulg) – „hymn”

ktPK 92

73

Jdt 16, 1–2a. 13–15 – „pieśń pochwalna”

ktPK 93

74

Mdr 9, 1–6.9–11 – „inwokacja do Boga przodków i Pana miłosierdzia”

ktPK 95

75

Syr 36, 1–5.10–13 – „błagalna prośba”

ktPK 94

76

Iz 2, 2–5 – „hymn pojęty jako wizja prorocka”

ktPK 96

77

Iz 12, 1–6 – „hymn jako pieśń radości”

ktPK 97

78

Iz 26, 1b–4.7–9.12 – „hymn na cześć miasta zbawienia”

ktPK 98

79

Iz 33, 13–16 – brak określenia gatunku

ktPK 99

80

Iz 38, 10–14.17.19b–20 – „pieśń dziękczynna”

ktPK 100

81

Iz 40, 10–17 – brak określenia gatunku

ktPK 101

82

Iz 42, 10–16 – „pieśń”

ktPK 102

83

Iz 45, 15–25 – „pieśń”

ktPK 103

84

Iz 61, 10–62.5 – „pieśń”, „niczym Magnificat”

ktPK 104

85

Iz 66, 10–14a – „hymn”

ktPK 105

86

Jr 14, 17–21 – „lamentacja”

ktPK 106

87

Jr 31, 10–14 – brak określenia gatunku

ktPK 107

88

Ez 36, 24–28 – „hymn”

ktPK 108

89

Dn 3, 26–27.29.34–41 – „modlitwa błagalna”

ktPK 109

90

Dn 3, 52–57 – „hymn błogosławieństwa”
Dn 3, 52–57

ktPK 110
ktPK 111

91

Dn 3, 57–88.56 – „hymn wielbiących Boga za ocalenie z opresji”
Dn 3, 57–88.56 – „modlitwa litanijna”, „hymn stworzeń”, „hymn chwały”,
„pieśń dziękczynienia”

ktPK 112
ktPK 113

92

Ha 3, 2–4.13a.15–19 – „hymn”, „pieśń liturgiczna”

ktPK 114

93

Kol 1, 11c–20 – „hymn chrystologiczny”
Kol 1, 11c–20 – „hymn chrystologiczny”

ktPK 120
ktPK 121

Ef 1, 3–10 – „hymn błogosławieństwa”
Ef 1, 3–10 – „hymn błogosławieństwa”
1 P 2, 21–24 – „hymn”
1 P 2, 21–24 – „hymn”

ktPK 116
ktPK 117
ktPK 122
ktPK 123

96

Ap 4, 11; 5, 9.10.12 – brak określenia gatunku
Ap 4, 11; 5, 9.10.12 – „hymn”

ktPK 124
ktPK 125

97

Ap 11, 17–18; 12, 10b–12a – „hymn”
Ap 11, 17–18; 12, 10b–12a – „pieśń”

ktPK 127
ktPK 126

Ap 15, 3–4 – „pieśń”
Ap 19, 1–7 – „hymn”
Ap 19, 1–7 – „pieśń”
Łk 1, 68–79 – Benedictus; „pieśń prorocza”
Flp 2, 6–11 – „hymn”
Flp 2, 6–11

ktPK 128
ktPK 129
ktPK 130
ktPK 115
ktPK 118
ktPK 119

94
95

98
99
100
101
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Aneks 2: Wykaz tekstów paralelnych zastosowanych w katechezach
Lp.

Psalm

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie

Miejsce

1

Ps 5, 2–10.12–13

Ps 5, 10–11
Prz 2, 18

Mt 5, 5
Jk 3, 8

ktPK 5

2

Ps 8

Ps 14 [13], 1
Ps 47 [46], 8 – wg
Wulgaty
Rdz 1, 26
Rdz 2, 19–20
Mdr 9, 2–3
Hi 7, 17–18

Hbr 2, 9
Hbr 2, 5
2 P 3, 13
Mk 10, 45
Ef 1, 10
2 Tm 4, 8

ktPK 6, 7

3

Ps 11 [10]

Ps 58 [57], 12
Rdz 19, 24

Modlitwa męczennika
– Acta Euplusa

ktPK 8

4

Ps 15 [14]

Ps 24 [23]
Ps 26 [25]
Ps 95 [94]
Iz 1, 10–20; 33, 14–16;
Oz 6, 6
Mi 6, 6–8;
Jr 6, 20
Am 5, 21–22.24

Mt 5, 23–24

ktPK 9

5

Ps 16 [15]

Ps 73 [72], 25.28
Ps 6, 6
Ps 88 [87], 6

Dz 2, 24
Dz 13, 35–37

ktPK 10

6

Ps 19 [18]

Rdz 1, 14.16.18
Mdr 13, 5

Rz 1, 20
hymny liturgiczne

ktPK 11

7

Ps 20 [19]

1 Sm 17, 45.47
Iz 31, 1

J 18, 37
Rz 12, 17

ktPK 12

8

Ps 21 [22], 2–8.14

Ps 2, 7
2 Sm 7, 29

Hbr 1, 3
J 1, 4

ktPK 14

9

Ps 24 [23]

Ps 15 [14]
Iz 33 14–16
Mi 6, 6–8
Ba 3, 34–35

1 P 3, 19
Dz 1, 9–10

ktPK 13

10

Ps 27 [26], 1–6.7–14

Ps 23 [22], 6
Ps 42 [41], 6.12
Ps 43 [42], 5
Ps 31 [30], 24–25
Wj 33, 20
Mdr 2, 14–15
Oz 12, 7
Iz 49, 15

Rz 8, 31
1 P 5, 8
1 J 3, 2
1 Kor 13, 12

ktPK 15, 16
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Aneksy

Lp.

Psalm

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie
J 12, 28–29
Łk 1, 51–52a
Mk 1, 11 i par

Miejsce

11

Ps 29 [28]

Iz 14, 7–8

ktPK 17

12

Ps 30 [29]

Ps 88 [87]
Ps 107 [106], 4–32
Iz 38, 18–19

13

Ps 32

Wj 34, 7
Iz 30, 21

14

Ps 33

Hi 38, 11
Prz 19, 22

15

Ps 36

Ps 36 [35], 9–10
Ps 42 [41], 2–3
Ps 63, 2–6
Wj 34, 29–30

2 Kor 3, 18

ktPK 21

16

Ps 41

Ps 38 [37]
Hi 19, 1–6

J 9, 1–3

ktPK 22

17

Ps 42 [41]–43[42]

Rdz 6, 5–8
Ps 69 [68], 2–3

Rz 8, 24–25
Hbr 12, 22–24

ktPK 23, 24

18

Ps 45 [44]

Pnp 2, 16
Pnp 6, 3
Pnp 4.7
Rdz 2, 24
Rdz 3, 17
Pwt 27, 26
Jr 48, 10

Hbr 1, 8–9
Ga 3, 13
Ef 5, 32
Ap 19, 7–8

ktPK 25, 26

19

Ps 46 [45]

Ps 48 [47]
Ps 76 [75]
Ps 84 [83]
Ps 87 [86]
Ps 122 [121]
So 3, 14.17–18
Iz 2, 4
Iz 7, 14
Iz 8, 6–7

Mt 1, 23
Ef 2, 14

ktPK 27

20

Ps 47 [46]

Ps 93, 96–99
Ps 68 [67], 19
1 Krl 8, 27.30
Iz 2, 2–5

Mt 28, 18
Mt 8, 11
Ap 7, 9–10
Ef 2, 11–14

ktPK 28

21

Ps 48 [47]

Ps 78 [77], 3–7
Ez 48, 35

J 2, 21
Ap 21, 22–23

ktPK 29

22

Ps 49 [48]

Ps 73 [72]
Ps 16 [15], 11
Koh 5, 14, 3.19.20
Hi 12, 10
Syr 7, 36

Łk 12, 15–21
Mt 16, 6
Mt 11, 28
Mt 6, 19–21
J 1, 16

ktPK 30, 31

ktPK 18

Łk 15, 18
Rz 4, 6–8

ktPK 19
ktPK 20
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Lp.

Psalm

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie
Łk 15, 21
Rz 3, 26
Rz 5, 20
Tt 3, 5–6

329

Miejsce

23

Ps 51

Ps 143 [142], 2.10
Rdz 1, 2
Hi 25, 4–6
Wj 34, 6–7
2 Sm 11–12
Iz 1, 10–17
Iz 1, 18
Iz 5, 20
Jr 31, 31–34
Ez 11, 19, 36, 24–28
Ez 18, 23
Oz 6, 6
Am 5, 21–25

ktPK 32, 33,
34, 35

24

Ps 57 [56]

Ps 30 [29], 12–13
Ps 108 [107], 2–6
Ps 137 [136], 2
Dn 6, 17–25

ktPK 36

25

Ps 62

Ps 49 [48]
Ps 62 [61], 10.12–13
Ps 39 [38], 6–8

ktPK 37

26

Ps 63 [62]

Pwt 8, 3
Jr 2, 13

Mt 4, 4
J 4, 14; 7, 37
J 6, 55–56
J 19, 34

ktPK 38

27

Ps 65 [64]

Ps 104 [103], 13–16
Hi 38, 8–11
Iz 28, 1.5
Mdr 13, 5

J 15, 1
Rz 1, 20

ktPK 39

28

Ps 67

Ps 132 [131], 11
Rdz 12, 2–3
Rdz 18, 18
Rdz 28, 14
Lb 6, 24–26
Iz 2, 1–5; 60, 1–22
Iz 9, 5
Iz 11, 1
Iz 56, 7
Hi 4, 1–11
So 3, 9–10
Ml 1, 11

Ef 3, 6
Ef 2, 13–14.19
Mt 5, 43–48

ktPK 40, 41

29

Ps 72 [71]

Ps 47 [46], 10
Ps 86 [87], 1–7
Rdz 12, 3
Iz 2, 1–5
Iz 11, 4
Iz 23, 5
Iz 60, 1–22
Ml 1, 11

Ef 1, 10
Mt 21, 5

ktPK 42, 43
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Aneksy

Lp.

Psalm

30

Ps 77 [76]

31

Ps 80

32

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie

Miejsce

Mt 26, 39
J 12, 24
J 6, 16–20
Hbr 13, 20
1 P 2, 25

ktPK 44

Ps 23 [22]
Iz 5, 1–7
Dn 7, 13–14

J 15, 1

ktPK 45

Ps 81 [80]

Wj 1, 11.14
Wj 12, 2.6
Wj 20, 3–5
Wj 32, 1–14
Wj 34, 6
Kpł 23, 5
Pwt 6, 3
Pwt 11, 9
Pwt 26, 9.15
Pwt 27, 3
Pwt 31, 20
Ez 18, 23.31–32

J 12, 24–25

ktPK 46

33

Ps 84

Ps 18 [17], 34
Ps 80 [79], 2
1 Sm 4, 3–5
2 Sm 11, 11
Iz 2, 3

Łk 16, 9
Ef 4, 13

ktPK 47

34

Ps 85

Mdr 11, 24.26
Iz 45, 8

Łk 15, 11–32
J 1, 14
J 3, 27
J 14, 6
Jk 1, 17

ktPK 48

Ps 86 [85]

Ps 16 [15], 10–11

Ap 15, 4

ktPK 49

36

Ps 87 [86]

Iz 2, 2–5
Iz 56, 6–7
Iz 60, 6–7
Iz 66, 21
Ez 47, 1–12
Jl 4, 4.10–12
Ml 1, 11
Za 13, 1; 14, 8

Ap 22, 1–2

ktPK 50

37

Ps 90 [89]

Ps 103 [102], 14–16
Hi 4, 19–20
Hi 9, 25–26
Hi 14, 1–2
Iz 40, 6–7

35

ktPK 51
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Psalm

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie
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Miejsce

38

Ps 92 [91]

Ps 14 [13]

J 9, 2–3
2 Kor 9, 7
Rz 6, 3–4
Ef 2, 4–6
Dz 1, 12
Ap 15, 3–4; 16, 5.7

ktPK 52, 53

39

Ps 93 [92]

Ps 96–99 [95–98]

Ap 19, 6

ktPK 54

40

Ps 96 [95]

Ps 47
Ps 93
Ps 96–99

Rz 8, 19.21

ktPK 55

41

Ps 97 [96]

Mi 1, 3–4
Ml 3, 20

1 J 1, 5

ktPK 56

42

Ps 98 [97]

Ps 29 [28], 6
Ps 114 [113 A], 6

Rz 1, 16
Rz 3, 21

ktPK 57

43

Ps 99 [98]

Ps 96–99 [95–98]

Hbr 7, 25
Ap 21, 3–4

ktPK 58

44

Ps 100 [99]

Ps 15 [14], 1
Ps 24 [23], 3.7–10
Ps 34 [33], 9
Ps 43 [42], 4
Ps 95 [94]
Ps 96 [95], 10.13
Wj 19, 5
Wj 20, 2–3
Pwt 4, 39
Ml 1, 11

1 P 2, 2.25

ktPK 59, 60

45

Ps 101 [100]

–

–

ktPK 61

46

Ps 108 [107]

Ps 57 [56], 8–12
Ps 60 [59], 7–14

J 12, 32

ktPK 62

47

Ps 110 [109]

Rdz 14, 17–20

Ps 2, 7
Mt 22, 44
Mt 26, 64
Mk 14, 62
Mk 12, 36–37
1 Kor 15, 25–27
Ef 2, 15–16
Hbr 1, 13
Dz 2, 34–35
Hbr 5, 10

ktPK 63, 64

48

Ps 114 [113 A]

Ps 113 [112] – 118
[117]
Wj 19, 5–6
Joz 3–4
Wj 17, 1–17
Lb 20, 1–13

1 Kor 10, 4

ktPK 65
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Aneksy

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie

Ps 115 [113 B]

Iz 44, 9

Dz 10, 1–2.22

ktPK 66

50

Ps 117 [116]

Wj 34, 6
Iz 2, 1–5

Rz 15, 9
Ap 7, 9

ktPK 67, 68

51

Ps 118 [117]

Ps 113 [112] – 118
[117]

Mt 7, 24–25
Mt 21, 9.42
J 12, 12–13
Dz 21, 9

ktPK 69, 70

52

Ps 119 [118], 105–
112.145–152

Ps 34 [33], 19
Ps 69 [68], 19
Ps 19 [18], 9
Mdr 16, 28
Prz 6, 23
Lm 2, 19

J 8, 12
Łk 9, 23

ktPK 71, 72,
73

53

Ps 135 [134], 1–12

54

Ps 141 [140], 1–9

55

Ps 142 [141], 2–3.6–8

Ps 95 [94], 3
Wj 12, 29–30
Wj 20, 2–3
Ps 58 [57]
Ps 23 [22], 5
Ps 141 [140], 8–9
Ps 133 [132], 1

56

Ps 143 [142], 1–11

Ps 6
Ps 32 [31]
Ps 38 [37]
Ps 51 [50]
Ps 102 [101]
Ps 130 [129]
Ps 143 [142]

57

Ps 144, 1–10

58

59

Lp.

Psalm

49

Miejsce

ktPK 74

Rz 12, 1

ktPK 75

Mt 18, 20

ktPK 76

Mt 25, 34
Ga 2, 16
Rz 3, 20

ktPK 77

Ps 8, 5
Ps 18 [17], 8–15
Ps 33 [32], 2–3
Ps 39 [38], 6–7
2 Sm 22
Hi 12, 10

Ef 6, 12
1 Tm 3, 16

ktPK 78

Ps 146 [145]

Ps 90 [89], 5–6
Ps 103 [102] 15–16
Prz 2, 15
Koh 12, 1–7

Mt 25, 40

ktPK 79

Ps 147 A

Ps 87, 2
Ps 122, 6–8
Ps 128, 5
Ps 134, 3
Ps 132, 15
Rdz 1, 3
Pwt 4, 8
Ne 3, 3.6.13–
15; 4, 1–9; 6, 15–
16; 12, 27–43

J 1, 3.14
J 6, 53

ktPK 80
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Psalm

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie
Mt 6, 26
Łk 1, 51–53
Łk 12, 24
Hbr 1, 1–2

333

Miejsce

60

Ps 147 B

Ps 33 [32], 18–19.21
Pwt 4, 8
2 Sm 2, 7–8
Syr 43, 18–20
Ba 3, 34–35
Lm 2, 8.9
Ne 3, 1–38
Iz 60, 17

ktPK 81, 82

61

Ps 148

Ps 24 [23], 2
Iz 45, 8
Iz 49, 13

62

Ps 149

So 2, 3

Mt 5, 3
Łk 1, 46–55
1 Kor 1, 28

ktPK 84

63

Ps 150

Ps 47 [46], 8
Ps 107 [106],
8.15.21.31
Pwt 20, 16
Joz 10, 40; 11, 11.14
Prz 20, 27

Ef 5, 18–20
Koh 3, 16

ktPK 85, 86

64

Wj 15, 1b–4.8–13.17–
18

Jr 31, 31
Ez 36, 26–37

1 Kor 15, 24
Ap 15, 2–3
Rz 8, 24

ktPK 87

65

Pwt 32, 1–12

Wj 4, 22
Pwt 8, 5
Ps 103 [102], 13
Syr 51, 10
Iz 1, 2
Iz 63, 16
Oz 11, 1–4

66

1 Sm 2, 1–10

1 Sm 1, 5.11
Iz 11, 1
Iz 26, 19
Hi 12, 10

Łk 1, 51–54

ktPK 90

67

1 Krn 29, 10–13

Ps 8
1 Krn 29, 14

Mk 14, 36
Ef 1, 21

ktPK 89

68

Tb 13, 2–10a

Rdz 37, 2–36
Hi 42, 1–6

Łk 15, 20

ktPK 91

69

Tb 13, 8–11.13–16a
(Wulg)

–

–

ktPK 92

70

Jdt 16, 1–2a.13–15

Sdz 4, 17–21

Łk 1, 52

ktPK 93

71

Mdr 9, 1–6.9–11

1 Krl 3, 9
Mdr 8, 2

1 Kor 1, 24

ktPK 95

ktPK 83

ktPK 88
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Lp.

Aneksy

Psalm

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie

Miejsce

72

Syr 36, 1–5.10–3

Iz 2, 2–4
Mi 4, 1–3
Iz 55, 8–9
Syr 36, 14

Ef 3, 5–11

ktPK 94

73

Iz 2, 2–5

1 Krl 8, 22–53
Iz 60, 1–60
Iz 60, 17

–

ktPK 96

74

Iz 12, 1–6

Wj 15, 2
Iz 9, 5
Jr 2, 13

J 4, 14

ktPK 97

75

Iz 26, 1b–4.7–9.12

Ps 18 [17], 2–3
Ps 26, 9 wg Wulgaty
Ps 62, 2.4 wg Wulgaty
Ps 118 [117], 19–20
2 Sm 22, 2–3
Iz 26, 7
Oz 14, 10

J 14, 27
Kol 1, 19

ktPK 98

76

Iz 33, 13–16

Iz 7, 14
Iz 33, 15–16
Iz 57, 19
Ps 68 [67], 3

77

Iz 38, 10–14.17.19b–
20

Iz 36–39
Ps 16, 10–11
Ps 39 [38], 6–7
Ps 49 [48]
Ps 73 [72]
Ps 90 [89], 10
Mdr 3, 1.4
Iz 25, 8
Iz 38, 12.14.19
Oz 13, 14

1 Kor 15, 54–55

ktPK 100

78

Iz 40, 10–17

Rdz 31, 17
Rdz 32, 17
Iz 40, 11.15
Ps 23 [22]

Flp 2, 6–7

ktPK 101

79

Iz 42, 10–16

Wj 15, 3–8
Ps 60 [59], 13
Ps 96 [95], 1.13
Ps 98 [97], 1
Ps 137 [136]
Iz 7, 2
Iz 21, 16–17
Hi 3, 1–26

80

Iz 45, 15–25

–

ktPK 99

ktPK 102

Flp 2, 10–11

ktPK 103

Wykaz tekstów paralelnych zastosowanych w katechezach

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie

335

Lp.

Psalm

Miejsce

81

Iz 61, 10–62.5

Rdz 32, 25–33
Iz 11, 1
Iz 53, 2
Jr 23, 5
Za 3, 8
Za 6, 12
Pnp 4, 7
Pnp 8, 6

Ef 5, 21–32

ktPK 104

82

Iz 66, 10–14a

Iz 54, 1
Iz 61, 3.10
Iz 65, 18–19

–

ktPK 105

83

Jr 14, 17–21

Lb 6, 25–26

–

ktPK 106

84

Jr 31, 10–14

Jr 31, 3.9

Mt 6, 25–34
Łk 4, 16–21

ktPK 107

85

Ez 36, 24–28

Rdz 2, 7
Ez 11, 19–20
Ez 18, 23.32
Ez 31, 31–34
So 3, 14–15
Pnp 4, 1

Rz 5, 5
Rz 6, 6
2 Kor 5, 17
Ga 6, 15
Kol 3, 9–10
1 J 3, 24

ktPK 108

86

Dn 3, 26–27.29.34–41

Dn 3, 25.28
Ez 18, 23.32
Ps 27 [26], 8
Ps 51 [50], 19
Prz 2, 15

Łk 15, 11–32

ktPK 109

87

Dn 3, 52–57

Pwt 32, 39
Ps 32 [33], 10
Ps 137 [136]
Ps 42 [41], 4.11
Dn 3, 55.85.87
Iz 13, 11
Hi 5, 11
Jdt 9, 11

J 1, 14
J 17, 3
Ef 1, 18

ktPK 110,
111

88

Dn 3, 57–88.56

Rdz 1, 1–2.4a.14–19
Wj 15, 1
Dn 3, 49
Ps 93 [92], 3–4
Hi 38, 8–11
Hi 40, 15–41.26

1 Kor 15, 24
Ap 22, 13

ktPK 112,
113

89

Ha 3, 2–4.13a.15–19

Ps 18 [17], 2.3.4
Ha 3, 1.19
Jr 4, 19–26
Jr 12, 7–13
Jr 14, 1–10

Łk 21, 28

ktPK 114

90

Łk 1, 68–79

Iz 11, 1–2
Ml 3, 20
Ps 34 [33], 2

J 1, 9
1 P 2, 9

ktPK 115
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Lp.

Aneksy

Psalm

91

Ef 1, 3–10

92

Flp 2, 6–11

93

Teksty paralelne ST

Teksty paralelne NT
i modlitwy chrześcijańskie

Miejsce

Rz 8, 32
1 Kor 15, 20.23
Kol 1, 20

ktPK 116,
117

Ps 118 [117]

1 Kor 15, 3–5
2 Kor 8, 9
Hbr 2, 9

ktPK 118,
119

Kol 1, 11c-20

Wj 33, 20
Prz 8, 22–31
Mdr 13, 5

J 1, 3
J 14, 8–9
Ef 1, 7

ktPK 120,
121

94

1 P 2, 21–24

Ps 31 [30], 6
Iz 42, 1
Iz 53, 4.5.7.9.12

Łk 3, 22
Łk 23, 46
1 P 5, 1

ktPK 122,
123

95

Ap 4, 11; 5, 9.10.12

Wj 4, 22
Wj 19, 6

Ap 1, 6
1 P 2, 9
Rz 1, 20

ktPK 124,
125

96

Ap 11, 17–
18; 12, 10b–12a

Ps 2, 1–5
Ps 99 [98]
Hi 1, 6–11
Hi 2, 4–5
Za 3, 1

Ap 12, 1–9
Ap 19, 5
J 12, 25

ktPK 126,
127

97

Ap 15, 3–4

Wj 7, 14–11, 10
Wj 15, 1–18
Ml 1, 11

98

Ap 19, 1–7

Ps 11 [10], 4
Ps 47 [46]
Ps 96–99 [95–98]
Ps 146 [145], 6–9

ktPK 128

J 2, 1–11

ktPK 129,
130

Dzieło i miejsce

Atanazy, św.

Augustyn,
św.

3

Commento al Vangelo di San Giovanni, 23, 6, Roma 1968, s. 541 (ktPK 119.5).
Discorsi, n. 255, 1, IV/2, Rzym 1984, s. 597 (ktPK 130.1).
Enarr. in Ps., 149: CCL 40, 7, 1–4; 8, 1–4 (ktPK 84.4).
Enarr. in Ps., 5: CCL 38, 1, 2–3 (ktPK 5.1).
Esposizione sui Salmi, I, Roma 1982, s. 1019 (ktPK 24.5).
Esposizione sui Salmi, II, Roma 1990, s. 475 (ktPK 39.3).
Esposizione sui Salmi, III/1, Roma 1993, s. 45 (ktPK 59.6).
Esposizioni sui Salmi, III, Roma 1976, s. 231 (ktPK 54.3).
Objaśnienia Psalmów, Ps 103–123, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986, s. 145–146, Pisma Starożytnych Pisarzy, t. 41 (ktPK 64.5).
Objaśnienia Psalmów, Ps 103–123, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986, s. 214–215, Pisma Starożytnych Pisarzy, t. 41
(ktPK 71.4).

Expositio in Psalmum XVIII: Ad populorum Antiochenum homil. IX, PG 27, 124 (ktPK 11.6).

Ambroży, św. Apologia del profeta David a Teodosio Augusto, 15, 72: SAEMO, V, Mediolan–Rzym 1977–1994, s. 129 (ktPK 35.2).
Commento a dodici Salmi, 61, 4: SAEMO, VIII, Mediolan–Rzym 1980, s. 283 (ktPK 37.7); Commento a dodici Salmi, n. 1: SAEMO, VIII, Mediolan–Rzym 1980, s. 253.255 (ktPK 30.6); Commento a dodici Salmi, n. 23: SAEMO, VIII, Mediolan–Rzym
1980, s. 275 (ktPK 31.6); Commento a dodici Salmi: SAEMO, VIII, Mediolan–Rzym 1980, s. 213 (ktPK 27.5); Commento a dodici
Salmi: SAEMO, VIII, Mediolan–Rzym 1980, s. 39–41 (ktPK 22.4); Commento al Salmi 118/2: SAEMO, X, s. 297.303.309.311.313
(ktPK 73.3.4); Commento al Salmo 118/1: SAEMO, IX, s. 377 (ktPK 95.5); Commento al Salmo CXVIII, III, 8: SAEMO, IX, Mediolan–Rzym 1987, s. 131.133 (ktPK 118.1).
Esposizione del Vangelo secondo Luca: Opere esegetiche, IX/II, SAEMO XII, Mediolan–Rzym 1978, s. 85 (ktPK 69.4); Esposizione
del Vangelo secondo Luca: Opere esegetische, X/II, Mediolan–Rzym 1978, s. 289 (ktPK 104.5).
Expositio in Psalmum CXVIII: PL 15, 1476A (ktPK 72.5).
Giacobbe e la vita beata, I, 6, 21: SAEMO, III, Mediolan–Rzym 1982, s. 251.253 (ktPK 122.5).
I misteri. Opere dogmatiche: SAEMO, XXVII, Mediolan–Rzym 1982, s. 157 (ktPK 104.5); I misteri. Opere dogmatiche III: SAEMO, XVII, s. 158–159 (ktPK 60.4).
Il sei giorni delia creazione: SAEMO, I, Mediolan–Rzym, 1977–1994, s. 103–104; 192–193 (ktPK 113.5).
Le rimostranze di Giobbe e di Davide, VII, 28, Roma 1980, s. 233 (ktPK 24.2).
Lo Spirito Santo I, 4, 55: SAEMO, XVI, Mediolan–Rzym 1977–1994, s. 95 (ktPK 35.2).
Wybór pism, cz. 2, ATK, Warszawa 1986, s. 189 (ktPK 105.4).
Wykład Ewangelii według św. Łukasza, tł. W. Szałtowski, ATK, Warszawa 1977, s. 147 (ktPK 7.4).
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Beda
Omelie sui Evangelo, Rzym 1990, s. 464–465 (ktPK 115.4).
Czcigodny, św.

5

Cyprian, św.

Cyryl
Explanatio in Psalmos, PG LXIX, 1180 (ktPK 42.4).
Aleksadryjski, Komentarz do Ewangelii św. Jana, II, 4, Rzym 1994, s. 272.275 (ktPK 97.4).
św.
Komentarz do Ewangelii św. Jana, III, Rzym 1994, s. 165 (ktPK 98.4).

7

8

Epistula 11, 8: S. Pricoco, M. Simonetti, La preghiera dei cristiani, Mediolan 2000, s. 138–139 (ktPK 106.5).

Chryzyp
z Jerozolimy

6

Testi mariani del primo millennio, I, Rzym 1988, s. 605–606 (ktPK 26.5).
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Summary
The monograph entitled Christocentricism in the biblical hermeneutics
of John Paul II’s catechesis on psalms and canticles explores a very important and very live issue of how to read and preach the word of God so
that it can lead one to meet Christ and live in communion with Him.
At the end of his Pontificate John Paul II gave 130 catecheses on psalms
and canticles. The greatness of the catecheses can be discerned in several aspects.
1. The Pope reads the Bible texts using the achievements of literary
analysis: delimitation and the context of pericopes, explains the genre,
shows the literary structure, takes the biblical language into account.
At the same time, he points out that the discovery of the spiritual sense of the Bible allows one to learn the truth about God and man more
fully. In his catecheses on psalms and canticles Pope John Paul II takes advantage of the achievements of historical criticism indicating the
context of the hagiographers’ lives and their editorial contribution. He
also explains that learning about the history of the text allows one to
discover more fully the intention of the inspired author and the message included in it.
2. The purpose of the interpretation of psalms and canticles in the
catecheses of Pope John Paul II is to discover their spiritual sense,
in other words to find the „key” to the psalms in the Person of Jesus Christ. To achieve this aim, the Pope reads the psalms and canticles in the Living Tradition of the Church employing the canonical
interpretation and patristic exegesis. In his biblical catecheses he uses
the method of preaching Jesus Christ developed by the fathers of the
Church. It completes the historical-critical method completing it with
deep theological intuitions. The concept of Christus totus, so common
among the fathers of the Church, is particularly valuable for the Pope
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and it shows the close union between Christ, Head and body – Christ
is the Head and Body, which is the Church.
3. Both the literary and theological analysis of psalms and canticles
allow one to understand better the Christocentricism of the history of
salvation , the features of the face of God revealed in Christ and the full
dignity of the human being revealed in Christ.
4. An important aspect of the biblical hermeneutics by John Paul
II is the Christocentric actualization. The analysis of the biblical catecheses regarding the Psalms and canticles has shown that in this process the Pope takes into account the non-biblical sources, such as the
liturgical texts, the writings of the Church Fathers, the early Christian
writers, saints and the theologians of East and West, the documents of
the Magisterium of the Church and works of literature, architecture
and church music.
5. The Pope uses the anthropological contents by describing timeless existential situations, as well as those experienced by the psalmist,
by portraying the moral aspects of the life of believers as well as presenting the eschatological perspective of human life. The Christocentric actualization is carried out in such a way that the catechized are
encouraged to find their own life experience in the experience of the
biblical hero and thus to get closer to Christ. The analysis of catecheses
on psalms and canticles showed that in the process of actualization, a
very important role is played by the language which must be comprehensible to the catechized. In his biblical catecheses Pope John Paul II
points to the biblical images and explains their meaning by making
reference to Jesus Christ and salvation. He also shows the process of
demythologization which is present in the psalms. Another issue is
the language that John Paul II uses in his catecheses. It is characterized
by beauty and richness of rhetorical devices and it appeals to human
feelings and imagination.
6. The original part of the biblical catecheses by Pope John Paul II is
making the catechized aware of the effectiveness of the word of God
which creates a new life, enlightens, nourishes. It also shows the way
God acts in the word, by means of which God encourages, invites,
appeals. The Pope emphasizes that the psalms and canticles of the Old
and New Testaments, through their internal dynamics encourage be-
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lievers to trust God. What is more, the structure of the papal catecheses
is based on the biblical lectio divina. Their analysis allowed to discover
the” lectio – meditatio – oratio – contemplatio” in them.
Reading, called „lectio”, in the biblical catechesis of Pope John Paul
is quite extensive and it is a kind of historical-critical analysis. The
meditation, called „meditatio”, is to lead one into the adoption of the
message that one has heard and into a personal relationship with God.
Both reading and meditation change into a prayer – oratio, which can
be a request and petition, thanksgiving and praise. John Paul II enriches the catechesis with the prayers of saints and martyrs so as to let
the catechized participate in the prayer together with the saints of the
Church. The apogee of the prayer that the Pope leads the catechized
towards is contemplation. John Paul II guides the catechized to contemplate God the Creator, Christ, God’s glory and excellence as well
as heavenly Jerusalem and the kingdom of heaven. Encouraging the
catechized to contemplate God in their lives, he also points out that
every believer is invited to look intently at God the Father and live
with Him in a close bond and consequently discover the deeper sense
of existence of all the creatures.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

H

istoria Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym samym czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Studium Generale. Od tego czasu wydział rozwijał się i aktywnie działał, zdobywając
sławę i uznanie środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego funkcjonowanie próbowała przerwać dopiero komunistyczna władza, która jednostronną uchwałą Rady Ministrów w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego działalności.
ziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane
do potrzeb naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą.
radycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką jakość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z myślą naszego patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w rozwoju kultury i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki.
Mamy nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wiary w duchu encykliki Fides et ratio oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach
europejskiej kultury.
tudia w Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja do kontaktu
z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich
szansę duchowego i intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili
sukcesy, dlatego oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kontaktom między studentami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście
do każdej osoby. Główną zaletą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tradycji Kościoła katolickiego z nowoczesnym sposobem studiowania.
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StUdIa na UnIwerSytecIe

Wydział FilozoFiczny
• filozofia
Wydział Historii
i dziedzictWa KulturoWego
• historia
• historia sztuki
• muzyka kościelna
• ochrona dóbr kultury

Wydział nauK społecznycH
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• nauki o rodzinie
• praca socjalna
Wydział teologiczny
• teologia
Wydział teologiczny seKcja W tarnoWie
• teologia
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