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Wstęp
„Bolesnym zjawiskiem jest to, że na początku XXI wieku «nowocześni»
wychowawcy proponują swym wychowankom niezbyt ambitne cele i niskie ideały. Zwykle zadowalają się tym, że ich wychowankowie dbają
o zdrowie fizyczne, że mają w miarę dobre wyniki w nauce, że nie sięgają
po narkotyk czy że nie wchodzą w konflikt z prawem. Taki minimalizm
w wychowaniu po części jest efektem kryzysu samych wychowawców,
a po części – skutkiem presji ze strony dominującej dziś «niskiej» kultury.
Ten nurt kultury, bowiem dostrzega w człowieku głównie – a czasem
jedynie – te sfery, które czynią go podobnym do świata zwierząt, a zatem
sfery: biologiczną, seksualną i emocjonalną. Programowo zaniedbują
natomiast rozwój wychowanka w tych sferach, w których najbardziej
przejawia się jego świadomość i wolność, a w konsekwencji jego zdolność
do miłości i odpowiedzialności”1.
Te słowa skłaniają do refleksji na temat roli i potrzeby rozwoju duchowego w życiu człowieka, a zwłaszcza jego miejsca w procesie wychowania
młodego pokolenia. Coraz częściej można zauważyć zagubienie młodzieży w świecie, w którym przyszło jej żyć, nieumiejętność radzenia sobie
w realnej rzeczywistości oraz ucieczkę do świata wirtualnego, bardziej
„bezpiecznego”, gdzie nie trzeba podejmować odpowiedzialności za swoje
decyzje. Wzrasta również zjawisko agresji i przemocy, coraz więcej norm
1 M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, Kraków 2006, s. 193–194.
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społecznych i kulturowych jest łamanych, więzi społeczne ulegają rozluźnieniu i zachwianiu, rodziny przestają prawidłowo wypełniać swoje
podstawowe funkcje. W programowym dokumencie, rozpoczynającym
pontyfikat, papież Franciszek napisał: „Rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne.
W przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie poważna, ponieważ chodzi o podstawową komórkę społeczeństwa, o miejsce, gdzie
człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych
i gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę”2.
Mimo pogłębiającej się wiedzy na temat coraz lepszych technik rozwoju intelektualnego i fizycznego, coraz bardziej rozwiniętej psychologii i socjologii oraz badań z tego zakresu, dużej liczby „specjalistów
od emocji”, różnorodności systemów pedagogicznych, propagujących
metody „bezstresowego wychowania”, zauważamy raczej – zamiast rozwoju – postępującą degradację istoty ludzkiej. Powiększa się liczba osób
przeżywających stany depresji, osób uzależnionych, ludzi mających problemy natury emocjonalnej i psychicznej, nieprzystosowanych do wyzwań
codzienności.
Znamiennym symptomem współczesnego świata jest pustka duchowa, która przejawia się przede wszystkim w poczuciu braku celu i sensu
życia sprowadzonego do wymiaru hedonistycznego i krótkotrwałego.
Przyczyna takiego stanu ma swoje źródło w rozwoju jednostki. Jeżeli
rozwój ten nie przebiega w sposób prawidłowy, skutkuje często trwałymi
zmianami w osobowości wychowanków. Wynika to z braku odpowiedniego zaangażowania w rozwój duchowy człowieka oraz odmawiania mu
odpowiedniego miejsca w procesie kształtowania osoby. Chrześcijaństwo
jest fundamentem, na którym budowana była Europa, a duchowość zaproponowana przez Jezusa Chrystusa w najpełniejszy sposób odpowiada
na ludzkie pytania. Zadaniem niniejszej publikacji jest przedstawienie
roli chrześcijańskiego doświadczenia duchowego w procesie wychowania.
2 EG 66.
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W pierwszym rozdziale zostanie zaprezentowana problematyka duchowości i wychowania w świetle literatury. Złoży się na to próba zdefiniowania „duchowości chrześcijańskiej” oraz określenia jej roli i znaczenia dla
człowieka jako podmiotu życia duchowego w aspekcie psychologicznym
i kulturowo-społecznym. Następnie przedstawione będą różne podejścia
do rozwoju duchowego człowieka. Bardzo ważne okaże się również wyjaśnienie, czym właściwie jest „chrześcijańskie doświadczenie duchowe”.
Na końcu zostaną omówione kwestie związane z procesem wychowania
w ujęciu chrześcijańskim.
Mówiąc o duchowości, będziemy kierować się pierwotnym, zakorzenionym w Nowym Testamencie znaczeniem tego słowa. Święty Paweł,
pragnąc określić istotę chrześcijańskiej egzystencji, użył greckiego wyrażenia pneumatikós – „duchowy”, „być w duchu” (np. 1 Kor 2, 15). Aby
w sposób adekwatny oddać to rdzenne pojęcie, łaciński świat chrześcijański stworzył w tym celu słowo spiritualis, które z biegiem lat weszło
do powszechnego użytku. Duchowość chrześcijańską natomiast będziemy
wiązać ściśle z naśladowaniem Jezusa i rozumieć jako dzieło Ducha
Świętego, który działa w wierzących od momentu przyjęcia sakramentu
chrztu świętego. Duchowość chrześcijańska jest darem i łaską Bożą, co
umożliwia człowiekowi „bycie w duchu”. Duch Święty, który prowadzi
„do całej prawdy” (por. J 16, 13) wzbudza różne postawy i formy naśladowania Jezusa. Wynika z tego, że nie ma duchowości chrześcijańskiej samej
w sobie, lecz realizowana jest zawsze jako specyficzny typ, uwarunkowany
przez dużą liczbę czynników.
Christoph Benke pisze za Stefanem Kiechlem, że duchowość chrześcijańska naznaczona jest często charakterem charyzmatycznego założyciela,
specjalną koncepcją, strukturą i zbiorem pojęć oraz powiązaną z tym
pedagogiką, specyficzną wizją teologiczną, antropologią czy filozofią3.
Uwzględniając powiązanie duchowości chrześcijańskiej z określoną epoką,
3 Zob. Ch. Benke, Historia duchowości chrześcijańskiej w zarysie, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2007, s. 198.
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kontekstami religijno-historycznymi, historyczno-kulturowymi, rodzinnymi, społecznymi i kościelnymi, należy zauważyć, jak różne mogą być
sposoby postrzegania postaci Jezusa Chrystusa oraz przedstawiania Go
w naśladowaniu. Można zatem powiedzieć, że w obrębie chrześcijaństwa istnieje tak wiele duchowości, jak wielu jest ochrzczonych, którzy
świadomie prowadzą duchowy tryb życia i mają nadzieję na przyjęcie
do jednego z „wielu mieszkań w domu Ojca” (por. J 14, 2).
W drugim rozdziale, dotyczącym metodologii badań własnych, zostanie
przedstawiony cel i przedmiot badań: czyli to, jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe u badanych osób wpływało na ich wychowanie. Bardzo ważne będzie określenie strategii metodologicznej, którą są badania
jakościowe. Sprecyzowany zostanie problem badawczy, zaprezentowane
będą wykorzystane: metoda, technika i narzędzie badawcze. Scharakteryzowana zostanie również grupa badawcza oraz opisane organizacja
i przebieg badań.
Należy zaznaczyć, że respondenci są osobami ochrzczonymi i należą
do wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego. Każdy z nich, przyjmując
wiarę w sakramencie chrztu św., rozpoczął indywidualną drogę życia
duchowego. Należąc do Kościoła, prezentują własne formy duchowości
chrześcijańskiej.
Trzeci rozdział książki poświęcony będzie analizie przeprowadzonych
badań. Dotyczy on wpływu chrześcijańskiego doświadczenia duchowego
na rozwój psychiczny, społeczny, na sferę emocjonalną, moralną, intelektualną, na poczucie sensu, kierowanie swoim życiem oraz wpływu
wspólnoty na wychowanie.
Ponieważ chrześcijańskie wychowanie jest jednym z podstawowych
zadań katechezy, zaprezentowane wyniki i analiza badań mogą wspomóc współczesne dzieło nauczania religii w placówkach oświatowych
oraz parafiach. Warto również zwrócić uwagę na konieczność formacji
sfery duchowej na wszystkich etapach edukacji człowieka, pomagając
przez to nauczycielom, wychowawcom i rodzicom w odpowiednim jej
rozumieniu w życiu dzieci i młodzieży. Jak podkreśla papież Franciszek:

Wstęp
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„Wychowanie i katecheza pozostają na służbie […] wzrastania”4. Warunkują i stwarzają możliwość stałego uświęcania, które podoba się Bogu
i przynosi Mu chwałę. Człowiek wychowany w duchu chrześcijańskim
ma szansę powoli przemieniać się w Chrystusie po to, aby stopniowo żyć
«według Ducha» (por. Rz 8, 5).

4 EG 163.

Rozdział I: Problematyka duchowości
i wychowania w świetle literatury
1. Duchowość chrześcijańska: próba definicji, rola i znaczenie
W ostatnich latach można zauważyć wzrastające zainteresowanie tematyką związaną z duchowością, różnymi jej formami i rodzajami. Chcąc
z niej w odpowiedni sposób korzystać, konieczne staje się zatem zrozumienie, czym ona w swojej istocie jest i w czym się przejawia. Jak zauważa Zbigniew Marek, termin „duchowość” jest pomijany w badaniach
nad zagadnieniami związanymi z wartościami, kierunkami, prądami
czy samym wychowaniem. Wyjątkiem jest literatura teologiczna, która
odnosi duchowość do rzeczywistości religijnej, stanowiącej problem jej
badań5.
Termin „duchowość” kojarzony jest ze sferą duchową, sferą sacrum,
z Absolutem, z czymś znajdującym się ponad tym, co materialne, z czymś
trudnym do określenia i rozległym, tajemniczym, a równocześnie pociągającym. Związany jest też z pojęciem życia wewnętrznego, przez
które możemy rozumieć „całą aktywność psychoemocjonalną, poznawczą
i wolitywną człowieka, która choć zawsze nierozdzielnie wiąże się z jego
aktywnością zewnętrzną, to jednak stanowi centrum osobowe”6. Życie
wewnętrzne obejmuje zatem wszystko, co czynimy w ciągu naszego życia,
od niego zależy nasza postawa wobec otaczającego świata i nas samych.
5 Zob. Z. Marek, Pedagogika i duchowość – wsparcie dla ludzkich poszukiwań, „Katecheta” 2016 nr 3, s. 88.
6 M. Chmielewski, Sto jeden pytań o życie duchowe, Lublin 1999, s. 11.
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Życie duchowe określa się jako „świadomy wybór duchowych treści
i pobożne ich przeżycie z intencją zdobycia zasługi nadprzyrodzonej”7,
natomiast życie wewnętrzne jako otwartość na świat nieuchwytny sensorycznie. Niezbędna staje się harmonia pomiędzy aktywnością zewnętrzną
człowieka a jego najbardziej wewnętrznym życiem, ponieważ człowiek,
będąc jednością psychofizyczną, wszystko przeżywa w obrębie całego
bytu8.
„Każdy zatem człowiek, ponieważ jest istotą rozumną i wolną, ma życie
wewnętrzne, które intuicyjnie odróżniamy od aktywności zewnętrznej
jako wtórnej w stosunku do wewnętrznego świata osoby. Gdy życie wewnętrzne znajduje odniesienie do rzeczywistości pozazmysłowej, angażując w sposób szczególny osobowy wymiar człowieka, wówczas można
mówić o duchowości. Najczęściej to odniesienie ma charakter religijny,
i wtedy mamy duchowość religijną”9. Tutaj zaczyna się wyłaniać obraz
duchowości, która aby w pełni zaistnieć, musi mieć odniesienie do czegoś
większego od świata wewnętrznego człowieka, z czym można nawiązać
specyficzną więź, aby móc poznać swoją rolę w świecie. Dlatego „duchowość jest przede wszystkim osobistym życiem duchowym wierzącego,
który wchodzi w osobową relację z Bogiem”10. Jedynie odwołanie do transcendencji, do początku i celu wszechświata, do sensu jego istnienia jest
w stanie dać człowiekowi odpowiedź na jego istnienie.
Duchowość można określić za Markiem Dziewieckim jako „owoc zdolności człowieka do zrozumienia samego siebie i do odkrycia sensu swego
życia”11. Z powyższej definicji wynika, że duchowość rodzi się w wyniku
działania podjętego przez człowieka. Nie jest ona zatem jedynie czymś
7 M. Chmielewski, Metodologia duchowości katolickiej, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 51.
8 Por. M. Chmielewski, Wielka księga duchowości katolickiej. Audycje o życiu duchowym
w Radio Maryja i TV Trwam „Duc in altum!”, Kraków 2015, s. 11.
9 M. Chmielewski, Sto jeden pytań…, dz. cyt., s. 11–12.
10 J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001, s. 18.
11 M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 195.
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wrodzonym, ale także nabywanym poprzez wykorzystywanie naturalnej
zdolności człowieka do rozwoju, do wzrastania, co wiąże się z pewnym
procesem. Podobnie stwierdza Cezary Sękalski, pisząc, że „w znaczeniu ogólnym pojęcie to oznacza dążenie człowieka do odkrycia własnej
tożsamości i pójście specyficzną, indywidualną drogą rozwoju. Takie
rozumienie duchowości przeciwstawia się zwykle płytkiemu konsumpcjonizmowi i powierzchownej gonitwie za przyjemnościami”12. Podkreślić
jednak trzeba, że duchowość, życie duchowe to najpierw (pierwszeństwo
chronologiczne, przyczynowe) i zawsze dar Boga, wyraz Jego przychylności oraz bezinteresownej miłości (por. 1 J 4, 19; 2 Kor 5, 14n).
Zasadnicze ujęcie proponuje Zbigniew Marek, pisząc: „duchowość
człowieka wyraża się w postawie, w pielęgnowanych tradycjach i przyjmowanych wartościach. Wyznaczają one kryteria i normy postępowania,
a więc wyraźnie łączą się z wychowaniem w jego różnych aktualizacjach”13.
W tym kontekście bardzo interesująco wypowiada się Janusz Mastalski,
akcentując, że duchowość zaczyna się wtedy, kiedy w grę wchodzą pewne wartości, takie jak: prawość, sprawiedliwość, godność, roztropność
oraz mądrość14. Według Radosława Chałupniaka duchowość „jest tym,
co wyróżnia nas ponad przeciętny poziom zatroskania o to, «co mamy
jeść i w co mamy się przyodziać». Nadaje sens naszemu życiu, jest istotą
naszego powołania, oznacza wrażliwość na to, co najważniejsze, choć
niewidoczne dla oczu”15.
Najczęściej duchowość przeciwstawia się cielesności, zwłaszcza w nurtach humanistycznych, podkreślając jej niematerialność16. W psychologii
humanistycznej poświęca się wiele uwagi pojęciu samorozwoju i samo12 C. Sękalski, W poszukiwaniu autentycznej duchowości, „Głos Ojca Pio” 2008 nr 50,
s. 4.
13 Z. Marek, Pedagogika i duchowość…, dz. cyt., s. 88.
14 Zob. J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 550.
15 R. Chałupniak, Duchowość kapłańska: dar i zadanie, „Katecheta” 2016 nr 2, s. 23.
16 Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 50.
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realizacji, która jest wartością samą w sobie, scala wszystkie poziomy
funkcjonowania osoby, a zarazem pozwala na niezagrażającą integrację
ze światem zewnętrznym. Wymiar duchowy traktowany jest tutaj jako
„najwyższy poziom procesu rozwoju ludzkiej naturalnej tendencji do aktualizacji wrodzonych potencjalności, do bycia twórcą kultury, istotą,
która jest czymś więcej niż organizmem, czymś więcej niż sumą nabytych
doświadczeń czy też «wypadkową» środowiskowych oddziaływań”17.
Dotykając tak ważnych spraw, jak sens życia i poznanie swojej własnej tajemnicy, trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytania: Kim jestem? Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest cel mojego życia? W jaki
sposób mogę go osiągnąć? Ta refleksja w pewnym sensie jest punktem
wyjścia dla rozwoju duchowego, stanowi bodziec do poszukiwania tego,
co najważniejsze. Powyższe pytania stają się podstawą do jakiejkolwiek
aktywności ludzkiej. Tak rozumiana duchowość umożliwia świadome
i odpowiedzialne kierowanie swoim życiem, z poszanowaniem siebie
i drugiego człowieka18.
Pisząc o duchowości, koniecznie trzeba uwzględnić jeszcze jedno znaczenie. Po termin ten sięgają autorzy, gdy mówią o specyficznej dyscyplinie
teologicznej, w której centrum zainteresowań znajduje się życie duchowe
człowieka. „Duchowość jest nauką, studium pozostającym w ścisłej zależności od rzeczywistości, którą się zajmuje. Jej przedmiotem materialnym
jest życie duchowe w swej dążności ku pełni, stąd wyrażenia niektórych
autorów, że jest to studium chrześcijańskiej doskonałości. Przedmiot
formalny ma charakter teologiczny i fenomeniczny. Wskazuje na odniesienie życia duchowego do Boga, ale również do historii, do społeczeństwa,
do człowieka itp. Uwzględnianie w duchowości wymiaru zjawiskowego,
przeżyciowego pozwala jednocześnie wskazać na właściwe jej źródła”19.
17 Z. Uchnast, Osobowe wymiary duchowego rozwoju w podejściu chrześcijańskim, w: Poradnictwo psychologiczno-religijne, red. J. Makselon, Kraków 2001, s. 87.
18 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 195–196.
19 J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 19.
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Dzięki temu można nad duchowością prowadzić badania, które są w stanie
określić źródła rozwoju duchowego, prawa, pomoce i przeszkody oraz jego
skutki dla życia ludzi. Należy pamiętać, że pierwszym i najważniejszym
źródłem jest Objawienie, czyli Pismo Święte i Tradycja, w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Natomiast w centrum zainteresowań znajduje
się relacja człowieka z Bogiem20.
Duchowość połączona jest z określoną drogą prowadzącą do jej poznania, z dążeniem do rozwoju w sobie tego, co nadprzyrodzone. Trzeba
przyjąć, jak podkreślają specjaliści, pewien model, szkołę, metodę, aby
poprzez życie duchowe dojść do spotkania z Bogiem. Możemy mówić
o duchowości wschodniej, współczesnej, średniowiecznej oraz związanej
z konkretną religią, jak np. duchowość franciszkańska, ignacjańska czy
karmelitańska21. Złożoność zjawiska pozwala jedynie nakreślić w tym
miejscu istotę duchowości chrześcijańskiej związanej z przedmiotem
podjętych badań.
Powszechność terminu „duchowość” w naukach teologicznych, jak
i jego użycie w potocznym rozumowaniu pobudziły do dyskusji na temat
znaczenia duchowości w kręgu wyznań chrześcijańskich i w dialogu międzyreligijnym22. Warto zauważyć następującą opinię: „pojęcie duchowości
zrodziło się na gruncie chrześcijańskim i dopiero w ostatnich latach jest
odnoszone do doświadczenia wewnętrznego innych religii”23. Papież
Franciszek podkreśla wprost, że „duchowość chrześcijańska proponuje
alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęca do prorockiego
i kontemplatywnego stylu życia, zdolnego do głębokiej radości, unikając
20 Por. W. Misztal, „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie dla oceny chrześcijaństwa,
w: Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, red.
J. Machniak, M. Godawa, Kraków 2008, s. 18, 22.
21 Por. M. Chmielewski, Sto jeden pytań…, dz. cyt., s. 12.
22 Por. Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, red.
G. Mursell, Częstochowa 2004, s. 307.
23 J. Machniak, Teologia duchowości – stan aktualny i perspektywy rozwoju, w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Machniak, Kraków 1999, s. 140.
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obsesji na tle konsumpcji”24. Ważne jest podjęcie dawnego nauczania,
obecnego w różnych tradycjach religijnych, a także w Biblii.
Kryterium wyodrębnienia duchowości chrześcijańskiej jest odniesienie
do osoby Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II w swoich katechezach o duchowości świeckich powie: „Podstawą jakiejkolwiek duchowości chrześcijańskiej są słowa Jezusa o potrzebie jedności z Nim samym: «Wytrwajcie
we Mnie […]. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity»
( J 15, 4–5). Znaczące jest rozróżnienie dwóch aspektów jedności, o których
mówi tekst: jeden to obecność Chrystusa w nas, którą powinniśmy przyjąć,
uznać, coraz bardziej jej pragnąć i cieszyć się, jeśli czasem możemy jej
doświadczyć w sposób szczególnie intensywny; drugi to nasza obecność
w Chrystusie, którą powinniśmy urzeczywistniać poprzez wiarę i miłość”25. Zatem duchowość chrześcijańska z jednej strony jest dana i trzeba
się na nią otworzyć, z drugiej – musi być rozwijana poprzez człowieka26.
Obejmuje ona wszystkie wymiary ludzkiego życia, co akcentował Sobór
Watykański II: „Ani troski rodzinne, ani inne sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego według słów Apostoła:
«Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię
Pana Jezusa Chrystusa [czyńcie], dziękując przez Niego Bogu Ojcu!»
(por. Kol 3, 17)”27. Można powiedzieć, że bez duchowości życie chrześcijanina byłoby wręcz niemożliwe, pozbawione fundamentu. Niestety
wielu ludzi ochrzczonych i przyznających się do wiary w Chrystusa ma
trudność, aby wzbić się ponad powierzchowne wypełnianie pewnych
przekazów kulturowych, które uważają za pełnię religii chrześcijańskiej.
Często ją porzucają, nie dochodząc nawet w rozważaniach intelektualnych
24 LS 222.
25 Jan Paweł II, Duchowość świeckich. Katecheza środowa z 1.12.1993, w: Jan Paweł II.
Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 22.
26 Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana rozdziały 13–21. Wstęp, przekład
z oryginału, komentarz, w: Nowy komentarz biblijny, re. A. Paciorek, t. 4, cz. 2, Częstochowa 2010, s. 115–116.
27 DA 4.
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do jej istoty i prawdziwej głębi. Dobitnie podkreślił potrzebę duchowości
Dziewiecki, mówiąc, że tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać
i pracować. Właśnie dlatego rozwój duchowy to dla człowieka kwestia życia lub śmierci. Człowiek pozbawiony duchowości jest zagrożony
podobnie jak zwierzę pozbawione instynktów28. Natomiast Dominik
E. Wider akcentował: „rozumny człowiek nie uniknie bowiem choćby
momentu refleksji nad sensem swego istnienia. Max Scheller prowokował
stających wobec tej tajemnicy twierdzeniem: «Jeśli dałoby się zrozumieć
sens życia ludzkiego bez Boga, Bóg nie byłby potrzebny»”29.
Sięgając do historii chrześcijaństwa, można powiedzieć, że „duchowość
chrześcijańska nie jest stała, niezmienna, dana od wieków, lecz jest dynamicznie rozwijającą się rzeczywistością […]”30. Oznacza to, iż mamy
do czynienia z dynamizmem, rozwojem, przechodzeniem do nowych
form przy zachowaniu tego, co stanowi istotę. Zatem duchowość jest
swego rodzaju sprzężeniem zwrotnym działającym na zastaną rzeczywistość, którą sama kształtuje. Z nieznajomości tego procesu wynika
zjawisko sekularyzacji, która w znaczącej mierze stanowi reakcję na pewne
przestarzałe formy chrześcijaństwa – już przezwyciężone oraz pewne
konwencjonalne praktyki, które nie mają racji bytu.
Kolejnym niebezpieczeństwem jest synkretyzm redukujący życie duchowe do stanów świadomości. Natomiast według Józefa Ratzingera
struktura wiary, pojmowanej jako dialog osobowy człowieka i Boga,
kształtuje doświadczenie chrześcijanina i jego modlitwę. Nawrócenie
i otwarcie się na Boga, życie oparte na sakramentach, zwłaszcza Eucharystii i chrzcie św., prowadzi do jedności między Trójcą Świętą a osobą
ludzką. Odbywa się to w Kościele – rozumianym jako wspólnota osób
28 Por. M. Dziewiecki, Pojednanie z Bogiem, z samym sobą i bliźnimi, w: Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię, red. M. Borda, Sosnowiec 2016, s. 84.
29 D. E. Wider, Tajemnica Trójcy Świętej podstawą i kresem doświadczenia chrześcijańskiego, w: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Machniak, Kraków 1999, s. 68.
30 Duchowość chrześcijańska. Zarys…, dz. cyt., s. 306.
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wierzących, prowadzonym przez Słowo Boże – który staje się obiektywnym kryterium przeżycia obecności Boga31.
„Na gruncie chrześcijańskim zwykle utożsamia się duchowość z życiem
wewnętrznym lub duchowym”32. Ale nie można zapominać, że tego, co wewnętrzne, nie da się ograniczyć jedynie do osobistego spotkania z Absolutem i refleksji nad własnym życiem. Świat duchowy obejmuje swoim
zakresem również sprawy doczesne, nawet te najbardziej świeckie, i nadaje
im sens. Jan Paweł II uczył w katechezach, nawiązując do nauczania Soboru Watykańskiego II: „Duchowość oparta na tej prawdziwej wizji rzeczywistości otwarta jest na Boga nieskończonego i wiecznego, poszukiwanego
i miłowanego, któremu służy się całe życie, którego się odkrywa i uznaje
za światło wyjaśniające sens wydarzeń bieżących oraz historycznych”33.
W rozumieniu chrześcijańskim kluczem do udanego życia duchowego
jest wiara jako komunia z Bogiem. Jezus Chrystus mówi do nas, a my
odpowiadamy zaufaniem, że ma to głębokie znaczenie dla naszej egzystencji. To właśnie „wiara kształtuje i udoskonala tego ducha prawdy
i mądrości oraz pozwala dostrzec odbicie Chrystusa we wszystkim, również w tak zwanych rzeczach doczesnych, które wiara i mądrość pozwalają
odkryć w ich relacji do Boga, w którym «żyjemy, poruszamy się i jesteśmy»
(Dz 17, 28). Dzięki wierze rozpoznajemy, również w porządku doczesnym,
urzeczywistnianie się Bożego planu zbawczej miłości, a we własnym
życiu odkrywamy stałą troskę Ojca, objawioną przez Jezusa, wyrażającą
się w zaspokajaniu przez Opatrzność ludzkich potrzeb i spełnianiu próśb
(por. Mt 6, 25–34). W życiu świeckich taka wizja wiary pozwala widzieć
we właściwym świetle codzienne wydarzenia, pozytywne i negatywne,
radosne i bolesne, pracę i wypoczynek, myśli i czyny”34. Prowadzenie
31 Por. J. Machniak, Teologia duchowości – stan aktualny…, dz. cyt., s. 156–157;
F. J. Sheen, Kapłan nie należy do siebie, tłum. I. Parowicz, Sandomierz 2018, s. 97–99.
32 J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 17.
33 Jan Paweł II, Duchowość świeckich, dz. cyt., s. 23.
34 Jan Paweł II, Duchowość świeckich, dz. cyt., s. 23.
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do osobistego doświadczenia tajemnicy Chrystusa to jedno z zasadniczych zadań Kościoła, który nie tylko powinien poznawać Boga i uczyć
o Bogu, lecz kierować człowieka do spotkania z Nim, a nawet, co podkreślają katechetycy, głębokiej z Nim zażyłości35. Nieustanny rozwój życia
duchowego powinien być głównym celem życia każdego chrześcijanina36.
Publikacje z zakresu duchowości, organizacje, ruchy i wspólnoty powstałe w XX wieku ukazują sposób, w jaki chrześcijańska wiara staje
się odpowiedzią na wydarzenia dokonujące się w świecie. Społeczności
tworzone przez chrześcijan wpływają na rozwój kultur37. Doświadczenie
wewnętrzne chrześcijanina ma swój społeczny wymiar, dokonując się we
wspólnocie.
W ostatnich latach zmienia się patrzenie na duchowość. Odchodzi się,
w wielu wypadkach, od z góry narzucanych praktyk, realizowanych masowo, bez głębszej refleksji, zmierzając do otwarcia się na ciszę i szukanie
harmonii pomiędzy ciałem a duszą, a także w kierunku kontemplacji,
medytacji. Techniki te, znane już pierwszym ojcom Kościoła, zostają odkryte na nowo za pomocą wielu szkół duchowości i ośrodków rekolekcyjnych. Współczesna duchowość zwraca uwagę na modlitwę wspólnotową,
liturgię, czytanie Pisma Świętego, na miłość bliźniego, zaangażowanie
społeczne, rozwija wątki ekologiczne38; kładzie nacisk na zaangażowanie,
na przygotowanie do dojrzałego podjęcia zadań małżeńskich, rodzinnych,
zawodowych.
Różnorodność form duchowości dostępnych współczesnemu człowiekowi stwarza ryzyko zagubienia tego, co najważniejsze – co stanowi
jej cel i źródło. Może to objawić się w uczuciowym podążaniu za tym,
35 Por. CT 5.
36 Por. S. Urbański, Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane
przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość chrześcijańska na progu
trzeciego tysiąclecia, red. J. Machniak, Kraków 1999, s. 58–59.
37 Por. Duchowość chrześcijańska. Zarys…, dz. cyt., s. 306.
38 Więcej na ten temat: M. Borda, R. Ceglarek, Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki „Laudato si’”, Kraków 2016.
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co efektowne, modne, przyjemne i w zapominaniu przy tym o potrzebie szukania prawdziwej i pełnej radości, sensowności trwania i bycia,
o perspektywie życia wiecznego wiążącego się ze stawianiem wymagań
i hartowaniem własnej woli i charakteru. Jak podaje Katechizm Kościoła
Katolickiego: „Duchowość znajduje się także w miejscu zetknięcia różnych prądów liturgicznych i teologicznych oraz świadczy o inkulturacji
wiary w określone środowisko ludzkie i jego historię. Różne duchowości
chrześcijańskie uczestniczą w żywej tradycji modlitwy i są niezbędnymi
przewodnikami dla wiernych”39. Zatem w zetknięciu z konkretną przestrzenią społeczno-historyczną będzie się kształtował inny typ rozumienia tego, co duchowe, nadana mu będzie inna wartość, w zależności
od tradycji i sumy doświadczeń populacji danego terenu. Warunkuje to
potrzebę integracji tych wymiarów w duchowej perspektywie, co będzie
wpływać na myślenie, postępowanie i religijność.
Duchowość chrześcijańska zawiera w sobie to, co stałe i niezmienne,
wiążące się z osobą Jezusa Chrystusa, Jego życiem i nauczaniem oraz to,
co podlega zmianom wraz z rozwojem świata i cywilizacji, wyrażające się
w różnych sposobach i drogach dochodzenia do poznania Boga i żywej
z Nim relacji. Zestawienie tych elementów pozwala nam mówić o historii
duchowości chrześcijańskiej40. Nieustanna tęsknota człowieka i oczekiwanie na poznanie absolutnej prawdy o sobie i o Bogu, życiu i śmierci, złu
i dobru są obecne w każdym czasie. Pragnienia sensu nie da się wypełnić
nauką i techniką, choćby najwyżej rozwiniętą41.
Duchowość nie jest łatwym zadaniem, szybkim sposobem na szczęście,
antidotum na brak wrażeń. Trzeba dołożyć wiele starań, aby doczekać się
dojrzałych owoców. Należy zatem korzystać z szerokiego doświadczenia
poprzednich pokoleń, dostosowując je do otaczającej nas rzeczywistości,
ponieważ w naszych rękach leży obraz duchowości, jaki zostawimy tym,
39 KKK 2684.
40 Por. Duchowość chrześcijańska. Zarys…, dz. cyt., s. 306.
41 Por. S. Urbański, Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego…, dz. cyt., s. 51.
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którzy nastaną po nas. „Społeczny przekaz utrwalonego w formie życia
duchowego jednych kształtuje, zaś duchowość następców i umożliwia
im jego kontynuację”42.

42 Duchowy rozwój człowieka, red. P. Socha, Kraków 2000, s. 21.

2. Człowiek jako podmiot życia duchowego
– aspekt psychologiczny i kulturowy
Duchowość nie byłaby możliwa bez odniesienia do człowieka rozumianego jako jej podmiot. Istnieje ona w ścisłej zależności z ludźmi, którzy ją
tworzą i nadają nowe kierunki rozwoju. Jest jakby kanałem komunikacji
pomiędzy nami a światem duchowym, boskim. „Człowiek już ze swej
natury jest duchowy, gdyż cechuje go: wolność, pragnienie dobra, zdolność
miłowania, pragnienie nieśmiertelności, świadomość własnego początku
i celu. Mimo że nie są to wymiary ściśle religijne, to jednak stanowią
prawdziwe wartości duchowe człowieka”43. Jak twierdził Werner Gruehn:
„dusza z natury swojej posiada pęd ku temu, co nadprzyrodzone. Jest ona
wrażliwa na to, co Boskie. […] Przeznaczeniem każdego człowieka jest
więc ciągłe dążenie do zjednoczenia jaźni z umacniającym i wzbogacającym Absolutem”44.
Spośród wielu badań, jakie prowadzi się na świecie, jednymi z najciekawszych i najważniejszych zdają się być te, które odnoszą się do człowieka
jako ich podmiotu i przedmiotu. Nauka została stworzona przede wszystkim w celu zrozumienia świata oraz człowieka jako najdoskonalszego
bytu. Nie można zatem odwrócić sytuacji, podchodząc do osoby w sposób
ograniczony, wykorzystując ją w badaniach bez odpowiedniego szacunku dla tajemnicy, którą każdy nosi w sobie, i której nigdy nie będziemy
43 J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 75.
44 Za: S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 2000, s. 13.
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w stanie ostatecznie odgadnąć45. Jak pisze Stanisław Urbański, człowieka
coraz częściej traktuje się przedmiotowo, utylitarnie, zwracając większą
uwagę na świat materii i rzeczy, nawet w dobie odrodzenia humanizmu.
Rozwój ludzkiego ducha, dający możliwość poznania prawdy, zbliżający
do Absolutu, jest ustawicznie spychany na plan dalszy, podawany w wątpliwość. Deprecjacja podstawowych wartości, takich jak szacunek dla życia
od poczęcia do naturalnej śmierci, godność małżeństwa widziana w jego
jedności i nierozerwalności, trwałość rodziny, oparcie życia na prawdzie,
odpowiedzialność za słowo i działanie, niesie ze sobą upadek kultury
moralnej, desakralizację i dehumanizację. Moralny relatywizm, prymat
wolności nad miłością, nieumiejętność wybierania między dobrem a złem
stają się poważnym zagrożeniem prowadzącym do autodestrukcji osoby
ludzkiej, a w konsekwencji do śmierci, do cywilizacji śmierci46.
Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia podpisanej w Roku
Miłosierdzia, przestrzegał: „Letniość, wszelkie formy relatywizmu lub
przesadny szacunek, z jakim się go proponuje, byłyby brakiem wierności
Ewangelii, a także brakiem miłości Kościoła wobec samych młodych.
Zrozumienie sytuacji wyjątkowych nigdy nie oznacza ukrywania światła pełniejszego ideału ani proponowania mniej niż to, co Jezus oferuje
człowiekowi. Dzisiaj bardziej istotny niż duszpasterstwo niepowodzeń
jest wysiłek duszpasterski na rzecz umocnienia małżeństw i w ten sposób
zapobieżenia rozpadom”47.
Duchowość chrześcijańska postuluje holistyczne patrzenie na człowieka, nie ograniczając się do tego, co wewnętrzne, ale obejmując wszystkie
sfery, które zostają ukierunkowane poprzez refleksję i odniesienie do celu
istnienia. Dlatego konieczna jest współpraca ze wszystkimi dyscyplinami,
które zajmują się człowiekiem, zwłaszcza socjologią, antropologią i psy45 Por. A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii personalistycznej, w: Teologia duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 94.
46 Por. S. Urbański, Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego…, dz. cyt., s. 50.
47 AL 307.
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chologią, uwzględniając wymiar społeczny, moralny i religijny. Odwołując się do tej ostatniej, pomocna – oprócz psychologii humanistycznej,
o której już wspominaliśmy – staje się psychologia personalistyczna, dla
której człowiek jest najwyższą wartością. Uwzględniając godność i wartość
osoby ludzkiej, zajmuje się ona poszukiwaniem czynników odróżniających
człowieka od świata zwierząt, stawiając na pierwszym miejscu faktor
religijny w procesie stawania się osobą świadomą48.
Świat zwierzęcy to przede wszystkim instynkt, popęd i ciało. Zwierzę
prawdopodobnie nie podejmuje refleksji nad swoim działaniem, nie
kieruje się wolną wolą i racjonalnym myśleniem, ale działa w odpowiedzi na impuls, ucieka lub atakuje, pragnąc natychmiast zaspokoić swoje
potrzeby. Również człowiek pozbawiony dojrzałej sfery duchowej może
zachowywać się w taki sam sposób, tracąc to, co najcenniejsze, czyli
możliwość zrozumienia samego siebie. Samo ciało nie da odpowiedzi
na pytanie, kim jestem i po co żyję, zatem redukcja człowieczeństwa
do wymiaru cielesnego grozi zatraceniem własnej tożsamości, poddaniem się dyktaturze ciała, rezygnacją z tego, co wartościowe, na rzecz
bezmyślności. Również sama psychika nie da pełnej odpowiedzi, związana
jest bowiem z subiektywnym i emocjonalnym odbieraniem bodźców
ze świata i ich przetwarzaniem, stając się jedynie emocjonalno-intelektualną reakcją człowieka na jego sytuację życiową. Umysł ludzki także nie
jest w stanie poznać prawdy o człowieku, jeżeli będzie pozostawiony sam
sobie. Spontanicznie szukając wygody i łatwego szczęścia, racjonalizując
swoje doświadczenia, nie może poznać tajemnicy ludzkiego istnienia.
Natomiast skupienie się przez człowieka na własnej emocjonalności
prowadzi do poszukiwania pozytywnych przeżyć, kierowania się zasadą
przyjemności, bez odpowiedniej postawy wobec siebie, swoich uczuć,
drugiego człowieka, wobec Boga i innych stworzeń49. Viktor E. Frankl,
48 Por. A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii…, dz. cyt., s. 96.
49 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 198–200; A. Cencini, Ciało i droga
wiary, tłum. D. Piekarz, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2018 nr 78, s. 33–42.
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wiedeński psychiatra, podkreślał wymiar duchowy w człowieku jako ważne źródło sensu życia50. Dostrzegał on sprowadzanie tego, co duchowe
do popędów oraz genetycznego determinizmu, do pewnej automatyki
działania aparatu duchowego. Przeciwstawiał temu analizę egzystencjalną,
w której egzystencja duchowa posiadała swoją autonomię51. Jak stwierdzi
dobitnie Antoni J. Nowak: „Niewątpliwie człowiek bez religii przestałby
być człowiekiem […]. Dopiero bowiem tajemnica Wcielonego Słowa
wyjaśnia nam tajemnicę ludzkiej osoby”52.
Psychologia egzystencjalna traktuje rozwój osobowości jako wolny
i odpowiedzialny wybór sposobu życia oraz egzystencjalną konieczność,
do której człowiek jest zmuszony, aby uniknąć patologii. Dzięki temu
osoba nadaje znaczenie światu i własnej aktywności, odkrywając wartości
konstytuujące sens egzystencji oraz wyznaczając cele, do których dąży.
Człowiek pragnie życia autentycznego, realizującego pełnię jego możliwości. Jest to osiągalne dzięki zdolności do transcendencji, przekraczania
samego siebie i ograniczeń swojego ciała, wznoszenia się ponad emocje.
Świadomość nieuniknionej śmierci, niepowtarzalność ludzkiego życia
i związek z Bogiem nakładają na jednostkę odpowiedzialność za wykorzystanie każdego momentu życia w celu osobistego wzrastania i kształtowania osobowości. Podporządkowanie się innym oraz ograniczanie
swoich możliwości przy jednoczesnym zatrzymaniu się na pewnym etapie
oznacza śmierć psychologiczną. Z jednej strony człowiek żyje z ludźmi
i na nich wpływa, z drugiej sam kształtuje swoje życie, będąc samotnym
i do końca nigdy niezrozumianym53. Można to wykorzystać, uznając
ową samotność za swoistą pustynię, miejsce spotkania z samym sobą
i z Bogiem, czas na refleksję, nabranie dystansu, bez przytłaczającego
50 Por. K. Popielski, Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, Lublin
1987, s. 126.
51 Por. V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 11.
52 A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii…, dz. cyt., s. 94.
53 Por. Psychologia rozwoju człowieka, t. 3: Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002, s. 170–171.
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tempa cywilizacji. Jest to szansa na odzyskanie swojego miejsca w świecie, dotarcia do tego, co najistotniejsze, uchwycenia sensu i włączenia
go w działalność dnia codziennego. Bóg zawsze towarzyszy stworzeniu
i jako jedyny potrafi w pełni zrozumieć jego istotę. Duchowość powinna
przejawiać się w różnych obszarach życia człowieka, w jego pracy, odpoczynku, troskach, problemach i trudnościach, z uwzględnieniem określonego środowiska i momentu historii. Bardzo ważne jest tu odpowiednie
zagospodarowanie czasu wolnego oraz taka organizacja dnia, aby było
w nim miejsce na chwilę zatrzymania i spotkanie z Bogiem, ponieważ to
On nadaje kierunek i sens wszystkim innym ludzkim troskom oraz całej
osobowości człowieka, integrując to, co osobowe i duchowe. Bez tego
integrującego ośrodka może dojść do rozpadu osobowości54.
W psychologii personalistycznej wyróżnia się tzw. proces progresywnej
personalizacji o charakterze wzrostowym i osobowotwórczym. Życie
traktowane jest jako rozwój i organizacja, przechodzenie od tego, co proste, do tego, co jest coraz bardziej złożone55. To stwierdzenie ukazuje
konieczność rozwijania nie tylko swojego ciała, umysłu, emocji, psychiki,
ale także sfery ducha obejmującej całość ludzkiej egzystencji. Czy można jednak wyznaczyć moment, kiedy następuje świadome rozwijanie
swoich możliwości? Abraham Maslow w piramidzie potrzeb zwraca
uwagę, że funkcje wyższe możemy rozwijać dopiero po zaspokojeniu
tych niższych – pierwotnych. Duchowość na pierwszy rzut oka wydaje
się być związana wyłącznie z ostatnim szczeblem drabiny rozwoju, czyli
samorealizacją. Jednak jej rozwój wpływa także na potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, uznania i akceptacji. Świadomość bycia
stworzonym przez Boga, Jego opieki, bliskości, relacji z Nim, daje poczucie bezpieczeństwa, przynależność do Jego „dzieci”, pełnej akceptacji
takim, jakim się jest, bo przecież stworzonym na Jego obraz, co skutkuje
wielką wartością w Jego oczach. To pozwala na przeżywanie swojego życia
54 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne, Kraków 1998, s. 74.
55 Por. A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii…, dz. cyt., s. 97.
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w sposób najbardziej optymalny. Jednak tak jak różne są tempo, dynamika
i zakres rozwoju poszczególnych osób, tak samo rozwój duchowy przebiega w sposób zindywidualizowany. Dzisiejszą duchowość można nazwać
personalistyczną. Papież Franciszek, opisując w adhortacji apostolskiej
Evangelii gaudium bogactwo, jakie Duch Święty ujawnia w pobożności
ludowej, określa współczesną duchowość termiami: „duchowość ludowa”
albo „mistyka ludowa”56. W ujęciu papieża chodzi o prawdziwą duchowość wcieloną w kulturę ludzi prostych. Nie jest ona pozbawiona treści,
lecz je odkrywa i bardziej wyraża za pośrednictwem symboli niż rozumu
jako narzędzia. W akcie wiary podkreśla bardziej credere in Deum niż
credere Deum. Jest uprawnionym sposobem przeżywania wiary, sposobem
czucia się częścią Kościoła i bycia misjonarzami. Niesie ze sobą łaskę
misyjności, wyjścia poza siebie, by stać się pielgrzymami. Zmierzanie
razem do sanktuariów, uczestnictwo w innych przejawach pobożności
ludowej, zabieranie także ze sobą dzieci lub zapraszanie innych osób jest
samo w sobie aktem ewangelizowania, co podkreśla papież Franciszek57.
Pojęcie doświadczenia duchowości staje się elementem podstawowym,
który pozwala poznać specyfikę współczesnej duchowości oraz jej wpływ
na całość ludzkiego egzystowania. „Sam podmiot nie stanowi świata dla
siebie, nie może się ograniczyć do siebie samego. Musi niejako przekroczyć siebie, musi wyjść z czymś, co zrealizuje poza sobą. W swych aktach
musi też wyjść ku czemuś, co znajdzie poza sobą, w czym znajdzie dopełnienie. Musi wreszcie odpowiedzieć na coś, co jest poza nim i niekiedy
wprost zwraca się ku niemu”58.
W literaturze przedmiotu duchowość dzielona jest na ogólną i specyficzną. Ta pierwsza odnosi się bardziej do teorii i ogólnych zasad rozwoju
duchowego, o czym będzie mowa przy etapach rozwoju duchowego.
Ta druga natomiast wiąże się z praktyczną realizacją powołania i życio56 Zob. EG 124.
57 Zob. EG 124.
58 A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii podmiotu, Kraków 1996, s. 115.
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wej misji59. Atanasio G. Matanić określa ją w taki sposób: „Duchowość
specyficzna jest nauką o życiu duchowym rozważanym tak w wymiarze
teologicznym, jak i we wszystkich wymiarach fenomenicznych, to znaczy biorąc pod uwagę podmiot (lub podmioty), do których się odnosi”60.
Zatem w duchowości trzeba brać pod uwagę jej teologiczne wyjaśnienie,
cel, zadanie związane z konkretną historią życia, jak również osobisty
świat człowieka jako podmiot duchowy. Człowiek tęskni za nadaniem
sensu sobie oraz otaczającej go rzeczywistości, pragnie powrotu do źródła,
czując się często coraz bardziej samotnym i pozostawionym samemu sobie
w konfrontacji z tym, co go przerasta. Swój pogląd na świat wielu ludzi
czerpie z rzeczywistości już zinterpretowanej na podstawie nowożytnych ideologii, zwłaszcza konsumpcyjnych i parareligijnych. To prowadzi
do mylnego przekonania o swoich możliwościach stwórczych wobec
świata oraz stawiania siebie w miejscu Absolutu61.
W życiu człowieka możemy zaobserwować kilka prawideł: do życia
człowiek nie powołuje się sam; do swego wzrostu człowiek potrzebuje
bezinteresownej i darmowej miłości, pełnej akceptacji, wsparcia; sam także musi miłować, aby osiągnąć pełną dojrzałość jako wolna istota62. Zatem
niemożliwe staje się dla człowieka jakiekolwiek prawidłowe funkcjonowanie, nawet to duchowe, bez obecności drugiej osoby, choćby w jego
myślach. Jedynie bycie z innymi oraz ich wsparcie pozwala stworzyć
wspólnotę oraz pomaga przełożyć swoje myślenie na konkretne decyzje
i sytuacje. „Tym, co może przywrócić współczesnemu człowiekowi właściwą perspektywę patrzenia na rzeczywistość i swoje w niej miejsce, jest
drugi człowiek”63. Oczywiście nie należy tutaj zapominać o Bogu i całym
dziele stworzenia. Konieczne staje się włączenie w świat i życie, zwłaszcza
59 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 19.
60 A. G. Matanić, La spiritualità come scienza: introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana, Milano 1990, s. 45.
61 Por. A. Ryk, (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania, Kraków 2006, s. 22.
62 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 21.
63 A. Ryk, (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu…, dz. cyt., s. 23.
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życie innych, integracja wartości ziemskich i tych wiecznych, realizacja
świętości, czyli dążenie do doskonałości i pełni życia za pomocą zwykłych,
codziennych zajęć, w swojej pracy zawodowej, w spotkaniu z drugim
człowiekiem, adaptując ogólne reguły duchowości do życia małżeńskiego,
kapłańskiego, świeckiego, w konsekwencji tworząc duchowość właściwą
tym stanom i według niej żyjąc.
Niezbędnym narzędziem socjalizacyjnym, mającym jeden z największych wpływów na człowieka, jest kultura, ze wszystkimi jej materialnymi
i niematerialnymi wytworami, przekazywanymi przez pokolenia. Ona
jest czynnikiem warunkującym proces socjalizacji, „wejście” w świat ludzi,
nabycie podstawowych umiejętności, postaw, sposobów zachowania się,
norm, wartości, tradycji. Kultura i historia pozwalają człowiekowi zrozumieć, kim się staje, co go kształtuje, jacy byli ludzie przed nim i do czego dążyli, co chcieli przekazać, jak żyli. Kultura, przyspieszając rozwój
osobowy, pozwala na stawianie nowych pytań, szukanie oryginalnych
odpowiedzi. Człowiek jako podmiot kultury podlega ciągłemu rozwojowi, otwierając się również na inne wartości, takie jak drugi człowiek
czy Bóg, o ile podejmuje w tym kierunku działanie64.
W historii każdej kultury możemy zauważyć obecność ruchów religijnych, związanych z problemami i rozwojem danego społeczeństwa,
jego dążeniami i pragnieniami. Każde doświadczenie religijne związane
jest z określonym kontekstem kulturowym, zapożycza od niego ramę,
w której dokonuje się przeżycie duchowe. Równocześnie duchowość
wiele wnosi w samą kulturę, tworząc ją, wcielając się w to, co ludzkie,
odnawiając świat, przekraczając to, co zewnętrzne i relatywne. Nie jest ona
tylko domeną elity, „wtajemniczonych”. Wszyscy chrześcijanie powołani
są do pełni życia chrześcijańskiego w doskonałej miłości, jakiegokolwiek
są stanu i którykolwiek zawód wykonują na co dzień. Ten apel skierowany
jest również do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają albo dopiero
Go poznają. Duchowość łączy się z losem człowieka współczesnego,
64 Por. A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii…, dz. cyt., s. 98.
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wykorzystując niezastąpiony ideał Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka,
w którego życiu każdy może odnaleźć swoje życie oraz prawdę o sobie.
Chęć przebudowy świata, w którym żyje człowiek, wymaga wszechstronnego zaangażowania, poprzez które podmiotowość rozwija się
i potęguje. Rzeczywistość tworzona przez kulturę wynika z połączenia
indywidualnych światów różnych podmiotów, które poddają się lub nie
owej przebudowie, na drodze poszukiwania wartości i sensu65. W procesie personalizacji człowiek nabywa autonomię względem innych, zaczyna
odpowiadać za kreowany styl swojego życia. Jego działanie w jeszcze
większym stopniu zostaje poddane ocenie moralnej i etycznej. Z biernej
postawy przechodzi do bardziej aktywnej oraz celowego zachowania
się z właściwym mu sensem, do postępowania jako osoba historyczna
i świadoma, tworząc historię i ją badając, będąc jej podmiotem, a zarazem
przedmiotem, niosącym w sobie jej piętno. Człowiek na każdym etapie
rozwoju wchodzi w jeszcze głębsze relacje ze światem i własnym Ja,
ustawicznie dojrzewając, o ile rozwój przebiega pozytywnie66. Wymaga
to odpowiedniej formacji indywidualnej osobowości, na którą składa się
to, co psychofizyczne, i to, co duchowe.
Podmiot pozostaje ciągle pod wpływem doświadczenia. Jeżeli uda
się je podtrzymać – wbrew przesłankom teoretycznym i empiryzmowi
sensualistycznemu redukującym owo doświadczenie – człowiek będzie
w zasięgu tego, co określa w pełni jego podmiotowość67. A to doprowadzi
go do prawdziwego poznania siebie. Gustave Thils w wizji duchowości
przesuwa punkt ciężkości na podmiot doświadczenia duchowego oraz
jego uwarunkowania, które mogą pomagać lub przeszkadzać w nawiązaniu świadomego kontaktu z Bogiem68. Na końcu refleksji nad człowiekiem jako podmiotem życia duchowego warto zauważyć definicję
65
66
67
68

Por. A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 120–121.
Por. A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii…, dz. cyt., s. 98–99.
Por. A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 34.
Por. J. Machniak, Teologia duchowości – stan aktualny…, dz. cyt., s. 148.
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Wincentego Granata, który stwierdza: „Osoba ludzka jest to jednostkowy,
indywidualny, substancjalny, cielesno-duchowy podmiot, zdolny działać
w sposób rozumny, dobrowolny, moralny i społeczny, w celu harmonijnego
ubogacenia siebie i innych w zakresie kultury”69.
Sergiusz Hessen w filozofii wychowania kładzie nacisk na duchowość,
która wykraczając poza przyrodniczo-społeczne uwarunkowania życia,
mówi o istocie człowieka, jest integralnym elementem rozwoju osobowego porównywanego do procesu duchowego. Nie poddając się ograniczeniom świata, uwidacznia się w nim w postaci duchowej działalności
jednostki. Dzięki temu człowiek pomimo nacisku ze strony popędów oraz
odczuwaniu przyjemności z ich realizacji, pomimo zależności od praw
przyrody, funkcjonowania swojego organizmu oraz podległości wobec
zbiorowości może panować na sobą, podejmując w wolności działania
przeciwne swoim pragnieniom, lecz uważane za ważne. Jest to możliwe
w momencie, gdy osoba odkrywa w sobie i w innych podmiot duchowy,
działający w świecie, który wykorzystuje swoje możliwości i to, co go
otacza. Człowiek nie podlega wówczas pełnej determinacji w funkcjonowaniu swojego organizmu70.

69 W. Granat, Osoba ludzka: próba definicji, Sandomierz 1961, s. 210.
70 Por. S. Ruciński, Pedagogiczny personalizm Sergiusza Hessena, w: Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, red. H. Rotkiewicz, Warszawa 1997, s. 69–71.

3. Rozwój duchowy człowieka z perspektywy chrześcijańskiej
Dzięki zdobywanemu doświadczeniu dokonuje się w życiu duchowym
pozytywna przemiana oraz możliwe staje się pełniejsze pojmowanie Boga.
Rozpoczyna się kolejny etap rozwoju duchowego. W pewnym sensie celem jest pozbycie się takiego sposobu myślenia i postępowania, który nie
pozwala na osiągnięcie wolności w miłości. Zadaniem pozostaje nabycie
Bożej mądrości przejawiającej się w codziennym życiu71.
Pogląd na świat zmienia się i kształtuje przez całe życie. Jego ważny
moment przypada na okres adolescencji. W tym czasie powinny odegrać
właściwą rolę wychowawczą wierzenia religijne. Młody człowiek, poszukując swojego miejsca w świecie, określa swój stosunek do Boga i religii.
Często buntuje się wobec obowiązkowej tradycji wyniesionej z domu.
Pragnie m.in. prawdziwego pokoju, miłości, dobra, żyje ideałami. Jest
to związane z rozwojem myślenia abstrakcyjnego, większą tolerancją
i otwartością na świat duchowy72. Ostatecznie każdy wybierze postawę
akceptacji, o ile zinternalizował jako swoje poglądy innych i postarał
się o ich zrozumienie albo wybierze drogę negacji, zaprzeczając temu,
co zostało mu narzucone. Cały proces jest bardzo złożony. Jego istotnymi
elementami są samokształcenie i samowychowanie73.
71 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 109–110.
72 Por. J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń
2000, s. 97–98.
73 Por. Psychologia rozwoju człowieka, dz. cyt., s. 183.
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Według psychologii humanistycznej pierwsze wrażenia religijne związane są z bezkrytycznym przyjmowaniem przekazów i zachowań religijnych ze strony rodziców lub innych osób znaczących. Obraz Boga
zmienia się, powoli pojawia się dojrzalsze rozumienie wiary, choć zdarza
się, że niektóre osoby pozostają na etapie traktowania religii w sposób
magiczny i życzeniowy, dbając tylko o swoje egocentryczne potrzeby.
Okres dorastania jest konfrontacją ideałów z rzeczywistością. Osobowość
przekształca się, pojawiają się rozczarowania z powodu przekonania
o bezskuteczności modlitwy, które miały już swoje miejsce w okresie
dzieciństwa. W miarę rozwoju intelektualnego sens modlitwy i wiary
zaczyna nabierać nowego charakteru. Pojawiają się pierwsze kryzysy
i wątpliwości, konieczna jest zmiana swoich postaw, może dojść do buntu
wobec narzuconej i zastanej kultury oraz obowiązków religijnych. Wiara
i prawdy religijne zostają poddane próbie, co skutkuje przyjęciem ich
za swoje albo odrzuceniem74. Często wobec tych dwóch skrajności dochodzi do szukania złotego środka i wypełniania zasad narzuconej religijności przy jednoczesnym podawaniu w wątpliwość jej autentyczności.
Dylemat pełnego zaangażowania lub rezygnacji zostaje przeniesiony
na późniejsze etapy rozwoju.
Światopogląd człowieka stanowi wynik praktycznej i teoretycznej wiedzy naukowej i potocznej o rzeczywistości społecznej i przyrodniczej.
Organizuje on system poznawczy jednostki, stanowiąc centrum osobowości. Im bardziej jest on rozwinięty i wszechstronny, tym lepiej jednostka
potrafi zająć odpowiednią postawę wobec życiowych problemów. Stanowi
on istotny element życia duchowego człowieka, który podejmując działalność sensotwórczą, opiera ją na światopoglądzie, zarazem go kształtując75.
Człowiek realizuje swój własny projekt życia, poszukując jego sensowności. Umożliwiają mu to wartości stanowiące wystarczającą motywację
do czynienia dobrych uczynków i unikania zła. Utrata lub odzyskanie
74 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 81–82.
75 Por. Duchowy rozwój…, dz. cyt., s. 30–31.
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owej „sensowności aksjologicznej” jest momentem przełomowym. Okres
młodości to szczególny czas formowania życia podmiotu osobowego.
Upadek wartości grozi tutaj zaburzeniami aktywności podmiotu oraz
deformacją w procesie rozwoju. Poprzez wychowanie wprowadza się człowieka w sensowność świata, aby poznał to, co zastane, biorąc pod uwagę
indywidualne światy innych ludzi. Dojrzałość osiąga się poprzez samodzielność w odczytywaniu aksjologicznej sensowności, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach konfliktowych76.
Każda forma życia na ziemi, od mikroorganizmów poprzez zwierzęta
po największe rośliny, ma wpisane w siebie prawo do rozwoju. Również
duchowe życie chrześcijanina powinno się rozwijać, w przeciwnym razie
staje się sprzeczne z podstawowymi prawami życia i prowadzi do dysharmonii. Na tej drodze rozwoju pojawiają się trudności i przeszkody,
słabości, choroby, uciążliwości życiowe oraz grzech. Człowiek podejmuje
walkę, staje w obliczu próby. Kryzys jest szansą na postęp duchowy, o ile
zostanie właściwie przeżyty, w przeciwnym razie może nastąpić regres.
To, co wartościowe, nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia, gdyż wymaga
wysiłku. Postęp jest możliwy, dopóki człowiek wierzy, że jest w stanie
go osiągnąć i otwiera się na działanie Boga. Inaczej jego życie duchowe
może zostać sparaliżowane77.
Duchowość, jako świadome przeżywanie przez człowieka stosunku
do Boga, związana jest z jego osobistym życiem duchowym, na które
składają się myśli, postawy, codzienne praktyki, modlitwy oraz współpraca
z łaską Bożą. Jest ona przeżywaniem prawd objawionych w konkretnym
życiu, zajęciem – z gotowością do działania – odpowiedniego stanowiska
wobec świata, wraz z odniesieniem intelektualnym, behawioralnym oraz
emocjonalno-wartościującym. Walerian Słomka mówi o procesie osiągania osobistego ideału chrześcijanina, nazywając duchowość teologią

76 Por. A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 116–117.
77 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 116–119.
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wychowania chrześcijańskiego78. Trzeba podkreślić, że istnieje ryzyko
ucieczki od realnej i często trudnej rzeczywistości w świat modlitwy
i praktyk religijnych, które stają się azylem przed podjęciem odpowiedzialności i lękiem wobec wyzwań codzienności, co charakteryzuje jednostki z niedojrzałą, niepełną oraz infantylną religijnością. Natomiast
prawidłowa religijność przejawia się w postawie bezinteresowności, spontaniczności, otwartości, zadziwienia oraz chęci poznania nowych rzeczy
i podjęcia zadań życiowych, którym powinna towarzyszyć modlitwa
oraz praktyki religijne79. Nie może być ona narzucona, musi być podjęta
w wolności.
Adolescencja to czas na stawianie pytań o dobro i zło, o ich źródło oraz
wzajemne relacje. To czas próby, konfrontacji pomiędzy wiarą a rozumem,
który bardzo często wątpi. Ta kryzysowa sytuacja niesie ze sobą trzy
możliwe skutki. Po pierwsze młody człowiek nawiąże osobową relację
z Bogiem, autentyczną i szczerą, opartą na przyjaźni, przyjmując Jego
wolę. Druga możliwość – zostanie na poziomie religijności wyuczonej,
wyniesionej ze źle pojętego obowiązku, która opiera się na lęku i fałszywym obrazie Boga. Stan ten określany jest religijnością naskórkową80.
Trzecia możliwość to negacja wszystkiego. Młody człowiek przestanie wierzyć, oddali się od Boga, zwątpi w Jego istnienie lub działanie
w świecie81.
O początku życia duchowego można mówić w sytuacji, kiedy człowiek
daje wolną odpowiedź Bogu oraz podejmuje odpowiedzialność za swoje
powołanie. Z psychologicznego punktu widzenia jest to możliwe dzięki świadomemu funkcjonowaniu psychiki, czyli rozumu, woli, pamięci
i wyobraźni, które osiąga się na pewnym etapie samodzielnego egzysto78 Za: M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 52–56.
79 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 77.
80 Zob. M. Borda, Nawrócenie – wyzwaniem formacji moralnej we współczesnej katechezie, w: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, dz. cyt., s. 180.
81 Por. R. Knez, W. Słonina, Saper, czyli jak rozminować agresję. Program profilaktyczno-wychowawczy, Kraków 2009, s. 49–50.
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wania. Jednostka staje się wtedy zdolna do refleksji nad sobą i otaczającą rzeczywistością. Dziecko najczęściej opiera swoją relację z Bogiem
na wierze rodziców i najbliższego otoczenia. Zdarza się, że niektórzy
zostają na etapie wychowania religijnego wyniesionego z domu, traktując
je jako koniec wszelkiego rozwoju duchowego, nie dostrzegając w nim
fundamentu do głębokiej duchowej przemiany82. „Człowiek stworzony
na obraz Boga nosi w sobie zapoczątkowane uczestniczenie w życiu Boga,
jakby obraz zarysowany. Człowiek ma stać się podobnym do Boga. Życie
duchowe jest przejściem od obrazu do podobieństwa”83.
Warto w tym miejscu rozróżnić dwa pojęcia: doskonałość i pobożność. Doskonałość definiowana jest jako osiągnięcie pełni możliwości
w konkretnej dziedzinie poprzez planowy, systematyczny oraz wytrwały
wysiłek. W odniesieniu do życia duchowego używa się terminu „świętość”, by określić doskonałość, która polega na kochaniu Boga z całego
serca, a bliźniego jak siebie samego. Natomiast pobożność w odróżnieniu
od duchowości – która bardziej dotyczy sfery intelektualno-przeżyciowej i motywacyjnej – będzie się wiązała z praktyką życia inspirowanego
przez wiarę84.
Maslow, mówiąc o potrzebie aktualizacji wartości pozwalających
na realizację posiadanego potencjału, podkreślił ich zasadniczy wpływ
na zachowanie, które zmierza do zaktualizowania pełni człowieczeństwa,
czyli do tzw. doświadczenia szczytowego85. Charakteryzuje się ono
m.in.: poczuciem sensu, radością z rozwoju, porządkiem i harmonią
świata wewnętrznego i zewnętrznego, poczuciem dobroci, życzliwości,
sprawiedliwości, jedyności, transcendencji. Wiąże się to z koncepcją
Carla Rogera, w której bezwarunkowa akceptacja oraz spontaniczna
ekspresja siebie są podstawą do prawidłowego funkcjonowania i pełnej
82
83
84
85

J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 111–113.
S. Urbański, Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego…, dz. cyt., s. 71.
Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 51–52.
Zob. A. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2009, s. 251–253.
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samorealizacji86. „Doświadczenie szczytowe jest doświadczeniem celu,
jest celem samym w sobie, a nie doświadczeniem środka do celu”87. Tak
więc stanowi ono najwyższy etap na drodze rozwoju jednostki, wzmacniający i integrujący, co dodaje odwagi do życia i wyzwala moc ducha
gotową na kolejne doświadczenia. Człowiek cały czas dokonuje wyborów, co jest niezbywalnym elementem wzrostu osobowego i duchowego.
Poprzez samoaktualizację swoich zdolności i umiejętności w sposób
dynamiczny zmierza do wypełnienia życiowego powołania88.
Kiedy człowiek godzi się na świat z ograniczoną sensownością aksjologiczną, rezygnując z podjęcia wysiłku w celu jego zmiany, paraliżuje
to jego decyzyjność, sprowadza przygnębienie oraz powoduje cierpienie.
Inną formą ucieczki od działania i przeobrażania rzeczywistości może
być iluzoryczne wypełnienie pustki wynikającej z braku wartości, modyfikacja sensowności, przy czym ta transformacja może zostać ujawniona wobec próby czynu, co niesie ze sobą negatywne skutki w życiu
podmiotu osobowego. Jedynie przebudowa tego, co zostało poddane
konstruktywnej negacji, może spowodować pozytywną zmianę świata
i nadanie mu sensu89.
Teologia duchowości interesuje się od strony podmiotowej zmianą
chrześcijańskiego doświadczenia religijnego w aspekcie jakościowym.
W koncepcji duchowości Słomki używa się do badania metody integralnej
teologii duchowości, która pozwala na interpretowanie ludzkich postaw
wobec zastanej rzeczywistości w trzech odniesieniach: intelektualnym
(poznanie w świetle prawdy), emocjonalno-wartościującym (odkrycie
egzystencjalnej wartości rzeczywistości poznanej) i behawioralnym (konkretne zachowania wobec rzeczywistości odkrytej i poznanej)90.
86 Por. Z. Uchnast, Osobowe wymiary duchowego rozwoju…, dz. cyt., s. 87.
87 M. Derc, Doświadczenie i twórczość w koncepcji Abrahama H. Maslowa, Toruń 1996,
s. 25.
88 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 80–81.
89 Por. A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 118.
90 Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 60.
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W celu rozpoczęcia rozwoju duchowego potrzebne jest nawrócenie,
podjęcie walki z grzechem, zawrócenie ze złej drogi i odniesienie do Boga
jako najlepszego przewodnika. Ten przełomowy moment, porównywalny
do nowych narodzin, ogarnia całego człowieka, wypływając z głębin
ludzkiego istnienia. Wyraża się w ukierunkowaniu życiowej postawy ku
Stwórcy i Jego miłości oraz poprzez czerpanie z niej inspiracji do pomocy,
miłości i uczestnictwa w życiu innych91. Owo przebudzenie, rozpoczęte
w sytuacji kryzysowej, może mieć gwałtowny i niespodziewany przebieg. Jeżeli przyczyną był tylko chwilowy stan emocjonalny, zmiana jest
krótkotrwała. Jeżeli przeżycie było silne i głębokie, może stać się punktem zwrotnym, do którego można wracać i odwoływać się w sytuacjach
zwątpienia, pragnąc ponownego doświadczenia duchowego92.
Aby osiągnąć ową przemianę, zdobyć nowy cel, niezbędna jest reorientacja aksjologiczna, czyli zmiana wartości odniesienia w życiu. Na skutek
tego następuje głęboka reorganizacja pierwotnych struktur. Podmiot
musi odnaleźć wewnętrzną wolność wobec zmieniającej się perspektywy
wartości. To pozwoli na przekroczenie siebie, pozostawienie tego, co
przeszłe i negatywne, oraz podążanie ku temu, co zamierzone93. Zdolność
do nowych przemian pomaga nadać sens istnieniu, ponieważ człowiek
zauważa, że każda kolejna pozytywna przemiana integruje jego osobowość. To sprawia, że stara się wytrwale do niej dążyć, wbrew napotkanym
przeszkodom, uznając ją za ważny cel94.
Wzrastająca zażyłość z Bogiem wpływa na pogłębienie życia moralnego i wspólnotowego. Według św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła,
doświadczenie Bożej miłości jest pierwszym etapem w życiu duchowym,
bodźcem do poszukiwania zjednoczenia z Bogiem w postawie wyrzeczenia się tego, co zniewala i podjęciu trudów drogi95.
91
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94
95

Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 114.
Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 83.
Por. A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 113.
Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 16.
Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 139.
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Należy w tym miejscu przywołać koncepcję Zenona Uchnasta, który
pisał o tzw. prężności osobowej. Charakteryzuje się ona takim cechami,
jak: wysoki poziom poczucia bliskości z otoczeniem i innymi ludźmi;
szacunek do siebie i zaufanie we własne kompetencje pozwalające rozwiązywać napotkane trudności oraz otwartość na wyzwania życia codziennego. Odnosząc je do uwarunkowań rozwoju duchowego, Uchnast
wyodrębnia cztery wstępne warunki rozwoju duchowego:
a) osobowa otwartość, w której możemy wyróżnić przebudzenie osobowe
(zdumienie wobec świata, dzięki któremu żyjemy i uświadomienie
sobie swojego w nim miejsca) oraz wzrost wrażliwości na wyzwanie
(czyli drugiego człowieka z jego godnością i jedynością);
b) wiara w sens życia prowadząca do rozwoju duchowego (będąca motywacją do przekraczania siebie, do odwagi wobec lęków egzystencji,
do przezwyciężania swojej pustki i bezpiecznej izolacji);
c) wola życia godnego (wyrażająca się w pragnieniu wyższych wartości
i pełni człowieczeństwa, w decyzji doskonalenia osobowego w celu
realizacji zadań życiowych);
d) wola zgodnego życia z innymi (akceptacja innych, gotowość przyznania się do własnego błędu i do jego poprawy, przebaczenie, współdziałanie i wzajemna pomoc w rozwoju).
Odwaga, optymizm, spotkanie z drugim człowiekiem, nadzieja, akceptacja siebie – to cechy, które ma człowiek rozwinięty duchowo. Prawidłowe psychiczne i osobowościowe funkcjonowanie posiada te same warunki,
które są potrzebne do inicjacji procesu rozwoju duchowego. Dodatkowo,
chrześcijański model uzupełnia koncepcję „prężnego ego” o wymiar sacrum, co w progresywnej aktualizacji oznacza otwarcie na Boga, który
dopełnia całość ludzkiego istnienia96. W teologii duchowości na określenie tego zjawiska używa się terminu „nawrócenie”, po zaistnieniu którego
całe ludzkie doświadczenie rozpatrywane jest w świetle wiary, ponieważ
96 Por. Z. Uchnast, Osobowe wymiary duchowego rozwoju…, dz. cyt., s. 88–90.
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Bóg znajduje się na pierwszym miejscu. Wpływa to na zupełnie nowe
pojmowanie świata i zmianę dotychczasowego życia. Jest to możliwe
w sytuacji, kiedy osoba samodzielnie, świadomie i odpowiedzialnie podejmuje taką decyzję, dzięki spotkaniu z Chrystusem i Jego Ewangelią.
Powierzchowne zaangażowanie może powodować bezowocność praktyk
religijnych i rodzić zwątpienie oraz odrzucenie tego, co wcześniej zostało
przyjęte. Jedynie głębokie zakorzenienie w Bogu i oddanie Mu swojego
życia, potwierdzane nawracaniem się zawsze, kiedy jest to potrzebne,
doprowadza do przekształcenia mentalności i pełnej realizacji życia97.
Paweł Socha wskazuje następujące obszary związane z życiem duchowym człowieka:
– świadomość siebie i innych oraz samoświadomość, czyli refleksja nad
własną świadomością,
– mądrość, czyli zrozumienie świata oraz samego siebie,
– uczucia, głównie związane z miłością i cierpieniem,
– wrażliwość w wymiarze racjonalnym (dostrzeganie sprzeczności),
emocjonalnym (na drugiego człowieka i przeżywanie siebie) oraz
percepcyjnym (związana z doznaniami zmysłowymi),
– moralność (sumienie, sprawiedliwość, odpowiedzialność, wybieranie
dobra zamiast zła),
– twórczość jako zdolność do przekraczania siebie, tworzenia wyobrażeń,
– poczucie estetyczne jako dążenie do subtelności w zaspokajaniu wszelkich potrzeb,
– światopogląd rozumiany jako system wiedzy o świecie, system wartości
i przekonań indywidualnych oraz społecznych (wiara stanowi tutaj
system motywujący i organizujący światopogląd),
– religijność będąca zbiorem zachowań religijnych, obrzędów, wyobrażeń, związana z ich przeżywaniem; obszar życia wewnętrznego człowieka będący czymś więcej niż światopogląd,
97 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 115–116.
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– wiara, czyli trud poszukiwania prawdy i jej przyjmowania za pomocą procesów poznawczych; funkcja psychiczna i motywacyjna,
utrzymująca stabilność własną oraz w odniesieniu do otoczenia. Jej
treściami, które konstruują obraz świata, są poglądy religijne, naukowe
i potoczne98.
Jerzy W. Gogola opisuje dojrzałość duchową jako wynik współpracy
człowieka z Bogiem. Wymienia następujące oznaki niedojrzałości duchowej:
–
–
–
–
–
–
–

niezdolność do przyjęcia Ewangelii ze wszystkimi jej wymaganiami,
działanie pod naciskiem ciała i jego pożądliwości zamiast Ducha,
nieumiejętność przyjęcia właściwej postawy wobec Boga,
samowystarczalność i wyniosłość,
opieranie się bardziej na sobie niż na Bogu,
pojmowanie wolności prawie jako samowoli,
niestałość w wierze.

Według autora dojrzałość to nie tylko wyrzeczenie się tego, co przeszkadza w duchowości, ale rozwój tego, co człowieka odradza i zbliża
do Boga. Podaje on następujące cechy dojrzałości duchowej:
– zawierzenie Bogu i Jego opatrzności (pogłębienie wzajemnego stosunku),
– odnowa umysłu i serca (daje możliwość rozróżnienia dobra od zła,
rozeznania woli Bożej, której się ciągle poszukuje i którą się odkrywa),
– posłuszeństwo Duchowi Świętemu (dzięki czemu człowiek nabywa
Bożej mądrości i poznaje Boga),
– pełne poświęcenie się dziełu zbawienia świata (wychodzenie z egoizmu na rzecz współpracy z Bogiem w zmienianiu świata, zawierzenie
się Stwórcy),
98 Por. Duchowy rozwój…, dz. cyt., s. 16–17.
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– stałość w nawróceniu umysłu i serca (zorientowanie na Boga, wybór
miłości jako akt woli),
– integracja własnej osobowości (utwierdzenie w wierze, odwrócenie
od zła, komunia z Chrystusem),
– zaangażowanie w życie Kościoła (dialog z innymi, przejście od ja
do my)99.
Natomiast Dziewiecki zwraca uwagę na zagrożenia w sferze duchowej,
związane głównie ze złym jej pojmowaniem: jako wzruszenia emocjonalnego, wrażliwości estetycznej, artystycznej, zachwytu nad przyrodą,
treningu koncentracji. Nie dają one odpowiedzi na pytanie o sens istnienia. Bezmyślność i bezkrytyczność to kolejne niebezpieczeństwo, które
pozwala na manipulację i nacisk ze strony świata mediów i mody oraz
na uleganie emocjom i instynktom100.
Psycholodzy humanistyczni, tacy jak Gordon Allport oraz Abraham
Maslow, wyróżniają w procesie rozwoju religijność dojrzałą (wewnętrzną,
która pozwala na odkrycie swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości
i relacji do świata, a integrując psychicznie i duchowo, chroni przed lękiem
i pozwala na działanie na zewnątrz) oraz niedojrzałą (magiczną, będącą
ucieczką przed trudnościami oraz „opatrunkiem” na rany codzienności,
pełniącą głównie funkcję samozaspokojenia)101.
Przykład pierwszych wspólnot chrześcijańskich pokazuje, jak życie duchowe chrześcijanina integruje całego człowieka, otwierając go na wspólnotę, tworzy dynamiczną jedność dzięki temu, że człowiek akceptuje
siebie. Przejawia się to w zwykłych sprawach i charakteryzuje się życiem
bardziej realistycznym, spontanicznym, wolnym, naturalnym. Otwarcie
na wartości przynosi radość. Kto stawia na pierwszym miejscu sprawy
związane z duchowością, jest w mniejszym stopniu podatny na to, co
99 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 156–157.
100 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 202.
101 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 84.
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zewnętrzne. Potrafi sobie lepiej radzić z konfliktami. Prowadzi to do twórczego, głębokiego życia, bez konieczności obrony przed innymi ludźmi
i samym sobą102.
Życie duchowe jest dynamiczną drogą dojrzewania i współpracy człowieka z Bogiem, na której warunkiem jakiegokolwiek postępu jest miłość, rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie, oraz modlitwa, która
wyznacza postęp w życiu duchowym.
W tej drodze można wyróżnić trzy etapy:
– oczyszczenie (zawiera w sobie nawrócenie, czyli zerwanie z grzechem
i reorientację całego życia w kierunku Boga, wraz ze swoimi pragnieniami oraz wartościami, w kierunku dobra, prawdy i piękna, które
powinno się dokonywać w sposób ciągły, co warunkuje postęp życia
wewnętrznego i przemianę człowieka; uznanie własnej grzeszności
oraz pokorę),
– oświecenie (praca na sobą, głębsze poznawanie Boga, rozwijanie cnót
moralnych: czystości, ubóstwa, pokory, stałości oraz cnót teologalnych:
wiary, nadziei, miłości; otwarcie na działanie darów Ducha Świętego,
zwłaszcza daru pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej; oczyszczanie
swojej zmysłowości, aby nie stała się przyczyną oddalenia od Boga),
– zjednoczenie (gorące pragnienie Boga; oczyszczenie woli, której podporządkowany zostaje rozum, wyobraźnia i pamięć; cnoty nabierają
jeszcze większej siły i blasku; szczyt kontemplacji Boga; pełne zaufanie
Jego woli; mistyczne zjednoczenie, czyli stanie się duchową jednością
z Bogiem)103.
Według Mariana Nowaka proces stawania się dojrzałym chrześcijaninem obejmuje następujące elementy: dojrzałość w przyjęciu prawdy
102 Por. I. Werbiński, Jedność i wielość duchowości, w: Teologia duchowości katolickiej,
dz. cyt., s. 73–75.
103 Por. S. Urbański, Etapy rozwoju życia duchowego, w: Teologia duchowości katolickiej,
dz. cyt., s. 263.
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o Ukrzyżowanym (uznanie Jezusa i Jego Ewangelii), dojrzałość moralną
(podejmowanie decyzji według rad ewangelicznych, ale także wypływające z miłości poświęcenie dla drugiego), mentalność eschatologiczną
(świadomość nieustannego działania Boga w świecie i życiu każdego
człowieka), podobieństwo do Chrystusa (najwyższy poziom dojrzałości). Nowy Testament wzywa także do wypełniania zadań doczesnych,
takich jak: opanowanie języka, nabywanie mądrości, bycie aktywnym,
wykorzystywanie swoich zdolności i talentów w celu dążenia do postępu
jednostkowego i wspólnotowego. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj łaska
Boża, która umacnia na drodze do świętości tych, którzy się na nią otwierają. Wymienić warto także cztery funkcje, do wypełnienia których Bóg
powołał człowieka: kosmiczną (doskonalenie i zmienianie świata na lepszy), społeczną (otwarcie na drugiego człowieka i działanie na jego rzecz,
kierowanie się zasadą miłości bliźniego), historyczną (odkrycie swojego
powołania i zdolności służących jego wypełnieniu, w które wyposaża
Bóg), teologiczną (nawiązanie prawdziwej i dojrzałej relacji z Bogiem)104.
William James, oceniając miejsce religii w życiu człowieka, podkreśla
jej nieograniczoną rolę w kształtowaniu osoby. Postawa religijna, mająca
swoje źródło przede wszystkim w Bogu, ożywia świat wewnętrzny, nadaje
urok temu, co codzienne, pozwalając na odkrycie prawdziwej wolności,
absolutnego szczęścia, bezpieczeństwa, pokoju, miłości. Bez niej życie
byłoby podobne do pustyni. Ludzie mają w sobie pierwotne doświadczenie Boga, czegoś wyższego niż świat doczesny, niewidzialnego porządku,
który ten świat chroni i pozwala na wybawienie od zła. Jednostka jest
w stanie zbliżyć się poprzez modlitwę do owej boskiej potęgi, dającej
siłę do bycia i działania we wszechświecie. Nie potrzeba racjonalnych
dowodów na istnienie Boga, ponieważ każdy może je odkryć za pomocą
wewnętrznego doświadczenia osobistego, w które winien się zaangażować.
Według Jamesa rozwój duchowy to proces integracji jaźni wewnętrznej
104 Zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej: ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999, s. 404–406.
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poprzez uporządkowanie uczuć, podporządkowanie tych niższych wyższym, czemu może towarzyszyć niepokój. Zjednoczenie jaźni przynosi
ulgę. Nowe poglądy, doświadczenia, uczucia mogą być przyczyną rozpoczęcia tego procesu105. Osoby, które dokonały owej integracji, charakteryzują się wysoką wrażliwością moralną, samowyrzeczeniem, poświęceniem
dla Boga, chęcią życia w prawdzie i czystości106.
Każdy posiada w sobie potencjały rozwojowe, które na różnych etapach życia pozwalają osiągać dojrzałość. Również rozwój religijny, tak
jak fizyczny, społeczny czy psychiczny, będąc z natury wpisany w istotę
ontogenezy, kształtuje coraz to nowsze struktury i relacje do świata sacrum,
które przybierają charakter poznawczy, emocjonalny i działaniowy. Jest
to najgłębszy rodzaj przeżycia, angażujący umysł, serce i wolę. Rozwój
religijny wiąże się z rozwojem myślenia i inteligencji, obejmując w swym
wymiarze emocjonalno-poznawczym kształtujący się na kolejnych etapach obraz Boga oraz różny stopień realizacji zasad moralnych, które daje
religia. To odniesienie osoby do świata religii ma charakter dynamiczny.
Ciągle się zmienia pod wpływem wielu doświadczeń religijnych, którymi
mogą być inni ludzie, świat przyrody, różnego rodzaju zdarzenia i sytuacje
życiowe, generalnie cały otaczający świat. Jednak aby konkretny bodziec
mógł stymulować rozwój religijny, potrzeba pewnej gotowości i wrażliwości oraz chęci zaangażowania. Kiedy Bóg zostaje uznany za najwyższą
wartość lub jedną z najważniejszych, można zauważyć przeobrażenie
indywidualnej hierarchii wartości oraz integrację i rozbudowę osobowości
zmierzającej do dojrzałej religijności107.
Jak twierdzi Dziewiecki: „Człowiek zaczyna rozwijać się duchowo
dopiero wtedy, gdy wznosi się ponad swe ciało i ponad swą psychikę, aby
105 Za: S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 34–35.
106 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 40.
107 Por. K. Ostrowska, Postawy wobec religii uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a inne cechy osobowości, w: Postawy wobec religii, red. T. Doktór, K. Franczak,
Warszawa 2000, s. 110–112.
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postawić sobie pytanie o całą swoją rzeczywistość: o to, jaki sens ma jego
ciało i płciowość, jego myślenie i emocje, jego więzi i wartości, a także
o to, jaki sens ma on sam i życie, które stało się jego udziałem”108.

108 M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 201.

4. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe
Termin „doświadczenie” (gr. empiria, łac. experentia, ang. experience) można
odnieść do codziennego ludzkiego życia, do jego znajomości jako czegoś
nabytego. Jest to pewna synteza życiowa, którą po osiągnięciu dojrzałości nazywamy mądrością109. Stanisław Głaz uważa, że doświadczenie:
„w sensie ogólnym oznacza bezpośrednie uchwycenie przez świadomość
jakiejś realności”110. Zawiera ono w sobie element poznawczy, emocjonalny i wartościujący. Natomiast przeżycie, ze swoim komponentem
uczuciowym, stanowi część doświadczenia111.
Doświadczenie w znaczeniu filozoficznym związane jest z teorią poznania i rozumiane bywa jako całokształt procesu postrzegania rzeczywistości lub ogół postrzeżonych faktów112. Wyróżnia się doświadczenie
rozumne i zmysłowe. To pierwsze odnosi się bardziej do doświadczenia
wewnętrznego, przeżyć i wrażeń psychicznych podmiotu poznającego,
obejmując zwłaszcza procesy myślenia i rozumowania. Doświadczenie
zmysłowe dotyczy czegoś zewnętrznego. To zespół wrażeń oraz danych
zmysłowych, które są uzyskiwane przez podmiot poznający rzeczywistość
109 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 24.
110 S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 17.
111 Por. J. Król, S. Głaz, Doświadczenie religijne, w: Podstawowe zagadnienia psychologii
religii, red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 204.
112 Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 332–335.
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za pośrednictwem zmysłów. Przeżyte zdarzenie jest określone dla danej
jednostki. W jakimś stopniu istnieje w sposób ogólny, ale nie jest przez
wszystkich odbierane tak samo, jego podmiotem jest konkretna osoba113.
Jak powie Krystyna Ablewicz: „Doświadczenie jest źródłem poznania
fenomenologicznego. Ono tylko umożliwia wgląd w istotę fenomenu
i odsłonięcie tego, co dla niego jest podstawowe i niezbywalne”114. Doświadczenie ludzkie zawiera w sobie przyjmowane wobec świata postawy,
życiowe napięcia, kieruje nim pewien dynamizm. Pozwala na stworzenie
wizji człowieka i rzeczywistości. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie
analizy doświadczenia chrześcijańskiego, bardziej specyficznego, szerszego, które jako żywa rzeczywistość nie jest ograniczone tylko do wymiaru
empirycznego115. Doświadczenie duchowe określa się także jako życie
wewnętrzne, duchowość, życie duchowe116.
W ostatnich latach dokonano próby zastosowania filozofii fenomenologicznej i osiągnięć nauk o człowieku do opisu przeżycia duchowego. Francuski jezuita Charles A. Bernard, mówiąc o podmiocie życia duchowego,
wskazuje na język symboliczny (służący opisowi doświadczenia rzeczywistości nadprzyrodzonej w ciele), uczuciowość (odbicie doświadczenia
Boga) i dojrzałość emocjonalną (warunek przyjęcia pierwiastka Bożego
do swojej struktury wewnętrznej) jako elementy opisu fenomenologicznego117. Część teologów kieruje swoją uwagę ku fenomenologii Edmunda
Husserla, postulującej powrót do bezpośredniości doświadczenia, które opiera się na oczywistości odbioru tego, co postrzegane. Natomiast
Martin Heidegger stwierdza, że doświadczyć Boga można dlatego, że On
wychodzi ludziom naprzeciw, zaskakuje ich, spotyka się z nimi. Wolfgang
113 Por. M. Derc, Doświadczenie i twórczość w koncepcji…, dz. cyt., s. 15.
114 K. Ablewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice,
Kraków 1994, s. 82.
115 Por. E. Babini, Doświadczenie chrześcijańskie a teologia duchowości, w: A. M. Sicari,
Życie duchowe chrześcijanina, Poznań 1999, s. 7 (Podręczniki Teologii Katolickiej, 17).
116 Por. W. Misztal, „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie…, dz. cyt., s. 15.
117 Por. J. Machniak, Teologia duchowości – stan aktualny…, dz. cyt., s. 158.
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Beinert wymienia elementy składowe fenomenu doświadczenia, mówiąc
o jego bezpośredniości, odniesieniu się do rzeczywistości i otwarciu na nią
przy uwzględnieniu wymiaru historycznego118.
Każdy człowiek ze swej natury jest istotą religijną, dlatego doświadczenie religijne jest jedną z fundamentalnych rzeczywistości jego istnienia119.
Carl G. Jung doświadczenie religijne ujmuje jako stan psychiczny, mogący
zaistnieć pomiędzy człowiekiem posiadającym duszę a Absolutem120.
Jest to doświadczenie uporządkowane, przejawiające się w świadomości
relacji przemyślanej i pożądanej, która wymaga zaangażowania życiowego, odkrycia obecności Boga w swoim życiu i odpowiedzi na Jego
wezwanie. Stanowi ono pełnię elementarnego doświadczenia ludzkiego,
obejmując rzeczywistości cielesną i duchową, uczuciową i intelektualną,
indywidualną i wspólnotową, integrując je oraz udoskonalając tożsamość.
Doświadczenie religijne, stanowiąc fundament doświadczenia duchowego,
różni się od doświadczenia naukowego, moralnego czy estetycznego. Jest
kontaktem z Bogiem, a nie tylko doświadczaniem wartości121.
Pod wpływem doświadczenia religijnego zostają uaktywnione wszystkie zasoby ludzkie: poznawcze, emocjonalne, wartościujące, dążeniowe,
fizyczne, społeczne, motywacyjne, co pozwala na zmianę, samotranscendencję oraz działanie w kierunku tego, co wcześniej było nieznane.
Sprzyja to formułowaniu przekonań na temat przedmiotu religijnego.
Można wyodrębnić następujące cechy charakteryzujące doświadczenie
religijne:
– ogarnia całość życia psychicznego, ze wszystkimi elementami,
– przedmiot jego doświadczenia stanowi najwyższą wartość,
– ma charakter bezpośredni i egzystencjalny,
118 Za: E. Babini, Doświadczenie chrześcijańskie a teologia…, dz. cyt., s. 12–13.
119 Por. W. Słomka, Doświadczenie chrześcijańskie i jego rola w poznaniu Boga, Lublin
1972, s. 3.
120 Za: S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 57.
121 Por. E. Babini, Doświadczenie chrześcijańskie a teologia…, dz. cyt., s. 17–18.
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– wpływa na całe życie religijne człowieka, obejmując wszystkie jego
wymiary122.
Bezpośrednie doświadczenie religijne pomaga odnaleźć siebie i sens
swojego istnienia, jest w stanie przekształcać osobowość człowieka, zmieniając jego świadomość. Psychika to jedynie nośnik przeżyć, nie można
w jej obrębie zamknąć całości doświadczenia, ograniczając je do poznania
zmysłowego. Tylko spotkanie z Bogiem doprowadza do autentycznej religijności, wyzwalając siłę zdolną do zmiany człowieka123. Psychologizm
próbuje dochodzić do istoty świata tylko za pomocą subiektywnych zjawisk psychicznych zdeterminowanych przez bodźce sensualne. Dlatego
niemiecki filozof Husserl sprzeciwił się sprowadzaniu poznania tylko
do empirii, tworząc swoją fenomenologię, w której przez zawieszenie
zmysłów oraz tego, co zewnętrzne, można dotrzeć do istoty124.
W teologii duchowości mówi się o doświadczeniu duchowym, a dokładniej o chrześcijańskim doświadczeniu duchowym. Jest ono podobne
do doświadczenia codziennego życia osiąganego wraz z wiekiem. To całościowe przyjęcie w sposób świadomy i osobowy tajemnic wiary i miłości
Boga, Jego łaski oraz odpowiedź na ten dar swoim życiem za pomocą wiary,
nadziei i miłości. Wierzący w subiektywny sposób odbiera obiektywną
rzeczywistość duchową. Jest ona kształtowana przez wewnętrzne przeżywanie wiary. Nie ogranicza się to jedynie do przeżycia psychologicznego,
chociaż jest ono jednym z ważnych komponentów czy do jakiegoś wybranego aspektu życia. Doświadczenie duchowe ogarnia całego człowieka,
używając pośrednictwa pojęć, uczuć oraz wyobraźni. Możemy opisać to
doświadczenie, opierając się na przeżyciach konkretnych osób. Nie da
się zbadać za pomocą ludzkich środków i technik rzeczywistości Boskiej.
Zbawcze misterium Chrystusa, Jego wcielenie i objawienie dostępne jest
122 Por. J. Król, S. Głaz, Doświadczenie religijne…, dz. cyt., s. 204–205.
123 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 62–64.
124 Por. W. Słomka, Doświadczenie chrześcijańskie i jego rola…, dz. cyt., s. 6.
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tylko przez wiarę125. Ta forma poznania Boga, uświadomienia sobie istnienia Boskiej rzeczywistości, pozwala uzyskać bezpośrednią informację
o rzeczywistości religijnej. Jest odczuwalna w postaci doznań religijnych,
zmysłowo i intuicyjnie, nie dając się odszukać jedynie w procesie rozumowania126. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe jest pozytywnym
i radosnym spotkaniem z Osobami Bożymi, które pragną dla człowieka
zbawienia. Owocem jest chęć podzielenia się z innymi tym przeżyciem
i zachęcenia ich do życia z Bogiem. Ludzie są w stanie poddawać to
doświadczenie refleksji, analizie, weryfikacji, przez co lepiej je rozumieją.
To świadczy o naukowym charakterze teologii duchowości127.
Aby człowiek mógł doznać owego doświadczenia, potrzebuje zaangażowania, działania, szukania sytuacji, w których będzie ono możliwe.
Pierwszą taką szansę stwarza zaangażowanie w doczesność, w to, z czym
stykamy się na co dzień. To postawa miłości do ludzi, próba tworzenia
społeczeństwa bardziej ludzkiego, szukanie dobra innych, wykorzystanie
wszelkich dostępnych środków naukowych i technicznych jako narzędzi
miłości braterskiej, z poszanowaniem godności ludzkiej. Ta nadzieja
na lepsze jutro, na lepsze życie napełnia ufnością i siłą do walki z wszelkimi formami egoizmu. Warunki życia zawodowego, małżeńsko-rodzinnego są miejscem osiągania pełni życia, uświęcania się w świecie oraz
poprzez otaczającą rzeczywistość. Nie można dystansować się od świata,
izolować, ponieważ to właśnie w nim, w relacjach z innymi, w pracy
można znaleźć motywację, drogę do Boga, żyjąc dla innych ludzi, dla
wspólnoty Kościoła128. W ujęciu egzystencjalno-fenomenologicznym
człowieka nie ogranicza się do biologicznego organizmu, modyfikowanego poprzez kulturę i doświadczenie, lecz uważa się, że jest on wyposażony w umiejętność do wartościowania i przeżywania swojego istnienia.
125
126
127
128

Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 25.
Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 17.
Por. W. Misztal, „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie…, dz. cyt., s. 14–15.
Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 68.
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Człowiek, będąc osobą duchową, może doświadczyć braku lub obecności
zarówno drugiej osoby, jak również bytu transcendentnego. Spotykając się
z różnymi wydarzeniami i faktami oraz fenomenami duchowymi, zadaje
pytanie o ich strukturę i rolę w jego życiu. Poszukuje czegoś, co dopełni
jego niewystarczalność129.
Teologia duchowości jako nauka za swój przedmiot zainteresowań
ma duchowość, którą można pojmować jako „egzystencjalną odpowiedź
na całość chrześcijańskiego doświadczenia religijnego” i jako „refleksję
naukową nad tymże doświadczeniem”130. Odnosi się to do konkretnego
życia chrześcijanina i jego rozwoju. W celu wyjaśnienia drogi duchowej
teologia duchowości czerpie z doświadczenia, ustalając praktyczne zasady
życia, dzięki którym możliwa jest realizacja osobistego ideału człowieka.
Przykłady wielu świętych ukazują reguły duchowości w praktyce, stając
się namacalnym dowodem możliwości ich przestrzegania131.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe stanowi fundamentalny punkt
odniesienia dla chrześcijaństwa. Oprócz podejmowanej nad nim refleksji
teoretycznej, dokonuje się także jego badania przy użyciu odpowiednich
narzędzi i technik naukowych. Mimo jego złożoności jest to możliwe
w podobnym stopniu, co badanie równie złożonej rzeczywistości, którą
człowiek stara się choćby po części poznać, a która stanowi przedmiot
podejmowanych na całym świecie badań. Posiada ono zatem charakter
empiryczny, ponieważ Bóg towarzyszy człowiekowi w sposób trwały.
Ta relacja podjęta w wolności i świadomości może się coraz bardziej
pogłębiać, jeżeli człowiek zacznie rozwijać swoje życie duchowe. Stwórca,
spotykając człowieka, proponuje mu pełnię życia i obdarza szczęściem,
a kiedy człowiek to sobie uświadamia, wówczas mamy do czynienia
z chrześcijańskim doświadczeniem duchowym132.
129
130
131
132

Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 16.
M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 52.
Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 65.
Por. W. Misztal, „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie…, dz. cyt., s. 11–12.
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Doświadczyć Boga może każda osoba, w każdym czasie i momencie,
tu i teraz. Trudność pojawia się przy stwierdzeniu autentyczności doświadczenia naznaczonego przez subiektywizm i możliwość błędnych
interpretacji. Doświadczenie religijne może dokonywać się w sposób
pośredni podczas przeżyć prowadzących do zmiany jednostki. Takim
przykładem jest przemiana własnej osobowości na pozytywną, co wpływa
na proces duchowy. Msza święta jest przykładem przeżycia transcendentnego, które naznacza człowieka, przemieniając stan jego duszy. Jung
podkreślał, że każdy pacjent potrzebuje swojego religijnego poglądu, aby
zostać w pełni wyleczonym. Religia jest duchową siłą potrzebną człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania. Autentycznie przeżywana
pomaga w podejmowaniu wolnych wyborów, wskazuje na odwieczne prawdy i wyższe wartości, wpływa uzdrawiająco i terapeutycznie
na duszę i ciało. W osobistym spotkaniu z Bogiem człowiek doznaje przemiany, doskonaląc swą osobowość, w pełni przeżywając swoje
szczęście133.
Aby doświadczenie chrześcijańskie mogło się pojawić, potrzebne jest
zanurzenie i zaangażowanie w życie i postać Jezusa Chrystusa, a nie tylko
analiza głębi jednostki. Warto podkreślić, że osoba żyjąca w bliskości
z Bogiem wszystkie swoje doświadczenia w świecie, te dobre i te złe,
zdobyte w czasie wolnym, podczas pracy zawodowej, w relacjach z innymi, na wszelkich płaszczyznach życia, traktuje jako środki pomocne
do wypełnienia własnego życiowego powołania134.
Człowiek na różne sposoby doświadcza rzeczywistości duchowej, bezpośrednio lub pośrednio, przeżywając ją w zależności od kultury, w której
żyje, od procesu wychowania oraz swojego wyznania. Doświadczenie jest
określane w obrębie religii jako proces poznania i uzyskania w sposób
bezpośredni wiedzy o rzeczywistości religijnej oraz jako całokształt doznań, które jednostka przeżywa, w formie uczuć czy spostrzeżeń, mó133 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 64–68.
134 Por. E. Babini, Doświadczenie chrześcijańskie a teologia…, dz. cyt., s. 20–21.
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wiących o łączności z Bogiem będącym transcendentnym i ostatecznym
autorytetem135.
Po soborze watykańskim II zwiększyło się zainteresowanie podmiotem
przeżywającym swoją osobistą relację z Bogiem, opisem stanów, które
temu towarzyszą w sferze psychofizycznej. Konieczna stała się współpraca z naukami traktującymi o człowieku, zwłaszcza z psychologią, której
użyto jako narzędzia do badania duchowości chrześcijańskiej. Niesie to
ryzyko sprowadzenia Boga do stanów psychiki, świadomości, doznań
emocjonalnych, pod wpływem nurtów psychologicznych, które opisując życie wewnętrzne, nie uwzględniają pierwiastka duchowego przy
tworzeniu praw duchowego rozwoju. Możliwe jest jednak zrozumienie
mechanizmów psychologicznych, które wpływają na rozwój wewnętrzny,
by przełamać pojawiające się kryzysy. Umiejętne wykorzystanie wiedzy
na temat owych mechanizmów wpływa na owocność podejmowanej przez
człowieka refleksji nad stanami swojej duszy.
Osiągnięcia psychologii stanowią pomoc w trudnych sytuacjach oraz
pozwalają na zrozumienie problemów psychicznych. Parafrazując słowa
św. Tomasza, można powiedzieć, że to, co nadprzyrodzone, nie wpływa
destrukcyjnie na naturę, ale ją udoskonala. Jedynie u osób dojrzałych
i emocjonalnie rozwiniętych, których uwarunkowania sprzyjają otwarciu
się na świat duchowy, możliwe jest pełne jego doświadczanie. Psychologia pomaga wskazać przeszkody i możliwości obecne w strukturach
osobowościowych, odsłaniając mechanizmy rządzące psychiką, pomagając w dotarciu do pełnej dojrzałości psychicznej jako warunku rozwoju
życia duchowego. Prowadzi to do integracji poziomów życia osobowego:
fizjologicznego, psychicznego i duchowego. Należy wziąć pod uwagę to,
że stany świadomości w zależności od przedmiotu przeżycia różnicują
się. W podejściu fenomenologicznym ich analiza prowadzi do rzeczywistości transcendentnej, która, istniejąc obiektywnie, warunkuje duchowe
przeżycia, wpływając na wewnętrzny świat przeżywany. Bóg osobowy,
135 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 6.
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jako przedmiot doświadczenia duchowego, do którego człowiek dochodzi poprzez Jezusa Chrystusa obecnego w Kościele, rozumianego jako
wspólnota osób wierzących, odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Jasno określone
prawdy o Bogu pozwalają na zrozumienie stanów afektywnych, wyobrażeń,
dążeń, motywacji, aspiracji, myśli i przeżyć, które rodzą się w człowieku
wierzącym poprzez nawiązanie świadomego kontaktu z Bogiem 136.
Poznając świat, wyrażamy siebie, a realizując wartości w nim obecne,
równocześnie mamy szansę na aktualizację swojego istnienia, budując
relację ja–świat. Na tym polega, w ujęciu Frankla, rozwój osobowy. Każda
sytuacja daje możliwość ubogacenia swojego działania137. Człowiek przekracza siebie, otwierając się na ponadindywidualne ostateczne wartości,
doświadczając transcendencji, dochodzi do pełni swojego człowieczeństwa. To pozwala mu na zachowanie wewnętrznej wolności i godności
osoby ludzkiej wobec cierpienia czy śmierci138. Poddając interpretacji
doświadczenie chrześcijańskie, związane z osobą Jezusa Chrystusa, Jego
życiem i nauczaniem, uzyskuje się szerokie poznanie obejmujące wolność,
świadomość, miłość, pragnienia oraz zmysłowość. Odniesienie do wartości
oraz osobowa relacja z Chrystusem determinują ludzkie integralne doznanie, które można nazwać doświadczeniem chrześcijańskim. Integralnie
rozumiana wiara jest nieustannie dokonującym się procesem interakcji
między Bogiem i człowiekiem. Proces ten ogarnia całe życie139.
Doświadczenie duchowe bywa także nazywane doświadczeniem religijnym. Oprócz strony afektywnej zwraca uwagę na decyzje woli, czyli całościowy egzystencjalnie akt osoby, nadający życiu ludzkiemu zasadniczy
kierunek, angażując całą jej osobowość w relację interpersonalną i dialog
z osobą transcendentną. Religijność jednostki, jej obraz Boga, moralność, kontekst historyczny, rodzinny, społeczny oraz predyspozycje, cechy
136
137
138
139

Por. J. Machniak, Teologia duchowości – stan aktualny…, dz. cyt., s. 149–155.
Por. K. Popielski, Człowiek – pytanie otwarte…, dz. cyt., s. 94–95.
Por. K. Popielski, Człowiek – pytanie otwarte…, dz. cyt., s. 97.
Por. E. Babini, Doświadczenie chrześcijańskie a teologia…, dz. cyt., s. 24.
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i wiara, jaką posiada, konstytuują różne formy owego doświadczenia140.
Chrześcijańskie doświadczenie religijne uważane jest za rzeczywiste,
faktyczne, doświadczalne i fenomeniczne źródło duchowości pochodzące
wprost z doświadczenia duchowego obecnego w życiu141. Doświadczeniu
religijnemu, jako szczególnemu stanowi psychicznemu, towarzyszą takie
stany emocjonalne, jak radość, poczucie szczęścia i zadowolenia, uniesienie. Wywiera to niezwykle pozytywny wpływ na osobowość człowieka,
jego styl i postawę wobec życia oraz sytuację życiową. To doświadczenie
posiada określoną strukturę i dynamikę z początkiem i etapem końcowym.
W jego skład wchodzą takie komponenty psychiczne, jak: wyobrażenia,
akty woli, pojęcia, uczucia, elementy poznawcze. Człowiek osiąga jedność z samym sobą i całym wszechświatem, przeżywając zjednoczenie
z Bogiem142.
Błędne decyzje skutkują negatywnym doświadczeniem, które człowiek
pragnie skorygować, aby nie zostało wbudowane na stałe w jego strukturę. Świadomość własnych pomyłek, kryzysów i ograniczeń prowadzi
do poszukiwania kontaktu z siłą transsubiektywną, do otwarcia na świat,
na drugiego człowieka, na „Ty” Absolutu oraz do rezygnacji z narcystycznego zamknięcia na swoje „ja”. Śmierć staje się tutaj wyznacznikiem ostatniego etapu dojrzewania, momentem przełomu, osiągnięciem końcowym.
Człowiek poddaje ten cel refleksji, w której objawia się pełna tajemnica
ludzkiego istnienia. Rozwój, nie uwzględniając powrotu do pierwotnej
struktury, ukierunkowany jest na dalsze życie, doskonalsze, na wieczność143. „Właściwie trudno sobie wyobrazić, aby doświadczenie, dzięki
któremu wypełnia się obraz człowieka, w jakimś momencie okazało się
już niepotrzebne”144.
140
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Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 9.
Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 57.
Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 28.
Por. A. J. Nowak, Duchowość człowieka w świetle psychologii…, dz. cyt., s. 99–100.
A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 31–32.
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Przeżycia związane z każdym doświadczeniem ubogacają jego obraz
oraz wpływają na ludzką psychikę. Osobiste nastawienie, indywidualne
predyspozycje i intuicyjna myśl o Bogu są elementami doświadczenia
religijnego145. Jedynie postawa otwartości oraz odpowiednie nastawienie
psychiczne, bez oporów i uprzedzeń, pozwala na zaistnienie przeżycia
religijnego146.
Na gruncie polskim Słomka podkreśla znaczenie dynamiki postaw
osoby, która pragnie nawiązać żywy kontakt z Bogiem, co wiąże się
z wewnętrznymi zmianami w celu doświadczenia pełnego zjednoczenia w miłości. Z kolei Wacław Świerzawski kładzie nacisk na liturgię
i Eucharystię jako źródło modlitwy i działania chrześcijanina oraz jako
centralne miejsce doświadczenia duchowego, które zależne jest całkowicie
od spotkania z Chrystusem147. Liturgia stanowi jedno z pierwszych źródeł
duchowości. Poznając ją, jesteśmy w stanie pełniej rozumieć i przeżywać życie duchowe, czerpiąc z niej wiedzę o nim. Liturgia jest również
niezastąpioną szkołą formacji chrześcijańskiej148. Ważną rolę odgrywa
tutaj także Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament. Biblia, dotykając
najważniejszych spraw dla człowieka i całego świata, jest zarazem zbiorem
doświadczeń duchowych wielu pokoleń149.
Mówiąc o duchowości, nie sposób pominąć jej źródeł. Można je podzielić na historyczne i aktualne. Do tych pierwszych zaliczamy pisma dotyczące duchowości, życiorysy świętych oraz ich doświadczenia. Natomiast
te współczesne to doświadczenia duchowe wspólnot i indywidualnych
osób. Pełny obraz daje wykorzystanie zarówno tego, co przeszłe, jak i tego,
co teraźniejsze. Wyróżnia się także miejsca duchowego doświadczenia,
145 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 17–18.
146 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 20.
147 Por. J. Machniak, Teologia duchowości – stan aktualny…, dz. cyt., s. 162–163.
148 Por. M. Chmielewski, Metodologia duchowości…, dz. cyt., s. 65; K. Porosło, Liturgia
życia. Katecheza mistagogiczna, w: Duchowość kształtowana przez liturgię, red. K. Porosło,
Kraków 2017, s. 141–149.
149 Por. W. Misztal, „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie…, dz. cyt., s. 13.
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którymi mogą być: spotkania wspólnotowe, spotkania z osobami cierpiącymi, odosobnione miejsca modlitwy. Ożywiają one życie duchowe
człowieka zmagającego się z codziennością i doczesnością150. Ireneusz
Werbiński, mówiąc o autentycznych źródłach duchowości, wymienia
Słowo Boże (obecne w Piśmie Świętym), liturgię (zwłaszcza liturgię
Eucharystii) oraz wspólnotę (gdzie dokonuje się weryfikacja duchowości).
Według niego to sam Bóg inicjuje życie duchowe człowieka, wychodząc
z propozycją daru z siebie. Chrystus leczy ludzką słabość, nadaje wartość
ludzkiemu ciału. Człowiek dopełnia się w relacji z drugim człowiekiem151.
Jung w swojej psychologii podkreśla, że człowiek przy udziale własnych
sił duchowych i łaski Bożej jest w stanie osiągnąć całościowy rozwój,
zwany przez niego indywiduacją, czyli osiągnięciem jedyności. Posiadając pewne naturalne predyspozycje i rozwijając je, jednostka uczestniczy
w życiu Boga. Ich zaprzepaszczenie lub nieuświadomienie skutkuje zagubieniem i dysharmonią psychiczną oraz niższym poziomem rozwoju.
Indywiduacja to nic innego jak proces urzeczywistniania się w osobie życia
duchowego, dążenie do pełnej integracji, uświadomienie religijności, co
prowadzi do spotkania z samym sobą, z centrum osobowości152.
Ellero Babini wskazuje trzy znaczenia doświadczenia duchowego, które
mogą redukować to doświadczenie, pomniejszając jego sens:
– znaczenie emocjonalne (powierzchowność, spontaniczność, wyłączenie aktu woli i świadomości, doświadczenie sprowadzone do odczuwania, emocji),
– znaczenie eksperymentalne (tylko to, co daje się zmierzyć, co poddaje
się empirii i weryfikacji, można uznać za prawdę),
– bezpośredniość (ograniczenie doświadczenia tylko do tego, co namacalne, wykluczające tym samym relację)153.
150
151
152
153

Por. J. W. Gogola, Teologia komunii…, dz. cyt., s. 32–33.
Por. I. Werbiński, Jedność i wielość…, dz. cyt., s. 71.
Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 52–53.
Por. E. Babini, Doświadczenie chrześcijańskie a teologia…, dz. cyt., s. 22–23.
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Wspólnota i grupy religijne są ważnym miejscem kształtowania duchowości oraz jej doświadczania, gdyż ukazują nowe sposoby przeżywania
autentycznego i ożywionego chrześcijaństwa, wiernego Chrystusowi
i Ewangelii, często w sposób radykalny. Nie oferują tylko ideologii, ale
przede wszystkim doświadczenie Boga, co wpływa na ich popularność,
chociaż nie wszystkie mogą w sposób prawidłowy pełnić to zadanie.
Silne doświadczenie obecności Chrystusa prowadzi do pragnienia oderwania się od tego, co jest przeszkodą na drodze spotkania z Bogiem,
do autentycznego zaangażowania w duchowość odniesioną do teraźniejszości, odkrycia na nowo roli chrztu świętego, stawiania w centrum
słowa Bożego i przekazu Ewangelii oraz radykalnego życia zgodnego
z biblijnymi normami. Wspólnoty stają się ponadto miejscem realizacji
wzajemnej miłości braterskiej oraz zaangażowania w społeczeństwo wraz
z pogłębionym życiem modlitewnym i sakramentalnym.
Należy stwierdzić razem z Głazem, że „doświadczenie religijne dotyka
każdego człowieka, pozwala w mniejszym lub większym stopniu odczuć
bliskość Absolutu, jest bodźcem do odkrywania prawdy i życia. Uwalnia człowieka z ram czasu i przestrzeni. Kształtuje jaźń, udoskonala ją
i uszlachetnia. Dzięki temu wywiera ono pozytywny wpływ na dalszy
rozwój osobowości, uczuć, na życie umysłowe i postępowanie jednostki.
Rodzi się nowe «ja»”154.

154 S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 23.

5. Proces wychowania w ujęciu chrześcijańskim
Proces wychowania jest fundamentem każdego życia ludzkiego, oznacza
„zmiany zachodzące w kolejnych stadiach rozwoju”155, natomiast wychowanie można zdefiniować jako „całokształt procesów społecznych, w toku
których jednostka rozwija swoje zdolności, postawy, kształtuje formy
zachowania mające pozytywną wartość dla społeczeństwa”156. Jest to
również „świadomie zorganizowana działalność społeczna, której celem
jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo-instrumentalną, związaną
z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak
i stronę aksjologiczną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka
do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia”157. Zatem proces wychowania to „system czynności wychowawców
(nauczycieli, rodziców i in.) i wychowanków, umożliwiających wychowankom zmienianie się w pożądanym kierunku, a więc kształtowanie
i przekształcanie uczuć, przekonań i postaw społecznych, moralnych,
estetycznych, kształtowanie woli i charakteru oraz wszechstronne rozwijanie osobowości”158.
155 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994,
s. 411.
156 Leksykon duchowości katolickiej, red. R. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 926.
157 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 347–348.
158 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 243.
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Mastalski rozumie wychowanie jako całokształt procesów, w toku
których osoba rozwija swe zdolności, postawy, kształtuje formy zachowania mające pozytywną wartość dla społeczeństwa, w którym żyje159.
Andrzej Kielian, pisząc o pedagogice realistycznej, katolickiej, traktuje
wychowanie jako umacnianie i doskonalenie więzi człowieka z prawdą i dobrem. Wychowanie jest swego rodzaju metanoią – nieustanną
zmianą tej więzi, czyli przechodzeniem i porzucaniem tego, co nie jest
prawdziwe i dobre160. Zbigniew Barciński proponuje wychowawczy ideał,
opierając go na ewangelicznej koncepcji wychowania. Autor wyróżnia
w nim cztery grupy wezwań: wezwanie do zaufania Bogu, wezwanie
do przebaczenia krzywd i miłości nieprzyjaciół, wezwanie do wolności wobec środowiska społecznego oraz wezwanie do opanowania
impulsów emocjonalnych. Jest tu mowa o zdystansowaniu się wobec:
gniewu, nienawiści, chęci odwetu i zemsty za krzywdy; pożądania
seksualnego; pragnienia bogactwa; strachu i obaw o przyszłość; pragnienia uznania ze strony innych ludzi; pochopnego i ostrego oceniania
innych161.
Jan Paweł II wielokrotnie podejmował tematykę związaną z wychowaniem. W przemówieniu podczas wizyty w UNESCO stwierdził:
„[…] w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej
«miał» – ażeby poprzez wszystko, co «ma», «posiada», umiał bardziej
i pełniej być człowiekiem – to znaczy ażeby również umiał bardziej «być»
nie tylko «z drugim», ale także i «dla drugich»”162. Cele wychowania to
„normy postulujące określone rzeczy, czyli tzw. standardy wychowawcze,
159 Por. J. Mastalski, Samotność globalnego…, dz. cyt., s. 281.
160 Zob. A. Kielian, Po co nam pedagogika katolicka?, „Katecheta” 2016 nr 3, s. 102.
161 Zob. Z. Barciński, Ewangeliczna koncepcja wychowania, „Katecheta” 2016 nr 3,
s. 115–116.
162 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO (Paryż,
2.06.1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 1, Poznań–Warszawa 1985,
s. 731.
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wskazujące na pożądane cechy osobowości i zachowania. Określają one
pewne ogólne zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie”163.
System wychowania tworzony jest w zależności od przyjętej antropologii. Personalizm chrześcijański opiera się na całościowej, realistycznej
i integralnej wizji niepowtarzalnej osoby ludzkiej, posiadającej wymiar
fizyczny, psychiczny i duchowy, uwzględniając przy tym wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania. W tak pojętym wychowaniu
na pierwszy miejscu stoi człowiek, jego godność i prawdziwe dobro.
Sensem wychowania jest poszukiwanie tych wartości i przygotowanie
do samowychowania. Ta rola przede wszystkim należy do rodziców. Aby
wychowanie było możliwe, potrzebny jest drugi człowiek oraz wspólnota
osób, dzięki którym jednostka doświadcza wychodzenia poza siebie i bycia dla innych. Jeżeli osiągnie dojrzałość duchową, wychowywanie innych
i siebie samego będzie przynosiło owoce164. Osobie ludzkiej koniecznie
trzeba zapewnić nie tylko cielesny, lecz także duchowy rozwój, którego
pełnia powinna być skutkiem wychowania165. Ograniczanie wychowania
do jednej ze sfer czy położenie nacisku na samokształcenie, może doprowadzić do alienacji od świata, braku umiejętności przeżywania siebie
we wszystkich wymiarach człowieczeństwa. Młody człowiek potrzebuje
przede wszystkim przewodników, którzy obdarzając go zaufaniem i pełną
akceptacją, poprowadzą ku samodzielnej i wolnej dorosłości, do procesu
samodzielnego kształtowania siebie166. „Przedmiotem wychowania nie
jest bowiem ani ciało bez duszy, ani dusza mieszkająca w ciele, tylko cały człowiek będący podmiotem zarówno funkcji duchowych, jak
i cielesnych”167. Uwzględniając duchowo-cielesną naturę osoby, wszelkie
działania wychowawcze powinny wychodzić od całościowej koncepcji
163 M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992, s. 24.
164 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, Kraków 2000, s. 61–63.
165 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 54.
166 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 64.
167 Z. Targoński, Przesłanki antropologiczne duchowości, w: Teologia duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 87.
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człowieka, od tego, kim on jest i co może w swoim życiu czynić, do czego
zmierzać, co osiągnąć. Dopiero kiedy zrozumie się istotę człowieczeństwa,
możliwe jest kształtowanie człowieka. Chrześcijaństwo dopełnia to rozumienie, dynamizując ludzkie istnienie i otwierając je na nieskończonego
Boga168. Dobrze przeżywana religijność sprzyja potwierdzeniu przez
człowieka godności i wartości jego i innych, uczy dojrzałej i pełnej miłości
do ludzi, wzmacnia w człowieku osobistą autonomię i wiarę w swoje
możliwości, wspomaga rozwój moralności, wolności i odpowiedzialności
w ich praktycznych aspektach169.
Według Hessena poprzez wychowanie człowiek dochodzi do pewnej
samowiedzy, odkrywa siebie jako podmiot poznający o charakterze
duchowym, stojący wobec świata przedmiotowego. Człowiek ujmowany jako całość ma ciekawość poznawczą, której nie można odnaleźć
w samym tylko organizmie działającym w oparciu o bodźce z otoczenia.
Poszukiwanie prawdy o sobie i o świecie jest jednym z głównych zadań,
które człowiek realizuje w swoim życiu170.
Poprzez związanie z prawdą człowiek jest w stanie przerastać siebie,
co pozwala mu, w ujęciu personalistów, na bycie prawdziwie sobą, na samostanowienie w wolności171. Dla Hessena to, co fizyczne, psychiczne
czy społeczne, nie jest w stanie objąć świata w całości, zająć wobec
niego odpowiedniej postawy (nazywanej światopoglądem), w której
człowiek pragnie ogarnąć otaczającą rzeczywistość. Biologia, psychologia
czy socjologia nie dają pełnej odpowiedzi na pytanie: jak wychowywać.
Potrzebne jest odwołanie do wartości kształtujących osobowość, które
pozwalają na wyzwolenie się z ograniczeń własnego egoizmu. Dzięki duchowemu rozwojowi, a nie tylko psychofizycznemu dorastaniu,
człowiek uświadamia sobie swoje miejsce w świecie, kształtuje postawę
168
169
170
171

Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 385.
Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 76.
Por. S. Ruciński, Pedagogiczny personalizm…, dz. cyt., s. 73–74.
Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 41–42.
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wobec wszechświata, swoją podmiotowość, uczy się obiektywizmu, a jego
stosunek wobec rzeczywistości staje się żywy, aktywny i dojrzały. Zdobywając mądrość jako efekt poznania i rozumienia świata, istota ludzka
staje się bardziej wolna od popędów oraz leków, posiada wewnętrzną siłę
osobowości oraz samowiedzę. Będąc podmiotem duchowym, rozeznaje,
co jest wartościowe, jak powinno się żyć, nie będąc niewolnikiem potrzeb
organizmu. Duchowość daje siłę osobowości, dostarcza jej wiedzy, dzięki
czemu człowiek odpowiada na apel wartości172.
Samoświadomość – spojrzenie na samego siebie – uzdalnia do odnajdywania właściwego miejsca w relacji do innych ludzi i świata, pozwala
odkrywać własne przeżycia oraz umożliwia samorozwój i samokontrolę.
Natomiast mądrość, wynikająca z doświadczenia, ułatwia podejmowanie
działań w tzw. sytuacjach egzystencjalnych, granicznych, takich jak cierpienie, śmierć czy zdarzenia losowe173. Dojrzała postawa wobec siebie
i życia jest możliwa dzięki poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o tajemnicę człowieka i świata. Właściwe wnioski można wysunąć jedynie
w sferze duchowej, gdzie pod uwagę bierze się całego człowieka, a nie
jego cząstkę cielesną lub psychiczną174.
Ukazanie sensu życia i świata w procesie wychowania wydaje się zadaniem najważniejszym. Bez tego wszystko inne przestaje mieć rację
bytu i staje się niepotrzebne. Można powiedzieć za Paulem Tillichem,
że współczesny świat zagubił w jakimś stopniu głębię obecną zwłaszcza
w religii, która daje odpowiedź na pytanie, co robić pomiędzy przyjściem
na świat a odejściem z niego. To właśnie w głębi ludzkiej duszy następuje
zjednoczenie z Bogiem, który udziela mocy i męstwa do przejścia ponad
doczesnością, dopełniając istotę ludzką w jej zmaganiach ze światem.
Niepokój i lęk przed tym, co nas czeka, potrafi sparaliżować zwłaszcza
w okresie dojrzewania i kształtowania osobowości, skutkując traumami
172 Por. S. Ruciński, Pedagogiczny personalizm…, dz. cyt., s. 75–79.
173 Por. Duchowy rozwój…, dz. cyt., s. 19–21.
174 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 200–201.
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i konsekwencjami w całym życiu. Wielu psychologów zwraca uwagę
na fakt, że religia pozwala stawić im czoło. Doświadczanie duchowości i jej
prawidłowe przeżywanie rozwija zdolności do kochania innych, pozwala
na praktyczne wykorzystanie samoświadomości etycznej, sprzyja autonomii, pogłębia zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa, a co najważniejsze
– uzdrawia wewnętrznie i przemienia dzięki wierze, a nie wiedzy. Takie
wzmocnienie osobowości w procesie wychowania pozwala na odpowiednie przygotowanie na trudności i niespodzianki, jakie czekają w świecie175.
W wychowaniu chrześcijańskim najwyższym celem i wartością jest
zbawienie, odnoszące się nie tylko do życia po śmierci, ale także do każdego dnia oraz wszelkich dziedzin życia, co wynika z integralności ciała
i duszy ludzkiej. Chodzi o postęp i wyzwalanie osoby, pojmowanej jako
całość, realizowane na ziemi. Chrześcijanin podejmuje zadanie nawiązywania relacji pełnych miłości braterskiej w celu urzeczywistnienia
swojego człowieczeństwa, a także innych, dążąc do prawdziwej wolności
w Bogu176. Ostatecznym sensem istnienia człowieka jako osoby jest bowiem przekraczanie samego siebie przez bezinteresowną miłość w służbie
Bogu i człowiekowi.
Papież Pius XI już w roku 1929, w encyklice Divini illius magistri, dostrzegał ryzyko skupiania się jedynie na rozwoju fizycznym, psychicznym
czy społecznym, krytykując naturalizm, intelektualizm i socjologizm
pedagogiczny. Dostrzegał konieczność wychowywania całego człowieka,
z uwzględnieniem również tego, co nadprzyrodzone, gdzie źródłem, wzorem i celem jest Jezus Chrystus. Rodzina, państwo i Kościół stanowiły dla
niego istotne czynniki wychowawcze177. Sobór Watykański II, w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis z roku 1965,
podkreślał, że wychowanie powinno zmierzać do indywidualnego rozwoju jednostki z uwzględnieniem jej wrodzonych właściwości, a przez
175 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 150–153.
176 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 406–408.
177 Por. J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 106–110.
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to do przemiany osobowej i społecznej178. W Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes z roku 1965 zawarte
są cztery idee, które powinny być uwzględnione w wychowaniu: idea
humanizmu (szacunek dla ciała i duszy, stworzonych przez Boga), idea
personalizmu (całościowy rozwój osoby ludzkiej, poszukiwanie dobra
i prawdy), idea moralizmu (sumienie jako wyznacznik postępowania
moralnego) oraz idea chrystocentryzmu179 (kształtowanie wiary, nadziei
i miłości, które są drogą do Jezusa)180.
Najważniejsze dla każdego człowieka jest życie z poczuciem sensu,
które najpełniej objawia się w procesie spełniania się jako osoby, dokonującym się w wolności. Jest to przymiot typowo ludzki, właściwość osoby,
która ujawnia się na różne sposoby, poprzez indywidualne doświadczenie. Sens życia integruje jednostkę, motywując ją do życia. Zależny jest
od wytyczonych celów, od osobowości kształtowanej przez otoczenie.
Według Kazimierza Popielskiego w pojęciu poczucia sensu życia można
wyróżnić cztery elementy:
– intelektualny (związany ze znajomością natury ludzkiego życia, środowiska społeczno-kulturowego, w którym się żyje, swoich osobistych
celów, własnej historii),
– emocjonalno-uczuciowy (umiejętność doświadczania siebie, reagowania na świat i obecne w nim wartości),
– wolitywno-dążeniowy (tworzenie hierarchii wartości i życie w zgodzie
z nią, zdolność podejmowania decyzji, działania w wolności, przyjmowania odpowiedniej postawy),
– egzystencjalno-działaniowy (akceptacja życia, zaangażowanie się w nie,
źródło poczucia sensu i jego efekt).
178 Zob. DWCh 1.
179 Więcej na temat chrystocentryzmu w samej katechezie zob. w: T. Panuś, Zasada
chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2010, passim; J. Mastalski,
Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002, s. 100–102.
180 Zob. KDK 55, 6, 16, 22.
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Poczucie sensu daje jednostce stabilizację życiową, będąc zarazem
największą siłą motywującą egzystencję człowieka181.
W procesie wychowania religijność człowieka jest jedną ze sfer poddających się kształtowaniu. Dojrzewa ona w dynamicznym procesie, przechodząc od etapu religijności dziecka do religijności dorosłej osoby. Sama
religijność, będąca pewną duchową postawą człowieka, odnoszącą się
do Boga i pozwalającą Mu na działanie, przybiera różne formy i sposoby
wyrażania, zależne od obrazu Absolutu i indywidualnych przeżyć. Ukierunkowanie na Boga skutkuje przemianą wewnętrzną, wpływając na życie
i wychowanie182. Wychowanie chrześcijańskie zakłada przygotowanie
człowieka nie tylko do dnia dzisiejszego, ale również do życia wiecznego.
Wychowanie daje wolność poprzez zdobywanie coraz to nowszych zdolności i umiejętności, poszerzanie wiedzy, dzięki czemu człowiek może
w łatwiejszy sposób wyrażać siebie oraz funkcjonować w świecie. Poznając
prawdę o sobie, a dzięki temu prawdę o świecie, zostajemy uwolnieni,
bo prawda wyzwala, o czym mówił sam Jezus (por. J 8, 32)183. Odpowiedzialność za rozwój religijny spoczywa głównie na rodzicach. Później zostaje przejęta przez katechizację w szkole oraz grupę rówieśniczą.
Obecnie prowadzone są dyskusje na temat miejsca religii we współczesnej
szkole i jej znaczenia dla rozwoju człowieka. Jej często negatywna ocena
może być związana z brakiem przygotowania i autentycznej postawy ze
strony osób prowadzących, których życie i postępowanie powinny stanowić przykłady realizacji założeń wyznawanej religii, lecz nie zawsze
tak się dzieje. Jedynie rzetelna formacja i dbałość o samorozwój osób
przekazujących prawdy wiary są w stanie zmienić tę sytuację184. Ważne
181 Por. K. Popielski, Człowiek – pytanie otwarte…, dz. cyt., s. 132–135.
182 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 12–13.
183 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 383.
184 Por. A. Potocki, Katecheta współczesny, w: Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin, red. R. Chałupniak,
J. Kochel i in., Opole 2004, s. 135–138.
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jest również ciągłe i odważne ewaluowanie własnych działań. Jak pisze
Marian Zając: „[…] nauczyciele religii stają przed strategicznym wyborem.
Mogą albo użalać się nad sobą i narzekać, albo podjąć próbę wykorzystania
proponowanego przez ewaluację instrumentarium, aby również indywidulanie poszukać nowych rozwiązań w swojej działalności oraz rzetelnie
diagnozować słabe strony dotychczasowego działania”185.
Kazimierz Misiaszek przypomina, że „Nauczanie religii w szkole czerpie swoje cele poznawcze i wychowawcze przede wszystkim z Objawienia,
Pisma Świętego, z liturgii i z nauczania Kościoła. […] Zauważa się
pewien rodzaj braku koherencji między ogólnie sformułowanymi celami
a zadaniami, jakie wyznacza się zarówno samemu procesowi edukacji
religijnej, jak i nauczycielowi religii. Szczególnie ostro zarysowuje się
brak uwzględnienia procesu rozwoju ucznia, który jest jednym z podstawowych elementów całego procesu wychowania nie tylko szkolnego, ale
i religijnego, o czym zaświadczają dotychczasowe osiągnięcia w obszarze
katechezy, w dużym stopniu uwzględniające aspekty antropologiczne.
Dlatego rodzi się postulat, aby już dokonywać gruntownej korekty programu nauczania religii w szkole. Taką potrzebę uzasadnia wychowawcza
nieskuteczność lekcji religii”186. Warto zatem zwrócić uwagę na propozycję Pawła Mąkosy, który uważa, że „Konieczne wydaje się zatem
odwrócenie aktualnego porządku i położenie akcentu na ewangelizację
czy nową ewangelizację. Dopiero później należy realizować katechezę
rozumianą jako przekaz całego depozytu wiary. […] nową ewangelizację,
mimo że ma ona wiele określeń, należy rozumieć jako głoszenie Dobrej
Nowiny z nową gorliwością przy użyciu nowych metod i zastosowaniu nowych środków wyrazu”187. W opracowanej koncepcji Mąkosa
185 M. Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Lublin 2013, s. 170.
186 K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny, Warszawa 2010, s. 277–278.
187 P. Mąkosa, Między katechetyczną rzeczywistością a ewangelicznym oczekiwaniem, w:
XXV lat nauczania w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, red. M. Zając,
Lublin 2015, s. 119.
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proponuje ułożenie schematu formacji chrześcijańskiej w następującej
kolejności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kształtowanie mentalności misyjnej,
preewangelizacja,
ewangelizacja,
akt osobistej wiary,
mistagogia,
katecheza188.

Pisząc o zadaniach katechety w środowisku parafialnym, Jarosław
Kowalczyk, podkreśla, że „[…] pracy katechety nie można uznać za zwykłą pracę zarobkową. Jest ona powołaniem i zarazem misją. To swoista
posługa, służba. Katecheta nie jest zwyczajnym nauczycielem i wychowawcą. Jest przede wszystkim świadkiem wiary”189. Realizowanie przez
katechetów tej potrójnej funkcji jest gwarancją budowania odpowiedniej
religijności współczesnych dzieci i młodzieży.
Religijność dobrze zrozumiana i przeżyta odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowej osobowości i w jej codziennym funkcjonowaniu jest
przewodnikiem na pełnej wyzwań drodze dojrzewania. Integrując osobowość, daje poczucie bezpieczeństwa i poczucie sensu, pozwala odkryć
własną godność. Natomiast błędne pojmowanie religii prowadzi do nakazanego i przymuszonego obowiązku, poczucia krzywdy i zniewolenia
ze strony Boga, będąc zarazem przeszkodą do wiary w siebie i drugiego
człowieka. Ta tragiczna sytuacja rodzi pustkę egzystencjalną i duchową,
prowadzi do grzechu oraz chęci odcięcia się od Stwórcy, co skutkuje brakiem możliwości odnalezienia samego siebie, swojej głębi i powołania190.
188 Zob. P. Mąkosa, Między katechetyczną rzeczywistością a…, dz. cyt., s. 120.
189 J. Kowalczyk, Praca współczesnego katechety w Polsce, w: W nurcie przepowiadania
katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym, red. J. Kowalczyk, Legnica 2015, s. 117.
190 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 46–47.
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Karol Wojtyła wskazuje na Boga jak źródło celów wychowania. Dopiero zjednoczenie natury ludzkiej z tym, co nadprzyrodzone, daje pełny
obraz istoty człowieczeństwa. Wolność, miłość i odpowiedzialność to
podstawowe wartości, za pomocą których możliwe jest osiągnięcie dojrzałości osobowej, będącej najważniejszym celem wychowania191. Podmiot
osobowy, realizując wartości moralne, doznaje głębokiej transformacji
oraz integracji swojej struktury, dzięki czemu w łatwiejszy sposób podejmuje decyzje i działania. Roman Ingarden nazywa to szlachetnością192.
Wolność jest jedną z wartości, do której człowiek jest wychowywany,
jest zadaniem, które należy podjąć. Dzięki niej, aktem swojej woli, człowiek dokonuje wyboru193. Dziewiecki definiuje ją jako „zdolność podejmowania decyzji w oparciu o świadomość tego, co się czyni, i świadomość
motywów, dla których się to czyni, a także w oparciu o rozeznanie skutków tego, co się czyni”194. Realność zamierzeń, działań, decyzji i czynów
jest istotnym czynnikiem uruchamiającym proces zmian w człowieku.
Jest to możliwe dzięki całościowemu i osobistemu zaangażowaniu podmiotu, który poprzez odpowiednie ukształtowanie staje się nosicielem
wartości195.
Według Jana Pawła II grzech jest tą rzeczywistością, która zniewala,
zniekształca obraz prawdy i dobra, uzależnia od władzy, siły, pożądliwości. Jedynie dobrze ukształtowane sumienie, będące w zasięgu oddziaływania wychowania, jest w stanie działać w prawdziwej wolności,
która jawi się jako wewnętrzne, podmiotowe doświadczenie człowieka.
Jezus jest wzorem wychowawcy, który w swojej pedagogice prowadził
innych do prawdziwej wolności, ukazując postawę akceptacji i szacunku
wobec każdego człowieka, ucząc odpowiedzialności za swoje działanie.
191
192
193
194
195

Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 88–89.
Por. A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 129.
Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 90.
M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 213.
Por. A Węgrzecki, Zarys fenomenologii…, dz. cyt., s. 131–132.

Problematyka duchowości i wychowania w świetle literatury

77

Prawdziwa wolność jest więc odpowiedzialna i przyjmuje konsekwencje
osobistych decyzji196. Jak stwierdzi dobitnie Frankl: „bycie odpowiedzialnym, ponoszenie odpowiedzialności jest przecież podstawą bytu
ludzkiego jako bytu duchowego, a nie tylko popędowego”197. Wolności
nie osiąga się łatwo i spontanicznie. W taki sposób można ją tylko utracić,
poddając się zniewoleniu ze strony swojej cielesności, emocjonalności czy
subiektywności, realizując naiwną drogę życia, opartą na przyjemności,
bez obiektywnych wartości i norm postępowania198. Człowiek, będąc
istotą wolną, potrzebuje norm i celów, które pozwalają mu dokonać
właściwego wyboru w codziennych sytuacjach życia. Sumienie ludzkie
odgrywa tutaj rolę wartościującą oraz motywującą do podjęcia moralnej
decyzji, do poszukiwania tego, co dobre, prawdziwe, wzniosłe i piękne199.
Aby móc realizować w sposób prawidłowy założone cele wychowania
i dochodzić do niezbędnych wartości, potrzebne jest odpowiedzialne
działanie wobec siebie, za siebie oraz wobec innych, wynikające z wolności
i możliwości decydowania. Człowiek, mając swobodę wybierania i dojrzałą wolność, jest w stanie pójść za tym, co dobre i ponieść odpowiedzialność
za swoje człowieczeństwo oraz za drugiego człowieka200. Egzystencjalizm
zwraca uwagę na odpowiedzialność bytu ludzkiego za własny rozwój, co
jest cechą podmiotowości duchowej, a nie popędowej. Proces stawania się
sobą jest realizowany w wymiarze cielesnym, psychicznym i duchowym201.
W wychowaniu chrześcijańskim zwraca się uwagę nie tylko na cele
doczesne, ale także na cel ostateczny, którym jest zbawienie. Można
196 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 92–93.
197 V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 13.
198 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 213–214.
199 Por. A. Olczyk, Sumienie jako lektor Bożego prawa w świetle nauczania św. Jana
Pawła II, w: Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, red. R. Ceglarek, M. Sztaba, Częstochowa 2015, s. 40; K. Grzywocz, Mistyczna
harmonia, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2017 nr 77, s. 112.
200 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 95–96.
201 Por. S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 68–69.
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więc mówić o wychowaniu do wieczności. Chodzi o ciągłe doskonalenie
w dążeniu do świętości oraz podążanie w życiu za przykładem Jezusa,
który staje się wzorem osobowym, pełniąc służbę dla innych, aby mogli
osiągnąć pełnię w Bogu 202. Zbliżając się do Boga, człowiek jednocześnie
zbliża się do drugiego człowieka, czyniąc dobro na ziemi, żyje wartościami ludzkimi. Dzięki Bożej miłości staje się bardziej samodzielny,
wolny, aktywny, twórczy, ludzki, osiąga pełnię osobową na drodze do
wieczności w codzienności. Ta miłość pozwala mu kontrolować swoją
zmysłowość, pozbywać się lęku, nadaje sens każdej chwili życia, ukazuje
prawdę o świecie203.
Miłość to kolejna wartość, cel i zasada wychowania, do której zmierza
kształtowanie człowieka. To ona dopełnia wolność i odpowiedzialność
poprzez budowanie więzi międzyosobowych. Może przybrać formę troski,
oddania dla drugiego, pełnego zaufania. Jako najważniejsze pragnienie
i potrzeba życia, wymaga odpowiedniego zaspokojenia już w środowisku
rodzinnym poprzez postawę dającą poczucie bezpieczeństwa, czułości,
akceptacji, poświęcenia ze strony najbliższych204. Opieka nad drugą osobą, dbałość o jej rozwój, dawanie wsparcia, udzielanie pomocy to cechy
dojrzałej miłości, która motywuje jednostkę do działania, będąc zarazem
siłą do walki z przeciwnościami. Dzięki niej człowiek wychodzi z osamotnienia i alienacji. Miłość to także odpowiedzialność, decyzja woli,
otwartość na innych i Boga. Aby prawdziwie kochać innych, potrzeba
również otwarcia na samego siebie205.
Dla Wojtyły miłość jest „szczytowym aktem osoby, w którym ona sama
najpełniej się wyraża i zarazem spełnia […] to afirmacja osoby, czyli takie
do niej odniesienie, które ma na względzie jej autentyczne dobro”206. Jak
202
203
204
205
206

Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 399–400.
Por. Z. Targoński, Przesłanki antropologiczne…, dz. cyt., s. 93.
Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 97.
Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 196–197.
K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 97.

Problematyka duchowości i wychowania w świetle literatury

79

wynika z refleksji Hessena, „miłość jest aktem duchowym osoby skierowanym na to, co duchowe w człowieku. Tylko w akcie miłości możliwe
jest poznawcze uchwycenie osoby jako podmiotu «duszy» stanowiącego
nienaruszalną wartość – cel sam w sobie”207. Miłość to zasada wychowania, niezbędny element w procesie kształtowania człowieka, którego
obecność pozwala na podmiotowe traktowanie wychowanka. Wszelkie
działania pedagogiczne stają się uprawomocnione, ponieważ miłość wyraża poszanowanie dla wolności i godności drugiego oraz wzięcie za niego
odpowiedzialności208.
Ważnym elementem miłości są uczucia, czyli stany psychiczne będące
odpowiedzią na otoczenie i płynące z niego bodźce, na wydarzenia, ludzi,
przedmioty czy zjawiska, a wyrażające stosunek osoby do siebie, innych,
do Boga czy do podejmowanych aktywności. Wpływają one na codzienne
życie i sposób egzystowania każdej istoty ludzkiej, motywują do osiągania
założonych celów. Potrzeba zatem dojrzałości emocjonalno-uczuciowej, która kształtuje działanie oraz pozwala na realizację życiowej misji.
Wszystkie emocje są potrzebne, ponieważ niosą jakąś informację o stanie
człowieka, pozwalają się lepiej odnaleźć w świecie, który odzwierciedlają.
Są one bodźcem wywołującym często ciąg reakcji na spotkaną sytuację209.
Jedne emocje odczuwamy jako przyjemne, inne jako nieprzyjemne. Prawdopodobnie właśnie te drugie bardziej sprzyjają rozwojowi duchowemu,
będąc wyzwaniem i możliwością do przekraczania samego siebie210. Jedynie wtedy, gdy wola góruje się nad emocjami i jest w stanie je kontrolować,
a nie odwrotnie, możliwe jest prawidłowe i harmonijne funkcjonowanie.
Szczęście i radość są możliwe do osiągnięcia, jeżeli uczucia wyższego
rzędu będą dominowały nad egocentrycznymi211.
207
208
209
210
211

S. Ruciński, Pedagogiczny personalizm…, dz. cyt., s. 88.
Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 98–99.
Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 117.
Por. Duchowy rozwój…, dz. cyt., s. 23.
Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, dz. cyt., s. 117.
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Dojrzała osobowość jest celem stawianym w procesie kształcenia i wychowania. W filozofii wychowania Hessena osiąganie celów, które wykraczają poza potrzeby fizyczne i psychiczne człowieka oraz poza potrzeby
społeczeństwa, uwolnienie się od ich nacisku, poświęcenie dla czegoś
wyższego, zapominając o samym sobie, sprawia, że osobowość kształtuje
się, zostaje dana w darze podmiotowi duchowemu, który potrafi dostrzec
to, co najważniejsze. Osobowość zdolna jest do samoświadomości i samowiedzy, ale możliwe jest to tylko ze względu na sferę duchową, która
poprzez swoją aktywność urzeczywistnia wartości, podejmując refleksję
nad sensem, zmierzając do prawdy o sobie w świecie jako całości. Jest to
podstawowe zadanie wychowania, możliwe do osiągnięcia w szkole, gdzie
poszerza się światopogląd, dyskutując o ważnych problemach, przez co
również daje się wsparcie dla duchowego rozwoju wychowanka, którego
potrzebę Hessen widzi już od początku edukacji. Niebezpieczne staje się
ograniczenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości tylko do niezbędnych
informacji, potrzebnych dla przyjemności i korzyści, a także zredukowanie osobowości do mechanizmów psychofizycznych. Dziecko już od urodzenia jest istotą duchową, poddaną kształceniu, które nie uwzględnia
jego pełnej podmiotowości duchowej, a często jedynie „urabia” poprzez
gromadzenie informacji. Tylko zwrócenie uwagi na duszę ludzką pozwala
otworzyć się w pełni na świat i innych, umożliwiając dojście do wyższych
poziomów mądrości i moralności212.
Moralność to kolejna sfera, która w procesie wychowania zostaje poddana kształtowaniu. W personalistycznej koncepcji wychowania doskonałość moralną uważa się za najważniejszy cel wychowania. Personalizm
chrześcijański, widząc w Bogu miarę doskonałości, do której człowiek
ma się upodabniać, kładzie akcent na proces doskonalenia, którym ma się
stać całe życie osoby. Już starożytni Grecy w systemie wychowawczym
zwracali uwagę na dążenie do piękna i dobra, na harmonijny rozwój
212 Za: S. Ruciński, Pedagogiczny personalizm…, dz. cyt., s. 79–83.
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fizyczno-duchowej natury człowieka213. „Doświadczenie sacrum posiada
również wymiar moralny. Domaga się od osoby i zbiorowości świętości
rozumianej jako miłość i sprawiedliwość”214.
Z pojęciem moralności wiąże się pojęcie wartości, do których powinno
zmierzać wychowanie. W klasycznym ujęciu wymienia się trzy wartości:
prawdę, dobro i piękno, których realizacja w życiu umożliwia człowiekowi
osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Na przyjmowanych wartościach opiera
się nasze funkcjonowanie, ponieważ to one wyznaczają kierunek, w którym warto podążyć. Wartości pobudzają do działania, a także regulują całe
życie społeczne i jednostkowe. Nie sposób pozbawić wartości wymiaru
sacrum, ponieważ są one nierozerwalnie związane z Bytem Absolutnym,
w którym mają swoje źródło. Współcześnie bardzo często przyjmuje
się wobec wartości postawę liberalną, człowiek sam zaczyna decydować
o tym, co jest święte, w obawie o utratę swojej wolności oraz z powodu
braku chęci do wyrzeczeń. Jednak utrata szacunku wobec wartości w jakimkolwiek systemie pedagogicznym grozi zachwianiem całego procesu wychowania. Dlatego powinno się zwracać uwagę na ich rozwijanie
i pielęgnowanie oraz uczyć poświęcenia dla nich. To stanowi istotę całego
wychowania, wychowania do wartości. Podstawową wartością chrześcijaństwa jest zbawienie, czyli odkupienie człowieka przez miłość płynącą
od Boga. Jezus Chrystus przychodzi na świat, aby uczynić życie człowieka
pełnym. Nadaje więc wszystkim wartościom ludzkim wymiaru głębi
i ostatecznego sensu przekraczającego zdolności poznawcze intelektu215.
W chrześcijaństwie etyka i moralność mają swoje źródło w Chrystusie,
który obdarza swoją łaską, stanowiącą nieocenioną pomoc w realizacji Jego
rad ewangelicznych. To tworzy swoisty wzorzec osoby, mający na celu
zjednoczenie z Bogiem, które jest skutkiem doświadczenia duchowego216.
213
214
215
216

Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 102.
S. Głaz, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 75.
Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 392–395.
Por. W. Misztal, „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie…, dz. cyt., s. 17.
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Kazanie na górze wygłoszone przez Jezusa Chrystusa na początku publicznej działalności pozostaje wielką kartą moralności chrześcijańskiej217.
Człowiek pragnie urzeczywistnić siebie, osiągnąć pełnię życia, dobrze
je przeżyć i zrealizować. Aby to osiągnąć, konieczny jest rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej, życia społecznego, kulturalnego, ale także tego,
co duchowe. W poszukiwaniu celu wychowania, gdzie punktem wyjścia
powinna być osoba ludzka, trzeba brać pod uwagę wszystkie nauki mówiące o człowieku, jak i o świecie, ponieważ właśnie do funkcjonowania
w otaczającej nas rzeczywistości proces wychowania ma przygotować.
Światopogląd zawierający prawdziwy i niezredukowany obraz człowieka, moralność, zaangażowanie i odpowiedzialność wydają się fundamentami, które – dobrze ukształtowane – dają szansę na „zdrowe społeczeństwo”,
pełne ładu i harmonii, w którym jednostka czuje się dobrze i jest w stanie
w pełni rozwijać siebie i innych. Wolfgang Brezinka podaje propozycję
siedmiu ideałów, które warto uwzględnić w procesie kształtowania człowieka, podkreślając, że wartości są niezbędne, jeżeli życie i wychowanie
ma mieć jakikolwiek sens. Są to: pozytywne nastawienie do życia i świata,
zdolność radzenia sobie z problemami, realistyczna koncepcja świata
i siebie, kultura serca, autodyscyplina, poczucie wspólnoty, patriotyzm.
Przeszłość Europy była oparta na wartościach chrześcijańskich płynących z Ewangelii218. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych i badań
empirycznych oraz wypływających z nich ideologii, a także rewolucją
francuską, odrzucającą aspekt nadprzyrodzony i promującą ateistyczny
kult rozumu, nastąpił duchowy kryzys epoki. Współcześnie kryzys ten
odbija się szerokim echem w życiu społecznym i indywidualnym, gdzie
wszelkie normy i wartości zostają poddane relatywizacji, a sfera ducha dla
wielu ludzi przestała stanowić miejsce poszukiwania sensu. Jedynie powrót
217 Por.. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu, t. 1, Poznań–Kraków 1999, s. 28–49.
218 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu, dz. cyt., s. 376–379.
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do źródeł może zatrzymać proces zagubienia człowieka we współczesnym
świecie, jego demoralizacji oraz destrukcji, która dokonuje się poprzez
coraz częstsze uciekanie w świat wirtualny, oderwany od rzeczywistości.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym sens wychowania
realizuje się najpełniej, gdzie miłość, odpowiedzialność, prawda i dobro
oraz wolność nadają sens ludzkiemu życiu, pomagając odnaleźć właściwą
proporcję pomiędzy „być” i „mieć” człowieka219. Jest jedyną wspólnotą,
która stwarza odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, do spontaniczności, budowania dojrzałych relacji życiowych.
Takie grupy jak „Oaza Rodzin” czy „Ruch Domowego Kościoła”, skupiające rodziny chrześcijańskie, przyczyniają się do tworzenia wzajemnych więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami, stwarzają możliwość wymiany
doświadczeń wychowawczych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach220.
Papież Franciszek pisze: „Uprzejma miłość tworzy więzi, pielęgnuje
relacje, tworzy nowe sieci integracji, buduje silne więzi społeczne”221.
Kolejnym miejscem kształtowania człowieka jest grupa rówieśnicza.
Istotną rolę odgrywają tutaj wspólnoty i ruchy młodzieżowe oraz zaangażowanie w formację religijną, przebiegającą w oparciu o moralizm,
personalizm oraz humanizm chrześcijański. Młodzi ludzie, aktywnie
uczestniczący w formacji religijnej, przejawiają pozytywny stosunek do życia, które rozumieją jako bezinteresowny dar od Stwórcy. Dlatego ważny
staje się dla nich proces samorealizacji, uwzględniający wartości nadprzyrodzone, zmierzający do stania się „nowym człowiekiem”. Każdy dzień jest
wyjątkowy, traktowany jako wyzwanie z pełną otwartością i gotowością
na wszystko, co może się wydarzyć. Co więcej, powierzając to wszystko
Opatrzności Bożej, odkrywa się sens, mając nadzieję na życie wieczne, co
wznosi celowość życia ponad doczesność i ujmuje w szerszym kontekście.
Młodzież zaangażowana religijnie poszukuje swojego miejsca w świecie
219 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 66.
220 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 388.
221 LA 100.
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i zadań, które wyznaczył jej Bóg. Ma świadomość wolnej woli i wolności
wyboru, konieczności wystrzegania się wszelkich uzależnień. System
wartości buduje w oparciu o wartości religijne, które stoją na pierwszym
miejscu, kształtując bardziej postawę „być” niż „mieć”. W życiu młodzi
doświadczają trudności i cierpienia, które skłaniają do refleksji. Ofiarność
i poświęcenie są podejmowane bez osobistego interesu. Częstsze doświadczanie obecności Boga w życiu pozwala na większe poczucie bezpieczeństwa wobec przeciwności. Praca nad sobą podczas formacji, zmienianie
się na lepsze powodują większy stopień zadowolenia z osiągnięć222.
W badaniach na temat funkcji postawy religijnej w osobowości człowieka Władysław Prężyna wysnuwa następujące wnioski:
– grupa odznaczająca się wysoką intensywnością postawy religijnej
(W+) wykazywała największy stopień integracji osobowości w stosunku do grupy z niską intensywnością postawy religijnej (Wo) oraz
do grupy z wysoką intensywnością negatywnej postawy religijnej (W-),
co wiąże się ze sprecyzowaną i akceptowaną filozofią życia;
– grupa W+ wykazuje szczególnie wysokie wyniki dotyczące poczucia
sensu życia;
– przedstawiciele grupy W+ odznaczają się największym przystosowaniem, szczególnie w wymiarze społecznym, ukierunkowaniem
na akceptację społeczną, współpracę i poszukiwanie kompromisu;
cechuje ich dojrzałość emocjonalna, opanowanie, odpowiedzialność,
akceptacja innych, tolerancja, zrównoważenie, większa serdeczność,
bezpośredniość, otwartość i ufność; wynika to z potrzeby drugiego
człowieka w ich życiu, zainteresowania jego sytuacją oraz okazywanej
mu życzliwości;
– w stosunku do samego siebie osoby wierzące więcej od siebie wymagają, przyjmują bardziej wymagające wzory do naśladowania, duże
znaczenie ma dla nich potrzeba wewnętrznego doskonalenia doty222 Por. A. Kulik, Refleksje nad poczuciem sensu życia u młodzieży zaangażowanej w formację religijną, w: Poradnictwo psychologiczno-religijne, dz. cyt., s. 184–188.
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czącego uznawanych wartości i samokontroli; wykazują najwyższy
spośród grup poziom samoakceptacji;
– intensywna postawa religijna ułatwia odnajdywanie poczucia sensu
życia, stanowiąc ważny składnik ogólnego światopoglądu, pomaga
w formowaniu większej odporności na sytuacje frustrujące, umożliwia
harmonijny kontakt z otoczeniem, wynikający z korelacji otwartej
postawy wobec innych ze stawianymi sobie wysokimi wymaganiami223.
W badaniach dotyczących postaw religijnych studentów Krakowskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), we
wnioskach, autorzy stwierdzają, że osoby bardziej ortodoksyjne w swoich
przekonaniach religijnych określały się jako optymiści. Poszukiwanie
prawdy o sobie i o Bogu daje większe poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, wpływa na poszukiwanie możliwości utwierdzenia
w niepewnym i pełnym zagrożeń świecie, zapobiega dekonstrukcji tożsamości oraz destrukcji tradycyjnych więzi, a także wzmacnia tożsamość
narodową224.
Warte uwagi są również wnioski z badań ukazujących związek pomiędzy zaangażowaniem religijnym a zjawiskiem agresji i przemocy. W porównaniu z osobami, które nie rozwijają swej religijności, osoby, które to
czynią, są mniej skłonne do zachowań agresywnych. Również ci, którzy
regularnie praktykują wiarę, zauważają zjawisko przemocy w większej
liczbie zachowań w porównaniu z osobami praktykującymi nieregularnie
lub niepraktykującymi, które częściej są narażone na przemoc i agresję.
Większe wyczulenie na przejawy przemocy może wynikać ze stylu życia
osób rozwijających się religijnie – poszukują one bowiem grup odniesienia o podobnych wartościach, a w takich grupach zjawisko przemocy
223 Zob. W. Prężyna, Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981,
s. 152–156.
224 Por. L. Miś, A. Warmiński, Między słabością a siłą – postawy religijne studentów
krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w: Postawy wobec religii, dz. cyt., s. 105–106.
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występuje rzadziej. Zatem poziom religijności odgrywa tutaj istotną rolę.
Systematyczność w praktykowaniu religii oraz dbałość o własny rozwój
na tym polu skutkuje większą wrażliwością w dostrzeganiu i nazywaniu
aktów przemocy oraz bardziej chroni od bycia ofiarą lub agresorem.
Uświadomienie sobie znaczenia religijności, jej rozwoju, aktywności oraz
wpływu na tożsamość człowieka i relacje międzyludzkie pozbawione
agresji może być odpowiedzią na bezradność wielu wychowawców, pedagogów, rodziców i społeczeństw usiłujących walczyć ze zjawiskami
przemocy i agresji obecnymi w każdym środowisku wychowawczym.
Na podstawie badań młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych można stwierdzić, że osobisty rozwój religijny oraz uczestnictwo
w praktykach religijnych kształtuje moralność, wpływa na przestrzeganie
praw oraz na podejmowanie decyzji zgodnych z prawem lub moralnością
w sytuacjach doraźnej korzyści225. Z badań przeprowadzonych wśród
młodzieży maturalnej większości liceów ogólnokształcących diecezji sosnowieckiej wynika, że aż 11 proc. uczniów w ogóle się nie modli. Równie
wysoki poziom maturzystów deklaruje, że modli się „rzadko” – 16 proc.226.
W artykule Agnieszka Kulik na temat poczucia sensu życia u młodzieży zaangażowanej religijnie można znaleźć następujące stwierdzenie:
„Badania pokazują, że osoby aktywnie należące do wspólnot religijnych
odznaczają się pogłębioną religijnością, przewyższają inną młodzież
pod względem wiedzy religijnej, ideologii religijnej, doświadczenia religijnego, praktyk religijnych wspólnoty, moralności, postaw wartościujących
i hierarchii wartości. Zatem można stwierdzić, że ruchy religijne, wpływając na kształtowanie się samoświadomości uczestników, przyczyniają
się do przemiany postaw”227.
225 Por. K. Ostrowska, Postawy wobec religii uczniów szkół podstawowych…, dz. cyt.,
s. 114–116.
226 Zob. M. Borda, Biblijna koncepcja powołania w katechezie ponadgimnazjalnej i jej
recepcja przez uczniów, Kraków 2012, s. 312.
227 A. Kulik, Refleksje nad poczuciem sensu…, dz. cyt., s. 183.
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Dojrzałość ludzka, czyli pełna integracja osoby oraz urzeczywistnienie
człowieczeństwa, jest najwyższym celem wychowania. Sfera biologiczna
wychowanka rozwija się w sposób naturalny, przy zachowaniu niezbędnych warunków bytowych, natomiast wymiar psychiczny, społeczny, kulturalny czy religijny wymaga intencjonalnej ingerencji drugiego człowieka,
choć nie zawsze udaje się osiągnąć zadowalający poziom. Potrzebne są
dwa działania. Z jednej strony odkrycie swoich talentów, predyspozycji
i stworzenie własnego projektu życia na podstawie pragnień i aspiracji.
Po drugie nabywanie nowych zdolności i umiejętności pomocnych przy
jego realizacji. Każdy w swojej indywidualności różni się w obrębie stawianych sobie celów, na które wpływa kontekst społeczno-kulturowy, dominujące środowisko wychowawcze oraz – coraz częściej – świat mediów
masowych. Jednak najważniejszą umiejętnością osoby dojrzałej wydaje
się być rozróżnienie pomiędzy tym, co rozwija, a tym, co niszczy. Nowak
wymienia dążenia, które mają fundamentalne znaczenie dla wychowania:
– dążenie do potwierdzenia siebie w życiu i do stania się osobą znaczącą
(działanie, współdziałanie, pragnienie wielkości),
– dążenie do bycia osobą akceptowaną, kochaną i rozumianą przez
innych (dialog, relacja, miłość),
– dążenie do prawdy o sobie i świecie, do odkrywania prawdziwych
wartości, do tworzenia relacji międzyludzkich, wspólnoty (osoby
wierzące dochodzą do wartości Najwyższej – Boga, z którym możliwy
jest dialog, dopełniający ludzkie istnienie, ukazujący istotę rzeczy),
– dążenie do udziału w kulturze i jej tworzenia, do aktywności w zmienianiu świata na lepsze,
– dążenie do uporządkowanego, harmonijnego i integralnego rozwoju
własnej osoby, obejmującego wszystkie wymiary życia, do koordynacji
całej postawy wobec świata w celu uniknięcia dezintegracji egzystencjalnej.
Pozwalają na to cechy osobowości umożliwiające realizację w praktyce swojego projektu i autentycznie ludzkich celów oraz stworzenie
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osobistego stylu życia. Do tych cech można zaliczyć: stałość, aktywność,
sprawiedliwość, poświecenie i ofiarną miłość, kreatywność, odwagę wobec
trudności, równowagę emocjonalną oraz roztropność. Owocem owych
dążeń i cech jest dogłębna integracja, która ma charakter dynamiczny,
wymagający ciągłego doskonalenia. Staje się ona najważniejszym celem procesu wychowania. Pojawienie się myślenia logiczno-formalnego
pozwala na rozwój szczerości, samokontroli, postawy krytycznej oraz
zrozumienia siebie, innych oraz obowiązujących zasad. Potrzebna jest
stymulacja, doświadczanie rzeczywistości, ale również uwzględnienie
indywidualnego czasu rozwoju oraz obecność wychowawcy, który udzieli
niezbędnego wsparcia, podejmując dialog z wychowankiem, świadcząc
własnym przykładem o dojrzałości228. Istotą wychowania jest formowanie dojrzałego człowieczeństwa w aspekcie osobowym i moralnym,
prowadzące do autorealizacji. Aby to było możliwe, sam wychowawca
powinien ustawicznie doskonalić się wewnętrznie, co uczyni go autentycznym wzorem osoby dorosłej229. Jak uważa Dziewiecki: „kompetentny
wychowawca również w naszych czasach potrafi wychowywać naprawdę,
czyli oddziaływać na wychowanka w taki sposób, aby miał on szansę
kształtować w sobie coraz bogatsze człowieczeństwo oraz szukać coraz
dojrzalszych więzi i wartości. Szczególne znaczenie w tym względzie
ma sfera duchowa, a także sfera wolności, wartości oraz pragnień i aspiracji”230.
Wychowawca powinien jakby otwierać dusze wychowanków, pozwolić
działać ich wszystkim siłom wewnętrznym, pomóc im odkryć prawdziwe
„ja” podmiotowe wobec przedmiotowego świata, co nie zawsze jest równoznaczne z biopsychicznym rozwojem. Sytuacja rodzinna i środowiskowa
dzieci i młodzieży bardzo często nie sprzyja ich właściwemu rozwojowi
duchowemu. Miłość będąca fundamentem wszelkich relacji to podstawa
228 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 409–414.
229 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 76.
230 Por. M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, dz. cyt., s. 194.
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wspólnoty duchowej, tworzącej się między wychowawcą i wychowankiem,
zdolna do rekompensaty, ożywienia sił, wyrwania z samotności231.
Wracając do pojęcia dojrzałości, trzeba zauważyć, że nie można oddzielić od siebie dojrzałości ludzkiej od dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ ta druga wynika z pierwszej. Aby być dobrym chrześcijaninem
i realizować swoje powołanie, najpierw trzeba osiągnąć dojrzałość jako
człowiek. Dojrzałość ludzka zostaje następnie za sprawą łaski dopełniona
w aspekcie nadprzyrodzonym, czyli ukierunkowana na życie wieczne.
Wiara, nadzieja i miłość w ujęciu chrześcijańskim nie niszczą natury
ludzkiej i jej doczesnej celowości, ale stają się wewnętrzną inspiracją,
pomagającą w realizacji osobistego projektu życia. Otwierając człowieka
na Boga, poszerzają i pogłębiają wymiar jego ludzkiej nadziei i miłości,
nadając mu charakter eschatologiczny. Doświadczenie wiary ubogaca
cechy dojrzałego człowieka, takie jak odpowiedzialność za swoją wolność
i jej realizację, rozeznanie w sytuacjach dnia codziennego i ich zrozumienie oraz rozwija stan posiadanej wiedzy. Chrześcijanin ma nadzieję
na dopełnienie swojego życia, często mimo obiektywnych stwierdzeń jej
braku w chwilach szczególnie trudnych, natomiast do jego miłości wobec
drugiego człowieka zostaje dodana mądrość nadprzyrodzona, pozwalająca
na realizację miłość ofiarnej i pełnego daru z samego siebie. Dojrzała
wiara, nadzieja i miłość tworzą styl życia chrześcijanina, najwyższy cel
wychowania chrześcijańskiego, który integrując osobowość na poziomie
naturalnym i nadprzyrodzonym, pozwala na radosne i prawdziwie wolne
życie, współdziałanie z innymi i wzajemne ubogacanie się232.
W takim ujęciu młody człowiek może być postrzegany jako radosny
zwiastun wzniosłych propozycji, kustosz dobra i piękna, jaśniejących
w życiu wiernym Ewangelii233.

231 Por. S. Ruciński, Pedagogiczny personalizm…, dz. cyt., s. 84–86.
232 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej…, dz. cyt., s. 415–418.
233 Por. EG 168.

Rozdział II: Metodologia badań własnych
1. Cel prowadzonych badań
Badania mogą służyć wielu celom. Jednym z nich jest eksploracja. Tego
rodzaju badania mają dużą wartość w naukach społecznych wówczas, gdy
badacz wkracza na nowy grunt. „Z reguły badania eksploracyjne mają trzy
cele: (1) zaspokojenie ciekawości badacza i jego pragnienia lepszego zrozumienia przedmiotu, (2) zbadanie możliwości podjęcia szerszych badań,
(3) wypracowanie metod, które zostaną użyte w dalszych badaniach”234.
Zainteresowanie nauk pedagogicznych skierowane jest bowiem na strukturalne poznanie uniwersalnych i specyficznych warunków ludzkiego
doświadczenia, na konstytuowanie się losów życiowych, na rozwój tożsamości jednostek, a także na formę oraz treść procesu kształcenia235.
Celem zaprezentowanych badań było poznanie chrześcijańskiego doświadczenia duchowego wśród młodzieży pod kątem jego roli w procesie
wychowania. „Używając zwrotu «przedmiot badań», mamy na uwadze
obiekty i rzeczy w sensie dosłownym, jak i zjawiska czy zdarzenia, jakim
one podlegają, i w odniesieniu do których chcemy prowadzić badania”236.
Przedmiotem badań były chrześcijańskie doświadczenia duchowe
oraz przemyślenia, działania i zmiany, jakie wywołały one w badanych
234 E. Babbie, Badania społeczne…, dz. cyt., s. 111.
235 Por. Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Agresja – Interdyscyplinarność, red. D. Lenzen,
Szczecin 2003, s. 43.
236 A. W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań…, dz. cyt., s. 91.
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osobach. W przeprowadzonych badaniach przyjęto strategię badań jakościowych.
W procesie wychowania i kształcenia ważną rolę odgrywają uczucia,
emocje i wartości. Niebranie ich pod uwagę sprawia, że zdobyta wiedza
staje się ograniczona i jednostronna237. Nie wystarczy bowiem odpowiedzieć na pytanie, co dana osoba robi, ale należy także wyjaśnić, dlaczego
robi to, co robi, co myśli i co pragnie osiągnąć, czyniąc to, co czyni. Aby
posiąść taką wiedzę, badacz musi spojrzeć na zachowanie i postępowanie danej jednostki z pozycji tejże jednostki, czyli z pozycji osoby
badanej238.
„W badaniach jakościowych możliwe jest podejmowanie tematów wykraczających poza to, co obiektywne i mierzalne, co pozwala na podejmowanie problematyki związanej z ocenami, wartościami, przeżyciami,
czyli tym, co jednostkowe”239. W tym podejściu interesuje nas człowiek
i jego niedające się zmierzyć aspekty życia, które możemy poznać jedynie
za pomocą odkrywania osobistego świata wewnętrznego. Jest to klasyczne
ujęcie fenomenologii świata przeżywanego.
Idea świata przeżywanego (Lebenswelt) pojawia się w połowie lat dwudziestych XX wieku w myśli Husserla, choć jej historia jest o wiele dłuższa. Pojęcie świata przeżywanego staje się jednym z kluczowych pojęć
fenomenologii. Husserl dostrzegał kryzys nauk europejskich, do którego
przyczyniła się redukcja nauk o człowieku do idei zawartych w naukach
przyrodniczych. Twierdził, że tylko powrót do początków, do pierwszego
zdziwienia człowieka, jakie odczuł do otaczającego świata naturalnego,
jest w stanie przełamać ten impas. Koniecznym zadaniem staje się zatem
opis i analiza świata potocznego doświadczenia, nazywanego później
światem przeżywanym240.
237
238
239
240

Por. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 278.
Por. A. W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań…, dz. cyt., s. 67.
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań…, dz. cyt., s. 277–278.
Por. A. Ryk, (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu…, dz. cyt., s. 23–24.
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Źródłem poznania fenomenologicznego jest doświadczenie rozumiane
jako efekt uczestniczenia we wszystkim, co należy do wybranej przez nas
drogi działania. Badacz w unikalny sposób doświadcza rzeczywistości
osoby badanej, ale nie może jej odczuć w taki sam sposób, jest tylko
słuchaczem, może ją jedynie przekazać dalej, opowiedzieć, zdać relację,
i to stara się uczynić w badaniach241. Doświadczenie „umożliwia wgląd
w istotę fenomenu i odsłonięcie tego, co dla niego jest podstawowe
i niezbywalne. Jeśli więc chcemy dotrzeć np. do istoty poczynań wychowawczych, musimy ich szukać w opisie doświadczeń związanych z tymi
właśnie poczynaniami”242.
W przeprowadzonych badaniach główny problem badawczy brzmiał:
Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe oddziałuje na proces wychowania?
Z tego pytania wynikają następujące problemy szczegółowe:
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na rozwój
psychiczny?
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na sferę
emocjonalną?
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na sferę intelektualną?
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na rozwój
społeczny?
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na sferę moralną?
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na poczucie
sensu?
– Jak chrześcijańskie doświadczenie duchowe wpływa na kierowanie
swoim życiem?

241 Por. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań…, dz. cyt., s. 271.
242 K. Ablewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa…, dz. cyt., s. 82.

2. Metoda
W podjętych badaniach został zastosowany jakościowy wywiad badawczy
w celu głębszego zanalizowania i zrozumienia zjawiska, niż pozwoliłyby
na to metody ilościowe.
Jeżeli chodzi o technikę badań, czyli „czynności praktyczne regulowane
starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie
optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów”243, to przyjmując
powyższą metodę, można stwierdzić, że „nie ma powszechnie znanych
procedur badań jakościowych […]. Wywiad jakościowy jest czasami
nazwany wywiadem pozbawionym struktury albo niestandaryzowanym.
Ponieważ niewiele jest z góry uporządkowanych i standaryzowanych
zasad prowadzenia tych form wywiadu”244.
Możemy wymienić następujące aspekty jakościowego wywiadu badawczego:
– świat przeżywany, czyli świat codziennych przeżyć osoby badanej
i jej stosunek do nich;
– sens, czyli rejestrowanie i interpretowanie sensu głównych tematów
świata przeżywanego, tego, co i jak powiedziano;
243 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań…, dz. cyt., s. 42.
244 S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekł.
i red. nauk. S. Zabielski, Białystok 2004, s. 25.
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– aspekt jakościowy, czyli uzyskanie wiedzy wyrażonej w języku codziennym;
– aspekt opisowy, czyli uzyskanie otwartych opisów różnych aspektów
świata przeżywanego;
– aspekt konkretny, czyli uzyskanie opisów konkretnych sytuacji i ich
skutków w postaci działań;
– rozmyślna naiwność, czyli otwartość na nowe i nieoczekiwane fenomeny, bez gotowych kategorii i schematów interpretacji;
– koncentracja na temacie, czyli wywiad bez dokładnej struktury
ze standaryzowanymi pytaniami, ale w jakimś stopniu ukierunkowany;
– niejasność opisów, które są wyrazem sprzeczności świata podmiotu
udzielającego wywiadu;
– przemiana, która może nastąpić na skutek doprowadzenia osoby
udzielającej wywiadu do nowych spostrzeżeń i uświadomienia sobie
nowych rzeczy, co może mieć wpływ na zmianę w toku wywiadu jej
opisów i sensu przypisywanego tematowi;
– efekt wrażliwości, który polega na zmienianiu swoich wypowiedzi
przez respondenta w sytuacji, kiedy udziela wywiadu różnym osobom,
które cechuje odmienna wrażliwość i wiedza odnośnie do przedmiotu
wywiadu;
– interakcja międzyosobowa, która tworzy wiedzę;
– pozytywne przeżycia, które może wyzwolić w osobach badanych dobrze przeprowadzony wywiad, stając się szansą na uzyskanie nowego
wglądu w życie245.
Wywiad jest „sposobem gromadzenia interesujących badacza informacji
w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi”246. Jak powie Steinar
Kvale: „Wykracza poza spontaniczną wymianę poglądów, która występuje
245 Por. S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do…, dz. cyt., s. 42–43.
246 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 262.
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w codziennych konwersacjach i przyjmuje postać starannego zadawania
pytań i wysłuchiwania odpowiedzi, w celu uzyskania całkowicie zweryfikowanej wiedzy”247.

247 S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do…, dz. cyt., s. 18.

3. Grupa badawcza
Grupę badawczą stanowiły osoby, których doświadczenia i przeżycia
były źródłem danych w prowadzonych badaniach. Kryteria ich doboru
są specyficzne dla strategii jakościowej. „Ponieważ w badaniach jakościowych rezygnuje się z postulatu reprezentatywności próby (dającej prawo
do tworzenia uogólnień na podstawie zebranych materiałów), a także
z rzetelności (pozwalającej na powtórzenie badania przy użyciu tego samego narzędzia), o doborze osób decydują wyłącznie względy poznawcze.
Nie kładzie się więc nacisku na dużą liczbę osób badanych ani też nie ma
sprecyzowanego sposobu ich doboru. Badacz dokonuje doboru celowego,
uzasadnionego problemem, może przy tym stosować różne kryteria, jeśli
zależy mu na zróżnicowaniu badanych pod względem cech”248.
Przedmiotem przeprowadzonych badań było chrześcijańskie doświadczenie duchowe. W skład grupy badawczej weszło siedem osób: sześciu
studentów i jeden licealista. Pięcioro spośród nich działało w czasie
badań w różniących się od siebie wspólnotach, jedna nie była zaangażowana w żadnej grupie religijnej. Kryterium doboru była różnorodność
pod względem charakteru wspólnoty, kierunku studiów oraz stażu we
wspólnocie.
Do wspólnoty „Magis”, prowadzonej przez ojców jezuitów w Krakowie
należą: Zuzanna (lat 17, uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego,
248 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań…, dz. cyt., s. 281–282.
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profil ogólny, ma jedną siostrę, zaangażowana we wspólnotę od 4 lat)
oraz Ewelina (lat 20, studentka I roku w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Krakowie, ma jedną siostrę, zaangażowana we wspólnotę
od 4 lat).
Kolejne osoby to:
– Daria – lat 22, studentka II roku nauk o rodzinie na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ma jedną siostrę i dwóch braci,
od dwóch miesięcy zaangażowana we wspólnocie parafialnej;
– Jolanta – lat 23, studentka IV roku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ma jedną siostrę, należy do Ruchu
Światło-Życie;
– Grzegorz – lat 25, student V roku elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma dwie siostry i jednego brata, od 4 lat
należy do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym;
– Michał – lat 23, student IV roku stosunków międzynarodowych
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ma jedną siostrę, od 11
lat jest lektorem, a od 9 miesięcy działa w duszpasterstwie akademickim ojców franciszkanów w Krakowie;
– Karol – lat 24, student V roku automatyki i robotyki na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma dwie siostry i jednego brata,
od 3 lat działa we wspólnocie Alfa w ramach duszpasterstwa akademickiego „Na Miasteczku” w Krakowie.

4. Organizacja i przebieg badań
Badania zostały poprzedzone przygotowaniem części teoretycznej i metodologicznej na podstawie literatury naukowej. Pozwoliło to na określenie celu i przedmiotu badań oraz na wybór odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych. Doboru badanych dokonano na podstawie
osobistej wiedzy autorów na temat działających w Kościele katolickim
wspólnot. Stworzono także listę ogólnych zagadnień, które były pomocne
przy stawianiu pytań. Na indywidualnych spotkaniach z badanymi zostały
przeprowadzone wywiady, które nagrywano na dyktafon cyfrowy. Badani
mieli zapewnioną poufność i anonimowość. Badaniom towarzyszyła
atmosfera akceptacji, życzliwości i otwartości. Kolejnym etapem była
transkrypcja wywiadów oraz ich analiza. Wyniki zostały przedstawione
w następnym rozdziale.

Rozdział III: Analiza badań własnych
1. Chrześcijańska duchowość i doświadczenie duchowe:
rozumienie i formy doświadczenia

Pojęcie duchowości i doświadczenia duchowego

Pojęcie duchowości i doświadczenia duchowego jest w dużej mierze
uwarunkowane wiedzą na ten temat oraz bogactwem i różnorodnością
doświadczeń duchowych. Z tego powodu w przeprowadzonych badaniach duchowość jest ujmowana przez badanych w różny sposób: jako
rozwijająca się relacja z Bogiem, żywym i osobowym; trwanie w Nim
i życie według Jego nauki; jako coś związanego z płaszczyzną religii
i wiary, z przekonaniami; coś, co każdy człowiek posiada; jako sfera emocji
związana z wyższymi instynktami, wyższymi wartościami. Duchowość
chrześcijańska „To jest taka duchowość, która się zgadza z chrześcijaństwem, szanuje pewne wartości, związana z Jezusem Chrystusem” (Karol).
Duchowość wymaga pewnego zaangażowania, podjęcia wysiłku w celu
jej zrozumienia i wdrożenia w życie, jak stwierdza Ewelina: „Wyznaję
daną wiarę, ale nie od czasu do czasu, ale w pełni rozumiem tę religię,
ale praktykuję tak, jak najlepiej umiem […]. Żeby się udoskonalić, a nie
tak, żeby praktykować tak nagminnie w sensie negatywnym, ale pozytywnie. Ja czuję, że Bóg nie jest mi obcy. Ja się czuję przyjacielem Boga”.
Duchowość przybliża do Stwórcy, który staje się bliską i znaną osobą.
Zdaniem Jolanty dopełnia ona doczesne życie, ukazując coś więcej, ale
przy tym jest trudna do określenia: „Jest jakimś dopełnieniem tego, co
tutaj się dzieje normalnie w rzeczywistości, naszych gdzieś obowiązków.
Pozwala normalnie funkcjonować w społeczeństwie tak, żeby znaleźć czas
pomiędzy tymi rzeczami, takimi przyziemnymi i tym, żeby się w jakiś
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sposób realizować na innej płaszczyźnie, tak żeby, powiedzmy, to całe
człowieczeństwo pełniło jakąś…, żeby się nie skupiać tylko na tym, co
tutaj jest, ciężko mi to zdefiniować […]. To są te wszystkie twoje doświadczenia, które masz w życiu, tak naprawdę, powiedzmy, też głębsze twoje
przemyślenia, czy jakieś takie spotkania z innymi, które zajmują się tą
właśnie twoją sferą psychiczną, która ci daje równowagę w życiu pomiędzy
ukształtowaniem tego, co tutaj jest, a tym, nad czym chcesz pracować,
i myślę, że duchowość też ci daje jakiś cel w życiu, i tego, że masz poczucie,
że nic się nie dzieje bez przyczyny, że wszystko ma jakieś swoje założenie
i do czegoś to dąży”. Dzięki duchowości możliwe staje się nadanie życiu
pełniejszego wymiaru, stabilizacji, sensowności i celowości.

świat doktryn kościelnych,
świat nauk ewangelicznych
płaszczyzna wiary,
zrozumienie religii,

spotkanie z innymi,

praktyka wiary

doświadczenia życiowe,
głębsze przemyślenia
DUCHOWOŚĆ
świat wartości,

relacja z Bogiem,

świat moralności,

przyjaźń z Bogiem
sfera emocji,
integralna część
człowieka

Schemat 1. Rozumienie duchowości przez badanych
Źródło: opracowanie własne.

świat autorytetów
moralnych
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Pojęcie doświadczenia duchowego, w opiniach respondentów, ma charakter dynamiczny i przybiera różną postać. Dla Darii jest to przejście
od skupienia na doświadczeniach emocjonalnych do trwania w Bogu
pomimo trudności, gdzie emocje nie odgrywają już głównej roli. Natomiast dla Zuzanny są to wydarzenia z życia, widziane z perspektywy
wiary (czego osoba wierząca nie może rozdzielać), w których wyraża się
wola Boga. Grzegorz nazywa to doświadczenie działaniem i obecnością
Boga w życiu. Zuzanna wspomina: „Pojechałam kiedyś na rekolekcje,
gdzie inne osoby […] fizycznie odczuwały Boga. Myślę, że to też można nazwać doświadczeniem duchowości”. Dla Eweliny przestrzeganie
reguł chrześcijańskich stwarza możliwość odczuwania Boga w każdym
dniu i chwili na swój sposób, jest to przede wszystkim łaska Boga, dar:
„Ponieważ nie każdemu jest dane uwierzyć, wierzyć i w pełni rozumieć
wszystkie aspekty”. Podobnie myśli Michał, ujmując doświadczenie duchowe w szerokim kontekście, jako świadomość Bożej obecności, która
niekoniecznie musi mieć charakter widocznych objawów, doznań, charyzmatów czy objawień. Dla Jolanty doświadczenie duchowe to: „Jakieś

wyznacza cel

nadaje sens

równowaga
życiowa

FUNKCJE
DUCHOWOŚCI

dopełnienie życia

drogowskaz

pełna rad

Schemat 2. Interpretacja funkcji duchowości dokonana przez badanych
Źródło: opracowanie własne.
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dar Boga,

fizyczne odczuwanie Boga,

łaska Boga,

spotkanie z Bogiem

wola Boga
DOŚWIADCZENIE
świadomość Bożej
obecności

działanie i obecność
Boga w życiu

przestrzeganie reguł
chrześcijańskich

wydarzenia z życia widziane
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Schemat 3. Rozumienie doświadczenia duchowego wśród badanych
Źródło: opracowanie własne.

spotkanie z Bogiem, które może być realizowane w bardzo różnych
formach. Tak naprawdę każdy powinien sobie znaleźć jakąś koncepcję
na to, gdzie chce się znaleźć w Kościele i gdzie jest mu tam najlepiej”.
Badani wymieniają wiele sposobów doświadczania duchowości chrześcijańskiej obecnej w każdej dziedzinie życia: uczestniczenie w życiu
Kościoła, w nabożeństwach, akty religijne, msza święta, śpiew podczas
liturgii, muzyka. Ważną rolę odgrywają tutaj książki i prasa katolicka oraz
lektura Pisma Świętego. Jak mówi Karol: „Poznawać i doświadczać Pana
Boga można, czytając Pismo Święte czy jakąś lekturę związaną z duchowością”. Podkreśla to także Michał: „Zaczęła funkcjonować jakaś lektura.
Najpierw były to książki papieża. To na mnie wpłynęło i zabrałem się
za te książki. Potem zacząłem czytać książki Eldredge’a: «Dzikie serce»
i podobne. Też doszła lektura niektórych encyklik. Chociaż to może
bardziej na studiach, bo część z nich była związana z moim kierunkiem
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studiów. Myślę, że też jakaś lektura książek związanych po prostu z jakimś
światem wartości, czy to chrześcijańskim, czy choćby w jakiś sposób moralnie zbliżonych do jakiegoś ideału chrześcijańskiego, a do tego jeszcze
lektura prasy katolickiej: «Miłujcie się», innych tygodników: «Gościa
Niedzielnego» czy podobnych”. Również modlitwa jest wymieniana
jako miejsce doświadczania duchowości. Według Michała rozpoczyna
się to już wraz z pierwszymi nauczonymi modlitwami: „Jeżeli chodzi
o prywatne doświadczenia duchowe, no to modlitwa, powiedziałbym dość
tradycyjna modlitwa, taka, jaką uczą rodzice dziecko w domu i potem jak
to wygląda. Wiadomo, że ta modlitwa z wiekiem się zmienia, zaczyna
do czegoś dorastać”. Rozwija to Ewelina, mówiąc, że doświadczenie
duchowe jest możliwe: „Przez modlitwę czy różne swoje własne rozmowy z Panem Bogiem, bo modlitwa jest rozmową taką z głębi serca. Nie
takie «klepanki», tylko szczera rozmowa jak z przyjacielem, poruszanie
swoich smutków, żalów, a nawet tych najlepszych dni, kiedy się coś udało.
Chodzi nawet o modlitwę poprzez poszczególne wydarzenia, które się
toczą, krok po kroku, dostrzegam to”.
Wymieniana jest również natura, góry, ponieważ: „Można doświadczać
takiego podziwu dla całego stworzenia, to, co można zobaczyć, podziwiać,
ktoś to musiał stworzyć” (Karol).
Najwięcej wypowiedzi na temat sposobów doświadczania duchowości
chrześcijańskiej dotyczy innych ludzi, których Bóg używa, aby na nas
oddziaływali. Może to się odbywać na różne sposoby: „Poszczególne
słowa innych osób, to, jak ktoś rozmawia, to jest świadectwo, też w czasie
mszy świętej, jak ksiądz na kazaniu coś powie, co mnie dotknie, zaciekawi,
to też jest ważne, bo Pan Bóg działa nie tylko przesz słowo Boże, osoby
święte, ale też tak na co dzień, nawet w takich dzieciach, które proszą,
żebrzą, Bóg ma różne sposoby działania” (Ewelina).
Możliwość spotkania z drugim człowiekiem dają akcje charytatywne
i wolontariat, gdzie w sposób szczególny, uczestnicząc z innymi w ich
cierpieniu lub słabościach, doświadczamy chrześcijaństwa i zgłębiamy wymiar duchowy życia ludzkiego. Kolejną taką przestrzenią są pielgrzymki,
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Schemat 4. Wykaz sposobów doświadczania duchowości chrześcijańskiej w opiniach badanych
Źródło: opracowanie własne.

które również stwarzają możliwość spotkania z drugim człowiekiem,
często w trudnych warunkach, stanowiąc przede wszystkim czas modlitwy
i przemyśleń na temat swojej wiary. Czasami jedyny w ciągu roku. Jak
mówi Jolanta: „Pielgrzymki są cały czas punktem zaczepienia i jakimś
elementem w ciągu roku. Wolontariat służy rozwojowi mojej duchowości
w tym momencie”.
Dla wszystkich badanych ważnym miejscem doświadczania duchowości chrześcijańskiej jest wspólnota, w której kiedyś byli lub nadal są.
Grzegorz stwierdza: „Myślę, że właśnie ta wspólnota bardzo dużo daje.
Wymiana poglądów. Dzielenie się wspólnym doświadczeniem, wspólnymi problemami – to dużo mi dawało. Wspólnota służy pogłębianiu
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duchowości, szukaniu różnych źródeł wartościowych, mądrych ludzi,
którzy mają coś do powiedzenia. Daje szansę chłonięcia tego wszystkiego.
Ważne, kiedy uświadamiam sobie, że sam muszę poszukać odpowiednich ludzi”. Spotkanie z drugim człowiekiem, który wierzy i dzieli się tą
wiarą z innymi, umacnia w duchowości i pozwala ją rozwijać, ale także
umożliwia odkrycie na nowo siebie w relacji do Boga oraz rozpoczęcie
budowania z Nim przyjaźni. Na pytanie o drogę Boga do człowieka
i Jego sposoby działania Zuzanna stwierdza: „Myślę, że używał wielu
ludzi, przede wszystkim przyjaciół. Użył też przede wszystkim wspólnoty, w której poznałam ludzi, może nie o takich samych przekonaniach.
Mieliśmy jeden cel we wspólnocie – poznawać Boga, i właśnie to mnie
zbliżyło”.
Modlitwa a proces wychowania

Modlitwa jest jednym z chrześcijańskich doświadczeń duchowych, jest
rozmową z Bogiem. Jak każda rozmowa, wnosi coś nowego w życie człowieka. Bóg odpowiada na modlitwę poprzez różne sytuacje i zdarzenia,
a także poprzez swoje słowo, obecne na kartach Pisma Świętego, w ten
sposób prowadząc osobę wierzącą do życia wiecznego. Dla Zuzanny
modlitwa to nie tylko kontakt z Panem Bogiem, ale także możliwość
uzyskania odpowiedzi na różne pytania i wątpliwości dotyczące jej życia oraz bliskich. To zawierzenie Bogu pomaga, czego doświadczała
już kilkakrotnie: „Na ostatnie rekolekcje letnie pojechałam w intencji
mojej przyjaciółki, żeby uwierzyła. Bardzo chciałam jej pomóc uwierzyć
i chciałam, żeby się zwróciła do Boga. Wcześniej mówiła, że nie wierzy,
że to nie ma sensu. Prosiłam Boga całe rekolekcje, żeby coś zrobił, żebym
chociaż ja jej mogła jakoś pomóc. Dzień po rekolekcjach mi zadzwoniła,
że doznała olśnienia, więc to musi być naprawdę Bóg. Bóg jest dla mnie
oparciem. Często właśnie są sytuacje, w których nie mogę nic zrobić i wtedy proszę Go. Oddaję Mu też sprawy i wierzę, że to On się tym zajmie”.
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Modlitwa sama w sobie ma siłę oddziaływania na człowieka, umacnia
w pokonywaniu swoich słabości, ale wymaga wiary i podjęcia jej trudu,
wytrwałości, jak mówi Karol: „Modlitwa jest trudnym aktem. To jest praca
wewnętrzna nad sobą. Trzeba stanąć w prawdzie wobec siebie, wobec
Boga. Modlitwa też, tak mi się wydaje, zaczyna tak wpływać, że mobilizuje
cię do jakiegoś porządkowania życia, takiej siły wewnętrznej, żeby być
wiernym przykazaniom […]. Nie można oddzielać modlitwy od reszty
życia”. Michał zauważa, że do odpowiedniego przeżywania modlitwy
potrzebne jest zaufanie Bogu: „Nieraz mam z modlitwą duże problemy.

daje pokój,
dopełnia dzień

ułatwia funkcjonowanie
w codziennym życiu,
ułatwia panowanie nad sobą

odpowiedź
na pytania
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w pokonywaniu
trudności

kontakt z Bogiem,
działanie Boga,
oddanie Bogu różnych spraw,
postawa w prawdzie przed Bogiem

Schemat 5. Znaczenie modlitwy z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia
duchowego w ocenie badanych
Źródło: opracowanie własne.
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Nie to, że mam problemy z «ilością» modlitwy. Tylko problemy z odpowiednim jej przeżywaniem i z taką jakby dojrzałą modlitwą, modlitwą
takiego zawierzenia. Częściej mi się zdarza prosić o coś niż po prostu
otwierać się na to, co mi Pan Bóg podrzuci”.
Modlitwa ma też przełożenie na każdy dzień, jak wspomina Jolanta: „Myślę, że łatwiej mi było w ogóle, modląc się, funkcjonować w takim codziennym życiu. Właśnie lepiej sobie radzić w relacji z ludźmi,
w kwestii jakiegoś pokoju (…). Też wydawało mi się, że lepiej się wtedy
zaczyna, kończy ten dzień, że jest jakiś taki pełniejszy. Natomiast mimo
tego, że mam świadomość, ile płynęło z tego pozytywów, kiedy byłam
tak bardzo zaangażowana w to życie duchowe, nie jestem teraz w stanie,
wiecie, nie wiem, od czego to zależy. Może jest mi wygodniej teraz. Niby
czuję taką wewnętrzną potrzebę, ale ona nie jest przekładana na to, co tak
naprawdę się dzieje. Tak naprawdę bardzo mnie to denerwuje, bo wcześniej zupełnie inaczej to wyglądało […]”.
Pismo Święte a proces wychowania

Biblię można nazwać listem skierowanym do ludzi przez Boga, który
pragnie nam coś przekazać: „Pismo Święte potrafi nam dać odpowiedź,
kiedy jej szukamy, można otworzyć Pismo Święte i można znaleźć odpowiedź tak po prostu […]. Ja w ogóle byłam bardzo zaskoczona, bo kiedyś
– przed rekolekcjami właśnie – z Pismem Świętym spotykałam się tylko
na mszach świętych, a później na spotkaniach czytałyśmy Pismo Święte
i okazało się, że tam jest tyle treści i tyle zaskakujących rzeczy, które Bóg
nam przekazuje, a my to często po prostu odrzucamy. Kilka razy stawiałam sobie takie zadanie, żeby przeczytać Pismo Święte, bo wiem, że tam
jest wiele odpowiedzi na moje pytania i niedługo to zrobię” (Zuzanna).
Podobnie stwierdza Ewelina: „Lubię otworzyć Pismo Święte w dowolnym miejscu i czytać. Lubię powracać do Pisma Świętego w różnych
sytuacjach, nie tylko jak trzeba. Jest ono wskazówką, jak żyć. Kolejnym
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drogowskazem. Znakiem drogowym. Jest słowem Bożym”. Zawiera ono
wszystko, czego człowiek potrzebuje do życia, ponieważ dotyka przeróżnych spraw, które spotykają ludzi, jak mówi Karol: „Bardzo mi się
spodobało, jak ktoś zachęcał do czytania Pisma Świętego właśnie w ten
sposób, że to jest zbiór doświadczeń wielu tysięcy ludzi. Mogę korzystać
z tego doświadczenia dzięki tej książce, Pismu Świętemu, że nie muszę
tych samych błędów popełniać i mogę z tego korzystać i lepiej żyć dzięki
temu”. Sprawdza się to w codziennym życiu, będąc pomocą w podejmowaniu decyzji i wyborów, jak twierdzi Grzegorz: „Staram się codziennie
coś zaczerpnąć. Dużo mi daje ostatnio takie codzienne czytanie, które
Kościół proponuje na każdy dzień. Jakoś w sumie widzę, że Pan Bóg
mówi mi, co robić w moim życiu przez te słowa, to jest coś niezwykłego,
to niedawno odkryłem, ale to jest fajne”. Pismo Święte, sugeruje Michał,
odgrywa także rolę kodeksu norm postępowania, wyjaśnia, co wybrać:
„Myślę, że Pismo Święte generalnie jest dobrym wyjściem z sytuacji.
Kiedy człowiek przeżywa jakieś wątpliwości i ma kłopoty z tradycyjnymi
formami modlitwy, albo kiedy czuję taką wewnętrzną potrzebę, że należałoby poczytać albo czegoś się dowiedzieć. To jest konstruktywne
źródło dla budowania jakiegoś szerszego systemu wartości, no i w taki
sposób też jakby ja to Pismo Święte postrzegam, nie tylko jako prawdę
objawioną i głos Pana Boga, ale też pewnego rodzaju źródło prawa, zasad
i wartości”. Słowo Boże pozwala zrozumieć naszą przeszłość i to, co się
aktualnie dzieje w naszym życiu, możemy je ponadto odnieść do naszych
planów i zweryfikować z wolą Boga. Tak twierdzi Jolanta: „Zawsze sobie
czytałam jakieś określone fragmenty – albo robiłam to losowo, albo lubiłam sobie bardzo czytać Psalmy i zawsze się starałam odnieść to jakoś
do siebie. Zawsze starałam się to przeanalizować [w odniesieniu – przyp.
red.] do tego, co się działo, co się będzie działo w najbliższym czasie.
Naprawdę dużo mi to dawało”. Modlitwa i czytanie Pisma Świętego
uczyło ją systematyczności i zaangażowania w codzienność, ale także
wpływało na jej postawę wobec innych: „Na pewno duży wpływ miało
na stosunek do ludzi, na to, że rzeczywiście starałam się być bardziej
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Schemat 6. Rola Pisma Świętego w opinii badanych z perspektywy chrześcijańskiego
doświadczenia duchowego
Źródło: opracowanie własne.

otwarta na czyjeś problemy, bardziej zaangażowana w to, co robię nawet
w ciągu takich zwykłych obowiązków codziennych, powiedzmy w sensie
pójścia do szkoły, jakichś zajęć dodatkowych, żeby to robić pełniej, żeby
się na tym skupiać, żeby nie marnować czasu. Zresztą nie była to nawet
kwestia takiego świadomego np. oglądania telewizora, miałam potrzebę

112

Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania

zrobienia czegoś innego, i to na pewno pomogło w samym takim usystematyzowaniu dnia, powiedzmy wszystko jest tak po kolei, znajdowało
się czas na wszystko”.
Eucharystia a proces wychowania

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Jest to misterium, którego człowiek w pełni nie jest w stanie pojąć. Dla Zuzanny
jest to dar od Stwórcy, który do Niego zbliża, ponieważ zapraszamy Boga
do swojego życia, uświadamiamy sobie, co On dla nas zrobił. Mówi o tym
także Daria: „Jak jestem na mszy świętej, to jest to dla mnie najważniejszy
moment. Jak ją (Eucharystię) przyjmuję. Ten moment jest taki szczególny. Człowiek może być tak sam na sam z Bogiem”. Podobnie stwierdza
Ewelina: „Kiedy uczestniczymy w Komunii św., mam taką świadomość,
że Pan Bóg przychodzi do mnie, to taki namacalny dowód; też wiara
i moje podejście, obecność we mszy świętej jest takim spotkaniem z Panem Bogiem”. Eucharystia ma też przełożenie na nasze codzienne życie,
może na nie wpływać i je kształtować, jeśli tylko człowiek się na nią
otworzy i włoży wysiłek, by ją zrozumieć. Również Jolanta podobnie
to czuje: „na pewno zaangażowanie w życie Kościoła ma wpływ na codzienne funkcjonowanie. Nie mówię, że ten stan się utrzymuje przez cały
tydzień, bo np. w moim przypadku tak nie jest, ale na początku masz
jakąś siłę. Zaangażowanie w to, co się dzieje, daje na pewno niesamowitą
siłę do tego, by inaczej układać swoje plany”.
Eucharystia sama w sobie ma też przemieniającą moc, potrafi uzdrawiać zranione ludzkie serca obecnością Boga oraz kształtować sumienie
poprzez obecne w niej słowa, jak twierdzi Grzegorz: „Mega ważna jest
dla mnie Eucharystia. Staram się ostatnio coraz częściej chodzić na mszę
świętą, przez to karmić się Bożym Ciałem. Widzę, że jest to coś przemieniającego człowieka. Myślę, że właśnie Pan Bóg przede wszystkim
przez Eucharystię mnie zmienia. To jest przede wszystkim przyjmowanie
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Schemat 7. Sens Eucharystii z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia duchowego w wypowiedziach badanych
Źródło: opracowanie własne.

Ciała Pana Jezusa, ale to jest też słuchanie słowa Bożego na każdej mszy
świętej, słuchanie homilii. Często chodzę na msze akademickie i tam
mam mądrych duszpasterzy. Zawsze mają coś ciekawego do przekazania.
Zawsze coś się usłyszy dobrego. Tak, że Eucharystia jest bardzo ważna.
Tak się zastanawiam, jak można zrezygnować, wyjechać nagle za granicę
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i zrezygnować z tego”. Autentyczne i pełne wiary przyjmowanie Komunii
św. sprawia, że człowiek inaczej patrzy na swoje życie, pragnie je lepiej
przeżywać: „Cały czas starasz się intensywnie myśleć nad tym, co robisz,
nie robić czegoś pochopnie, przemyśleć sobie bardziej, jeżeli chodzi o taką
kwestię emocjonalną. Żeby też nie reagować gwałtownie, bo uświadamiasz sobie – byłam u Komunii. Wydaje mi się, że człowiek też się wtedy
bardziej pilnuje, tylko to też jest kwestia tego, że rzeczywiście trzeba być
świadomym tego wszystkiego, co się dzieje […]. Jeżeli chodzi o Komunię, to na pewno daje niesamowitą energię do tego, by myśleć w swoim
życiu o wartościach, którymi się kierujesz. Pozwala zauważyć drugiego
człowieka, w związku z czym starasz się być bardziej pomocny czy to
na polu domowym, czy to szkolnym, czy w ogóle funkcjonując” ( Jolanta).
Eucharystia otwiera przed człowiekiem perspektywę innego życia, otwiera
go na drugiego człowieka, na bycie dla innych w środowiskach, w których
przyszło mu żyć.
Eucharystia to najdoskonalsza modlitwa, spotkanie z obecnym w niej
Bogiem, jak powie Karol: „ja traktuję Eucharystię jako najlepszy sposób
modlitwy, bo ofiarowuje się sam Jezus Panu Bogu, ofiarowuje swoje Ciało
i Krew, [modlitwy – przyp. red.], która potrafi wybłagać wszelkie prośby
czy być dziękczynieniem. To ma największą wartość. Żadna moja modlitwa nie będzie miała takiej wartości, jak właśnie ofiara Jezusa. Myślę,
że to nadal się kształtuje, wiara w moc Eucharystii i w to, jakby kierując się
słowami Jezusa, że „kto nie spożywa mojego Ciała, nie jest Mnie godzien”.
To chyba ostatnio czytałem w Ewangelii św. Jana. To są dla mnie takie
mocne słowa, które jakoś mi bardziej uświadamiają, że to jest ważne”.
Adoracja a wychowanie

Adoracja jest wyjątkowym spotkaniem z Bogiem. Zuzanna zauważa:
„to jest czas takiej głębokiej modlitwy, rozmowy, też refleksji nad swoim
życiem. Wtedy mam świadomość, że stoję przed Bogiem i uświadamiam
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sobie wtedy, że przed Nim nic nie ukryję i przed Nim powinnam zaufać
po prostu. Podczas adoracji doświadczam obecności Boga. To wpływa
na samopoczucie. W czasie adoracji odczuwam spokój i zaufanie. To ma
też wpływ na nas, na nasz stosunek do Boga”. Dla Eweliny adoracja jest
namacalnym dowodem na obecność Boga wśród nas. Karol stwierdza,
że cały czas uczy się tej modlitwy, że jest to dla niego trudne, i że wszystko
zależy od wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii. Również dla Darii
adorowanie jest trudne, ale stara się nad tym pracować. Michał podkreśla,
że adoracja jest dla niego źródłem siły do życia: „doświadczenie prywatnej adoracji przyszło do mnie na studiach, kiedy zacząłem w przerwach
między zajęciami wpadać do kościołów, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. Kiedy zacząłem się modlić: nieraz bardzo tradycyjnie,
jakimiś standardowymi modlitwami, nieraz własnymi słowami, nieraz
tylko [wszedłem – przyp. red.] poklęczeć przez chwilę. Myślę, że to jest
takie dla mnie ważne […], żeby czerpać siły z takich chwilowych wizyt”.
Również Grzegorz stara się znajdować w codzienności czas na adorację,
którą coraz bardziej poznaje: „Adorację to chyba stopniowo tak odkrywam. Zauważyłem, że w czasie adoracji, jeżeli się poświeci odpowiednią
ilość czasu, to ona rzeczywiście jakby otwiera na Boga. Zrozumiałem,
że to nie jest taka właśnie jakaś modlitwa, ale to jest bardziej słuchanie,
kontemplacja. Na adoracje, kiedy mogę kiedykolwiek, to się wybieram,
nawet na chwilę. Takie po prostu spotkanie z żywym Bogiem, dobitne”.
Jolancie adoracja stwarza możliwość refleksji nad swoim życiem, ułatwia planowanie pracy nad sobą: „[…] przedstawiasz swoje problemy,
swoje oczekiwania. Dziękujesz za to, co się działo. Myślę, że masz taką
większą świadomość tego, co się w twoim życiu dzieje, za co powinieneś
być wdzięczny, o co jeszcze możesz prosić, chciałbyś zmienić. Na adoracji masz jakiś taki przegląd swojego etapu, starasz się go w jakiś sposób
podsumować. Zastanawiasz się nad tym, co możesz zmienić jeszcze, co
jest źle, nad czym chciałbyś jeszcze popracować. Masz jakąś krótką chwilę
swoich własnych przemyśleń. Adoracja pozwala uświadomić sobie, co się
dzieje w życiu i odkryć te jego elementy, nad którymi warto się zatrzymać.
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Schemat 8. Znaczenie adoracji z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia
duchowego w opinii badanych
Źródło: opracowanie własne.
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Stwarza okazję do refleksji nad tym, co chciałbyś jeszcze zrobić, czego
ci brakuje”. Widzi ona, że adoracja kształtuje człowieka, ukierunkowuje
na ważne rzeczy w życiu, nadaje pewnej systematyczności, pozwala wyznaczyć priorytety, przede wszystkim odkrywa prawdę o sobie, stwarza
możliwość doświadczenia ciszy, skłania do wewnętrznych przemyśleń:
„[…] jeżeli jesteś świadomy swoich priorytetów, jakichś wartości, którymi chcesz się kierować, to na nich się skupiasz w modlitwie czy też
przepraszasz za to, co było złe i wtedy automatycznie też analizujesz,
co było złe. Wiadomo, że ktoś ci czasem podpowiada, ktoś cię formuje,
uczy analizowania jakichś swoich zachowań, też podpowiada w kwestii
wyboru jakichś priorytetów i pozwala jakoś rozróżniać, co jest dobre,
co jest złe. Dzięki temu możesz to konfrontować później. Jeżeli zostajesz sam ze sobą, rzeczywiście możesz powiedzieć to, co chcesz. Jeżeli
jesteś sam ze swoimi myślami, to łatwiej jest to wszystko przeanalizować,
odnieść jakoś do tego swojego życia i rzeczywiście skonfrontować to”.
Rekolekcje a wychowanie

Rekolekcje są wyjątkowym czasem spotkania z Bogiem poprzez Eucharystię, Pismo Święte, modlitwę, a także z drugim człowiekiem. W tym
kontekście Michał stwierdza: „To jest czas pogłębionego kontaktu z Panem Bogiem. Ja myślę, że to jednak dla mnie zdecydowanie bardziej
będzie czas i okazja, i miejsce do spotkania innych ludzi jednak niż
do spotkania Pana Boga. To może niezbyt dobrze brzmi i sam to czuję,
jakbym przedkładał ludzi nad samego Pana Boga, ale myślę, że bardziej się liczy spotkać dla mnie ludzi, dla których Pan Bóg jest kimś
ważnym, niż powiedzmy przeżyć takie rekolekcje w stylu „sto różnych
konferencji”; być może jednak większym doświadczeniem będzie to, co
usłyszę od tych ludzi w prywatnych rozmowach, niż to, co po prostu
usłyszę na jakiejś konferencji”. Świadectwo innych ludzi, przebywanie
z nimi ma niesamowitą siłę oddziaływania. Podkreśla to Jolanta: „Fajnie,
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Schemat 9. Rola rekolekcji z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia duchowego
Źródło: opracowanie własne.

bo poznajesz nowych ludzi, wymieniasz się doświadczeniem, każdy jest
z innego miejsca. Zazwyczaj byli to ludzie w twoim wieku, czyli były
wspólne fascynacje na tym samym poziomie, no i to, że oni też się formowali, więc się wymienialiśmy doświadczeniami religijnymi; widziałeś,
że ktoś gdzieś więcej działa i stwierdzałeś – super, może ja też chcę czegoś
więcej, w żaden sposób w formie zazdrości tylko takiego mobilizowania
się nawzajem, żeby działać – to było niesamowite doświadczenie”. Rekolekcje dawały jej również siłę i chęć do działania w Kościele, w swojej
parafii: „Miałam niesamowitą chęć, żeby działać, żeby coś zrobić, jakieś
świeże pomysły, żeby coś realizować u siebie we wspólnocie”. Dzięki nim
nawiązywało się trwałe relacje z rówieśnikami: „Niesamowitych ludzi
się tam spotykało i mam naprawdę wielu przyjaciół z czasów rekolekcji,
mimo tego, że mieszkamy w innych miastach. Ten kontakt cały czas

119

Analiza badań własnych

jest, pomimo tego, co oni tam robią, część ciągle działa i jest bardzo
zaangażowana, część nie działa, ale cały czas jest ten kontakt. To było
niesamowite doświadczenie z ludźmi, w kwestii duchowej. Właśnie to,
że to się działo wszystko tak na spokojnie, że te rekolekcje opierały się
na tym, żeby coś przeżyć”. Według Jolanty trzeba uważać, aby rekolekcje
nie były nastawione tylko na przeżycia emocjonalne, ponieważ niesie to
ryzyko oderwania od codzienności. Czas rekolekcji jest przede wszystkim
przeżyciem duchowym.
Nawrócenie

W życiu człowieka pojawiają się momenty zwrotne, które są w stanie
odmienić całe jego dotychczasowe funkcjonowanie. W chrześcijaństwie
takim momentem jest nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu. Często jest to jakieś przełomowe zdarzenie, po którym zmienia się myślenie
i działanie osoby. Zuzanna wspomina: „Były jedne rekolekcje, które były
takim przełomem, na tych rekolekcjach bardzo płakałam nad sobą, bo tak
myślałam, że trochę beznadziejne mam myślenie, beznadziejnie działam,
i to był taki przełom. Później zaczęłam coś budować od nowa w sobie.
Wcześniej rzeczywiście miałam różne trudności właśnie w pokonywaniu
jakichś lęków, ale zgłębianie wiary – bo nadal ją zgłębiam i myślę, że tak
będzie dalej – bardzo mi pomogło. Bez tego myślę, że byłabym nadal
na tamtym poziomie, na którym byłam kiedyś, chociaż wiem, że razem z różnymi doświadczeniami czekają różne kryzysy wiary, ale mam
po prostu jedną myśl, która mnie prowadzi do Boga, bo wiem, że życie
się nie kończy razem ze śmiercią i to jest najważniejsze”. Dużą rolę
odgrywają tutaj inni ludzie, którzy poprzez świadectwo swojego życia,
swoją postawę lub wypowiedziane słowa potrafią oddziaływać na otoczenie: „Gdy miałam 14 lat odczułam bliskość Boga. Cały czas byłam
wychowywana w wierze, ale nigdy się nie modliłam, nie zastanawiałam.
Dopiero podejście tego ojca pokazało mi, że Bóg jest osobowy. Potem
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Schemat 10. Rozumienie nawrócenia jako elementu chrześcijańskiego doświadczenia duchowego
Źródło: opracowanie własne.

było więcej takich momentów […]. Nowe patrzenie było trzy lata temu,
poprzez mojego przyjaciela duchowego, który swoim życiem i postawą
wyróżniał się od innych, nie zapalał swoim widokiem, był cichy, pokorny,
rozmowa z nim mnie nawróciła”. Podkreśla to także Zuzanna: „Miałam
zresztą niedawno, może rok temu, taki czas, kiedy nie widziałam za wiele
sensu w chodzeniu do kościoła. Też był taki czas, kiedy nie chodziłam,
ale najważniejsze jest to chyba, żeby zastanawiać się i poszukiwać sensu,
bo myślałam o tym dużo i rozmawiałam z takim przyjacielem, który też
bardzo w życiu dużo przeszedł. Jego historia bardzo mnie zaskoczyła
i to wydarzenie mi bardzo pomogło w odnalezieniu Boga, bo człowiek,
który bardzo dużo cierpienia przeszedł w życiu, zrozumiał, co to jest
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cierpienie i wytłumaczył mi, czy to ma sens. To był przełom, bo też nie
mogłam wcześniej zrozumieć cierpienia, a teraz mogę, i to mi bardzo
pomogło, więc myślę, że Bóg stawia nam na drodze różnych ludzi, stawia
nam np. wspólnotę, żebyśmy mogli się do Niego zwrócić”.
Nawrócenie dla chrześcijanina to nie tylko jedna chwila, to ciągły
proces wybierania Boga, unikania grzechu, jak zauważa Michał: „Myślę,
że całe moje życie od jakiegoś etapu nabrania większej świadomości,
dojrzałości jest tak naprawdę nawróceniem, ciągłym nawracaniem się,
bo nie uważam, żeby proces mojej formacji czy mojej przemiany duchowej był zakończony. Myślę, że to zawsze będzie w jakiś sposób dążenie
do jakiegoś stanu”.

2. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a rozwój
psychiczny i sfera emocjonalna

Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a zrozumienie
samego siebie

Samoakceptacja jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania. Często
trudno pogodzić się z wizerunkiem samych siebie, dalekim od współczesnych wzorców mody, bogactwa, zdrowia i piękna. Zdaniem Grzegorza
doświadczenie duchowe uczy, jak nie ulegać tej presji: „Akceptuję się takim, jakim jestem. Akceptuję to, czego nie mogę zmienić, ale też pomaga
mi to zmieniać to, co mogę. Po prostu myślę, że rozwija mnie na pewno,
lepiej patrzę na siebie, bardziej z dystansu, że jestem tylko człowiekiem,
że popełniam błędy. To normalne, że nie wszystko jest tak, jak bym chciał,
żeby było”. Człowiek w ciągu życia pragnie lepiej zrozumieć siebie, szukając odpowiedzi na fundamentalne pytanie: kim jestem? Zaangażowanie
w duchowość chrześcijańską, jak twierdzi Zuzanna, umożliwia kontakt
z ludźmi. Rozmowy z księżmi, kazania, konferencje, formacja w grupie
ułatwiają poznanie siebie. Według Michała duchowość chrześcijańska
dopełnia obraz człowieka, co pozwala uniknąć jego redukcji: „Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka i ja się łapię na tym, że jeżeli bardzo
wielu ludzi, nieraz bardzo światłych, inteligentnych, naukowców próbuje
zrozumieć człowieka bez Boga, nie dostrzegając w tym człowieku Bożego podobieństwa, nie dostrzegając konieczności otwarcia się człowieka
na coś więcej niż to, z czego jest ulepiony, jest to źródłem bardzo wielu
błędów. Myślę, że to jest źródłem takiego kryzysu świata wartości, jaki
aktualnie przeżywamy”. Zdaniem Michała chrześcijańskie doświadczenie duchowe pozwala na odnalezienie właściwej relacji do siebie, innych
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ludzi i świata. Potwierdza to także Grzegorz: „Duchowość na pewno
mnie ustawia na dobrym miejscu w relacji z Panem Bogiem: że ja jestem
tylko człowiekiem, jestem tylko stworzeniem, a On jest Bogiem. Tak, tak,
daje mi to poczucie, że jestem niedoskonały, że popełniam błędy, że mogę
kogoś zranić. Mimo że nie chcę, daje dobre spojrzenie na siebie, takie
prawdziwe”.
Jolanta stwierdza, że duchowość chrześcijańska pozwala na wyznaczenie kierunków pracy nad sobą, wpływając znacząco na wychowanie. Nikt
z jej znajomych nie żałuje, że był zaangażowany we wspólnotę. Dla niej,
przede wszystkim, poukładane zostały życiowe priorytety.
Świadomość swoich braków często może paraliżować dalszy rozwój
i prowadzić do zniechęcenia. Doświadczenie duchowe umożliwia działanie w kierunku poprawy siebie, daje nadzieję i siłę, jak mówi Daria:
„Wara pozwala mi widzieć szansę, jak coś złego zrobię. Człowiek ma
szansę znowu zacząć, jestem dla siebie bardziej miłosierna i dla innych.
Mówi się o zranieniach generacyjnych. Wiem, że parę rzeczy wyniosłam
z rodziny. Pozwala mi to miłosierniej patrzeć na swoją mamę, miłosierniej
patrzeć na siebie w tych wadach”.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a sfera emocjonalna

Emocje odgrywają znaczącą rolę w codziennym funkcjonowaniu. Są informacją o stanie równowagi psychicznej oraz modelują działanie w konkretnych sytuacjach. Nie można ich tłumić, natomiast można kontrolować
zachowanie, któremu emocje towarzyszą: „Często w życiu człowiek
działa pod wpływem emocji. Myślę, że z wiarą działa się bardziej stabilniej, bardziej uważa się na innych ludzi, również w relacjach” (Zuzanna).
Podobnie sądzi Michał: „Myślę, że wiara może tak naprawdę wiele rzeczy
prostować, że nie wystarczy takie suche spojrzenie, sucha kontrola nad
emocjami. Potrzeba też jakiegoś namysłu na temat tego, czy dana rzecz
jest dobra czy zła i na ile ona mieści się w kanonie jakiejś moralności
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i tego, co Pan Bóg na to […]. Trzeba zobaczyć tę sytuację szerzej i ocenić
ją w kategoriach jakichś wartości. Wtedy ewentualnie modelować nawet
tę uprzednią decyzję czy spojrzenie”. Doświadczenie duchowe ułatwia
stawianie pytań o sens i skutki podjętej decyzji dla siebie i innych oraz
wyznacza pewien wymiar moralny działania emocjonalnego, który może
pełnić rolę czynnika zapobiegającego eskalacji.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe pomaga człowiekowi w sytuacji, gdy jego życie emocjonalne nie przebiega w prawidłowy sposób, jak
stwierdza Karol: „Miałem trochę popsute emocje. Jakaś izolacja społeczna
nie pozwalała mi się do końca rozwijać emocjonalnie […]. Emocje były
jakoś zaniedbane, przez to miałem problemy w nawiązywaniu kontaktu z innymi osobami […]. Czuję, że moja sfera emocjonalna została
uzdrowiona, że to (duchowość chrześcijańska) mi pomogła […]. W tym
momencie nawet w ogóle o tym nie myślę, zapomniałem o tej sferze,
że miałem z tym problem […]. Nie można powiedzieć, że teraz jest
idealnie, ale wydaje mi się, że naprawdę wiele tych emocji zostało uzdrowionych, że teraz potrafię lepiej kierować tymi emocjami. Tak, żeby mi
służyły, żeby emocje nie kontrolowały mnie, tylko żebym ja kontrolował
emocje i z nich korzystał. W odpowiedni sposób. Myślę, że chyba na tym
powinno to polegać”. Zuzannie duchowość pomaga w przezwyciężaniu
trudności i emocji, jakie im towarzyszą: „Zdecydowanie wiara i duchowość dają oparcie. Tak jak wcześniej ciężko było mi znosić różne porażki,
tak teraz każde wyzwanie traktuję jako pokonywanie własnych lęków albo
przeciwności i traktuję też jako kształtowanie charakteru”. Takie samo
znaczenie przypisuje duchowości Grzegorz: „Myślę, że duchowość mnie
umacnia, stabilizuje, że sobie łatwiej radzę, ona hartuje”. Jolanta podkreśla, że samo przebywanie z ludźmi, którzy w swoim życiu doświadczają
duchowości chrześcijańskiej i nie stosują agresji w celu rozwiązywania
swoich problemów, sprawia, że uczymy się od nich panowania nad sobą.
Duchowość podpowiada, jak sobie radzić ze swoimi emocjami, żeby one
nie kierowały nami. Daria zauważa, że emocjonalna duchowość innych
osób na nią wpływała.
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Samo doświadczenie duchowe, jak każde inne, niesie w sobie ładunek
emocjonalny. Dla Eweliny są to rekolekcje, modlitwa oraz adoracja:
„[…] wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, kim jest. Czuję taką małość
wobec Boga, że Bóg ingeruje w nasze życie i tak emocjonalnie można
to przeżyć. Każde decydujące starcia w naszym życiu są emocjonalne”.
Z kolei Grzegorz podaje przykład Biblii: „Niektóre sytuacje rzeczywiście
wzruszają człowieka, jakieś słowo z Pisma Świętego, niekiedy człowiek
wymięka po prostu, czuje się taki inny, rozluźniony, jakaś taka radość”.
Nie można podzielić emocji na pozytywne i negatywne, a raczej na przyjemne i nieprzyjemne, ponieważ każde są potrzebnym objawem tego, co
przeżywamy: „Są też niemiłe, jakiś lęk, to też z czasem jest dobre, czasami
strach. Takie ludzkie odruchy, że coś może być nie tak, jak ja chcę […].
Też [ważna jest – przyp. red.] kwestia zaufania tego całkowitego, bezgranicznego, nie jest to proste na pewno, ale myślę, że emocje są obecne
w duchowości bardzo mocno” (Grzegorz).
Przede wszystkim doświadczenie duchowości chrześcijańskiej pozwala
na wyciszenie i złagodzenie emocji, spojrzenie z dystansu na swoje życie.
Umożliwia to choćby modlitwa: „Jeżeli chodzi o modlitwę, pozwala się
skoncentrować, nauczyć się czerpania radości w ciszy. Teraz wszystko
jest w chaosie, szybko, ludzie żyją w ciągłym pośpiechu. Taka dobra
modlitwa, rekolekcje pozwalają się wyciszyć i czerpać korzyści, refleksje, jak się poprawić, co polepszyć w życiu, pod względem moralnym,
chrześcijańskim, wiary. Temu służą właśnie różnego rodzaju praktyki
modlitewne” (Ewelina).

3. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a rozwój społeczny
i sfera intelektualna

Rola wspólnoty w procesie wychowania

Wspólnota chrześcijańska jest ważnym miejscem kształtowania dojrzałego chrześcijaństwa i człowieczeństwa. Tworzą ją różni ludzie – mający
odmienne charaktery i poglądy – których łączy osoba Jezusa Chrystusa
i chęć wspólnego przeżywania relacji z Bogiem. Nie jest ona miejscem
idealnym, wiele zależy od osób, które ją tworzą i prowadzą. Jej rolą
jest przede wszystkim wspieranie, szczególnie w trudnych sytuacjach
życiowych i w chwilach zwątpienia w wierze, jak mówi Jolanta: „Może
w jakiś sposób, powiedzmy, wspólnota uczy cię rozwiązywania problemów. Myślę, że uczy szukania rozwiązań. Uczy tego, żeby kierować się
ze swymi problemami do innych”. Podkreśla to również Ania: „Wspólnota daje mi też ludzi i daje wsparcie bardzo duże. Właśnie w tym
czasie wcześniejszym miałam bardzo niestabilne podejście do wiary.
Myślę, że w tym momencie jest bardzo dobrze, ale wiem też, że różne
rzeczy mnie czekają. Po różnych zwątpieniach to właśnie wspólnota mnie podtrzymała. Dzięki wspólnocie zawsze miałam możliwość
z kimś porozmawiać. To jest bardzo ważne w tym czasie właśnie, no
i myślę, że wspólnota bardzo pozytywnie na mnie działa i dlatego
staram się przyprowadzać innych ludzi, bo wiem, że każdy potrzebuje
czegoś takiego”. Wspólnota daje siłę, ponieważ człowiek uświadamia
sobie, że nie jest sam ze swoimi problemami, że przynależy do jakiejś
grupy: „Czułem, że potrzebuję takiego środowiska. Ciężko jest żyć

Analiza badań własnych

127

wiarą, będąc taką samotną wyspą. Ciężko było mi wytrwać czy odpierać
różne naciski” (Karol). Ważne, że są inni, z którymi można porozmawiać, wymienić poglądy, którzy przykładem swojego życia pokazują
i uczą, jak przeżywać wiarę i jak ją udoskonalać: „Myślę, że przede
wszystkim (wspólnota) daje mi jakieś poczucie tożsamości i świadomość
tego, że jednak są ludzie, którzy mają jakąś duchowość i chcą zgodnie
z nią żyć. To jest najważniejsze tak naprawdę, bo myślę, że świadomość
tego, że są też ludzie, którzy – powiedzmy – w coś wierzą, jest bardzo ważna w rozwoju mojej duchowości” (Michał). Często wspólnota
jest też pierwszym miejscem, w którym świadomie zaczyna się proces
wzrostu duchowego, odkrywanie duchowości chrześcijańskiej. Według
Zuzanny wspólnota pomaga w poznawaniu Boga, co jest jej głównym
celem.
Wspólnota uczy poszanowania dla drugiego człowieka, otwartości
na niego, ukazuje postawę poświęcenia i odpowiedzialności względem
innych. Zuzanna stwierdza: „[…] nauczyła mnie, że nie powinnam
tylko brać, ale też dawać siebie. Moje doświadczenie wspólnoty jest
takie, że wiele razy chciałam odejść. Ale jestem za nią odpowiedzialna, i tego, co wzięłam od wspólnoty, nie powinnam zostawić tylko
dla siebie. Powinnam też dać siebie i nie żałuję, że zostałam. Myślę,
że nie odejdę, bo mam też zadanie do spełnienia […]. Nie jestem tylko dla siebie, ale jestem też dla innych ludzi”. Grzegorzowi pomogło
to w pokonywaniu izolacji i nieśmiałości: „Myślę, że wspólnota mnie
najpierw otwierała na drugiego człowieka, otwierała na to, co jeszcze
jest takie niejasne. Myślę, że Pan Bóg bardzo mnie zmieniał przez
wspólnotę. Stałem się bardziej otwarty, odważny. Wspólnota usposabia
mnie do takiego dzielenia się swoją wiarą. Właśnie we wspólnocie
dopiero zacząłem dzielić się tym, co myślę, co przeżywam w związku
z moją wiarą, a to przebiegało dosyć powoli. Naprawdę myślę, że przez
te wszystkie lata zaszła w moim życiu duża przemiana, coś niezwykłego, że tak może Pan Bóg działać. Z takiego człowieka zamkniętego,
schowanego w kącie do takiego, który wychodzi z tego cienia i zaczyna
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się dzielić tym doświadczeniem. Każdy ma jakieś doświadczenie. Teraz
na piątym roku zrobili mnie liderem wspólnoty, to o czymś świadczy,
zaufali mi”.
Wspólnota to także miejsce kształtowania dojrzałych relacji interpersonalnych, ich praktykowania, nawiązywania prawdziwych przyjaźni:
„Myślę, że nauczyła mnie współpracy z ludźmi, dawania siebie, szanowania też innych, ich zdania, a także trochę asertywności, wyrażania swojego zdania” (Marcin). Szczególnym czasem doświadczania braterskich
relacji są rekolekcje i wspólnotowe wyjazdy, gdzie człowiek zaspokaja
swoją potrzebę miłości i akceptacji. Karol wspomina: „Rekolekcje były
dla mnie przełomem, wiele zyskałem, doświadczyłem takiej braterskiej
miłości od osób wierzących. To było naprawdę bardzo dobre doświadczenie wiary. Umocniła się moja wiara. To powodowało, że wiedziałem,
że Bóg gdzieś jest, że warto Go szukać w życiu, że zajmuje ważne
miejsce w moim życiu”. Takie doświadczenie inspiruje do postawy
miłości względem innych ludzi, ponieważ człowiek kochany sam też
chce kochać: „Taka miłość między tymi ludźmi była, ciągle jeszcze tym
żyję teraz. Podejście tych ludzi ze scholii nauczyło mnie nowej miłości do bliźniego, zmotywowało mnie. Często odczuwałam rywalizację
między ludźmi, a tam każdy dawał sobie przestrzeń, nie było porównywania, kto umie więcej, kto nie. Każdy dawał z siebie, co najwięcej
i jak najwięcej potrafi” (Daria). Wpływ wspólnoty na życie i wychowanie
można podsumować słowami Jo lanty: „Daje naprawdę niesamowite
pole wychowawcze. Myślę, że za to wszyscy jesteśmy w dzięczni, bo naprawdę spotykanie z tymi ludźmi daje bardzo dużo owoców, ustawia
priorytety, ustawia wartości. Myślę, że przez to moi rodzice też mieli
większy spokój wychowawczy. Przez to, że chodziłam do takiej, a nie
innej szkoły, gimnazjum i liceum. To były szkoły katolickie. Liceum
bardziej z nazwy niż funkcji, ale gimnazjum to ten wiek kształtowania
się, to jeden z takich znaczących etapów w życiu, kształtuje na samym
początku młodego człowieka. Mieliśmy takie, a nie inne towarzystwo,
które też kształtowało w duchu chrześcijańskim”.
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Wpływ duchowości chrześcijańskiej na relacje
z drugim człowiekiem

Relacje, jakie tworzą się pomiędzy ludźmi, są fundamentem życia społecznego i kulturalnego, a także osobowego. Człowiek jako istota społeczna potrzebuje drugiego człowieka, żeby normalnie funkcjonować.
Największą przeszkodą na tej drodze jest egoizm. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe pomaga w jego przezwyciężaniu, jak twierdzi Zuzanna: „Bóg nam w Piśmie Świętym mówi, co jest najważniejsze, i to ma
na pewno wpływ na relacje z drugim człowiekiem. Nie traktujemy relacji
egoistycznie, bo Bóg nam mówi, że powinniśmy być bardziej dla ludzi”.
Podobnie twierdzi Michał: „Myślę, że jestem bardziej otwarty na jakąś
pomoc innym ludziom […]. Może jakoś bardziej jestem uwrażliwiony
na drugiego człowieka przez ten świat wartości i może też w funkcjonowaniu w życiu, w rodzinie czy wśród znajomych. Dzięki temu, że mam
zbiór wartości, punkt odniesienia. Czyni mnie to lepszym człowiekiem
w tych relacjach […]. Widzę, co robię w tych relacjach złego i wtedy
się łapię na tym – to daje mi w jakiś sposób do myślenia i dzięki temu
też mogę się zmieniać”.
Jolanta podkreśla, że ludzie będący we wspólnocie przejawiali postawę
otwartości na innych, braku lekceważenia, łatwiej nawiązywali kontakty
z innymi i ich doświadczali, szanowali odmienne zdanie, i co bardzo
ważne – inspirowali się wzajemnie do działania: „To jest bardzo, bardzo
cenne. Myślę, że chyba wszyscy powinni być wdzięczni za to, że wyrastali
w oazie, bo to daje niesamowite doświadczenie współpracy z innymi
ludźmi, że rzeczywiście potrafi się działać w drużynie. Jest się odpowiedzialnym za swoją część. Wiesz, że musisz to zrobić. Nie olewasz tego,
bo wiesz, że ktoś tam na ciebie liczy. Dużo łatwiej, powiedzmy, w kwestii
nawet organizacji swojej pracy, jak już jesteś dorosły działasz tam w czymś.
Łatwiej jest w ogóle współdziałać z innymi przez to, że oaza na pewno
tego wszystkiego uczy. Cała formacja duchowa. Właśnie powinno się
działać razem i na pewno otwierać się w jakiś sposób na doświadcze-
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nia z innymi ludźmi. Jesteś bardziej gotowy, żeby im pomóc, żeby ich
wysłuchać”.
Jednak to, co jest wyjątkowe w chrześcijańskiej relacji do drugiego
człowieka, to traktowanie go z miłością i dostrzeganie w nim obrazu samego Boga: „Chrześcijaństwo uczy nas takiej pokory i patrzenia
na drugiego człowieka w sposób nie taki zły. Uczy nas patrzenia tak, jak
na bliźniego swego. Dostrzegania w małych rzeczach drugiego człowieka
i Pana Boga. Wiem, że to jest trudne. W takich sytuacjach konfliktowych
chrześcijaństwo uczy nas wybaczać, uczy godnego życia […]. To jedna
z najtrudniejszych zagadek i tajemnic: popatrzeć na drugiego człowieka
tak, żeby zobaczyć w nim Boga […]. Chrześcijaństwo ma taką funkcję,
że trzeba pomimo wszystko kawałek tej dobroci zobaczyć, trzeba wybaczać. Uczy nas dobrego wybaczania, takiego sprawiedliwego” (Ewelina).
Różnorodność temperamentów wpływa na więzi międzyludzkie i potrafi
je utrudniać, ale duchowość chrześcijańska jest w stanie wznosić się ponad to, jak stwierdza Daria: „To jasne, że jedni są sympatyczni, inni nie.
Wiara pozwala mi pracować nad sobą i odnosić się z miłością do tych,
którzy są niesympatyczni”. Dodatkowo doświadczanie chrześcijaństwa
pozwala na traktowanie z większą miłością również tych porzuconych,
niepełnosprawnych oraz starszych.
W przekonaniu Grzegorza duchowość chrześcijańska pozwoliła mu
inaczej spojrzeć na drugiego człowieka i przezwyciężyć trudności w nawiązywaniu kontaktów: „W sumie lubię poznawać ludzi nowych. Jakoś
się otwieram tak łatwiej na nich. Kiedyś mi to trudniej przychodziło, ale
dzięki duchowości, dzięki temu rozwojowi to też się zmienia na lepsze”.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a podejście
do nauki i uczenia się

Doświadczenie duchowe może pomagać w podejmowaniu procesu kształcenia, ponieważ ukazuje, że warto wykorzystywać w pełni swój potencjał.
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Podkreśla to Zuzanna: „Wpływa w takim sensie, że odkrywałam swoje
talenty. Wiem, w czym jestem dobra, a w czym nie. Wiara pomaga, bo daje
wskazówkę, kim jesteśmy i w czym jesteśmy dobrzy. To, jak już wykorzystamy talenty, zależy od nas, naszej osobowości, czy chcemy się uczyć
czy nie, czy chcemy podjąć taki trud. Wiara mobilizuje, by rozwijać swój
talent”. Na motywację do nauki wpływa wiele czynników, natomiast duchowość chrześcijańska może zachęcić do zaangażowania w działalność
intelektualną w celu pogłębienia wiary: „To jest jedna z niewielu rzeczy,
która mnie motywuje do robienia czegoś więcej niż jakieś absolutne
minimum. To jest zdecydowanie ten czynnik. Tylko, że on nie zawsze
zwycięża. Nieraz jakaś chęć zmarnowania czasu na niczym bierze jednak
górę, ale z drugiej strony inspiruje mnie to do pogłębiania tych wątków
gdzieś na płaszczyźnie intelektualnej, edukacji czy na moich studiach,
które są właśnie ściśle z tym związane […]”. Jolanta nie zauważa ścisłego
związku między duchowością a jej edukacją, natomiast dostrzega rolę
wspólnoty w kształtowaniu systematyczności: „Należenie do wspólnoty
uświadamia, że powinnaś się rozwijać w wielu dziedzinach swojego życia.
Myślę, że może takiego jakiegoś uświadomienia. Mówią ci – rozwijaj się
na różnych płaszczyznach, a nie konkretnie, powiedzmy, ucz się więcej”.
Również Grzegorz docenia wpływ duchowości na swój wszechstronny
rozwój. Podkreśla, że dla niego odgrywała ona tutaj podstawową rolę,
ucząc także szacunku wobec ludzi niewykształconych: „Myślę, że gdyby
nie duchowość, gdyby nie moje życie z Bogiem, to bym chyba studiów
nie skończył. Pan Bóg uświadomił mi, że nie muszę być magistrem, żeby
On mnie kochał. Żebym robił swoje, a nie przejmował się tym, że coś
tam muszę osiągnąć. Duchowość wpływała na moje studia i myślę, że ma
też na to wpływ, że nie tylko zdobywam wiedzę, ale i rozwijam się emocjonalnie, duchowo, czyli nie tylko rozwój taki bardzo kierunkowy, ale
wszechstronny powiedziałbym nawet, taki, że ma wpływ na moje studia”.

4. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a sfera moralna
Wartości wyznaczają kierunek życia. Są czymś pożądanym, do czego
się dąży. Doświadczanie duchowości chrześcijańskiej i jej rozwój często
zmienia wcześniejsze wartości lub układa je w innej hierarchii, jak mówi
Zuzanna: „Wiara pomaga mi nadal układać tak wartości, że wiem, co
jest ważne. Zupełnie też wiara przewróciła moje wartości, które były
wcześniej. Na pierwszym miejscu stawiam Boga, bo On jest odpowiedzią
na wszystkie pytania. Wszystko, co by się nie działo, każda jedna wartość musi być podporządkowana Jemu. Moje przekonania w stosunku
do różnych spraw są podporządkowane tej najwyższej wartości – Bogu.
Myślę, że człowiek, który wówczas odkrywa wiarę i sens wiary, wie, że to
jest dobre i to wszystko ma sens. Myślę, że ma sens stawianie Boga jako
najwyższej wartości”. Michał podkreśla, że duchowość jest dla niego nie
tylko pogłębioną relacją z Panem Bogiem, ale także w szerszym rozumieniu jest światem wartości, moralności, nauk ewangelicznych, doktryny
kościelnej oraz autorytetów moralnych: „Coraz częściej w ciągu dnia
łapię się na tym oddawaniu różnych poszczególnych sytuacji Panu Bogu
i myśleniu w danej sytuacji o Panu Bogu, czy jakby nawiązując do świata
wartości, niż to było dawniej […]”.
Autorytety odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ są wzorami do naśladowania i przewodnikami na drogach życia. Michał podkreśla, że autorytety wybierał w zgodzie z duchowością chrześcijańską, ponieważ wpływają one na zbyt ważne sprawy, aby móc je od tej duchowości oddzielać:
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„Jeżeli chodzi o kwestie bardziej związane z ludzką egzystencją, z życiem
człowieka, postrzegania rzeczywistości i tak dalej, to myślę, że autorytetem jednak są ludzie przynajmniej wartościowi, o ile nie duchowi. Dzisiaj
bowiem wielu ludzi dopuszcza się manipulacji, oddzielając autorytet
od świata wartości. Czytam książkę i widzę – taka osoba nie może być
dla mnie autorytetem”. Mówi o tym także Grzegorz: „Nie wyobrażam
sobie, żeby moim autorytetem była jakaś supergwiazda, która ma niewiele
wspólnego z Kościołem. To jest takie naturalne. Słucham ludzi, którzy
mają coś do powiedzenia”. Dla niego miejscem szukania autorytetów są
również gazety katolickie, gdzie znajdują się konkretne historie ludzi,
bogate doświadczenia życiowe, świadectwa, porady dobrych specjalistów,
wskazówki, co jest cenne i wartościowe dla rozwoju duchowego.
Moralność jest sferą odpowiadającą za każde ludzkie działanie, za stosunek do norm i zasad regulujących życie społeczne, za postawę wobec
siebie i innych ludzi. Grzegorz dostrzega, że doświadczenie duchowości
chrześcijańskiej, obecne zwłaszcza w przykazaniach, kształtuje tę moralność, pozwalając lepiej odnaleźć się w życiu: „Mam poczucie, że to nie są
jakieś nakazy, ale takie dobre rady, żeby być dobrym i szczęśliwym człowiekiem. Po prostu Pan Bóg dał nam taką pomoc, żebyśmy się tutaj nie
pozabijali wszyscy i żyli dobrze. Na pewno duży wpływ ma duchowość
na moje życie moralne, na moje decyzje, nie zawsze udaje się wybrać tę
najlepszą opcję, ale staram się coraz lepiej wybierać, mądrze”. Duchowość chrześcijańska motywowała Karola do kierowania się ku dobru.
Moralność chrześcijańska może jednak rodzić trudności w kontaktach
z osobami, którzy tej moralności w swoim życiu nie przestrzegają. Karol
dostrzega w tym jednak więcej dobra, dzięki temu trwa przy wartościach
i przy Bogu, stara się Go szukać i iść Jego drogą. Natomiast jego rodzeństwo, które oddaliło się od Boga, jest według niego nieszczęśliwe.

5. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a kierowanie
swoim życiem

Podejmowanie decyzji i stawiane celów a duchowość chrześcijańska

Decyzje podejmujemy każdego dnia. To one prowadzą nas przez życie
i je kształtują. Dlatego tak ważna staje się umiejętność roztropnego
i mądrego decydowania. Doświadczanie duchowości chrześcijańskiej
sprawia, że przy podejmowaniu decyzji szczególnie zwraca się uwagę
na drugiego człowieka i na jego dobro, jak mówi Zuzanna: „Myślę, że to
wpływa na to, że decyzje, które podejmuję, są może mniej egoistyczne, niż
podejmowałabym bez takiego doświadczenia duchowości. Myślę, że to
mnie cały czas zwraca bardziej ku innym niż ku sobie […]”. Akcentuje
to również Daria: „Każdy człowiek podejmuje takie decyzje, żeby mu
było najwygodniej. Duchowość stara się pokazać, że ta decyzja, którą
podejmuję, wpływa na inne osoby. Duchowość pozwala patrzeć na inne
osoby w tym podejmowaniu decyzji, aby nie były przez moją decyzję
skrzywdzone”. Zaufanie w stosunku do Pana Boga daje oparcie przy
podejmowaniu wszelkich decyzji, ponieważ człowiek ma świadomość,
że Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro nawet z naszych błędnych
decyzji, o ile pozwalamy mu się prowadzić, oraz że chce On dla nas jak
najlepiej: „Myślę, że podejmując decyzję, godzę się z tym, co jednak Bóg
mi przygotował, zawierzam to, dlatego, że nie zawsze wszystko będzie tak,
jak chciałam, nie zawsze wszystko, co planuję, się uda. Podejmuję decyzję
[wiedząc – przyp. red.], że nie zawsze tak będzie. Naszym zadaniem jest
zawierzyć się i zaufać, że On chce dla nas dobrze” (Zuzanna). Podkreśla
to również Karol, mówiąc o ważnej roli wiary, która również powinna
być obecna w procesie rozumowania: „To jest taki element zaufania
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Panu Bogu. To też jest potrzebne i nie można tego odrzucać, ale – tak
jak mówił Jan Paweł II – [pamiętać – przyp. red.], że rozum nie stoi
w sprzeczności z wiarą. Skoro tak, to jeśli szukam prawdy, obiektywnej
prawdy, to musi to mieć przełożenie na wiarę, musi być zgodne”. Podejmując decyzje, trzymamy się jakichś ustalonych reguł, które przyjmujemy.
Doświadczenie duchowości pomaga poznać to, czego pragnie Bóg, aby
człowiek się w życiu nie zagubił. Ewelina twierdzi: „Też w pewnym
stopniu duchowość ma wpływ na podejmowanie naszych decyzji, czy to
ważnych, czy to mniej ważnych. Przez zgłębianie naszej wiary i duchowości poznajemy wszystkie zakazy oraz nakazy, co się powinno zrobić
albo czego nie, co jest niewskazane. Takie wychowanie moralne, etyczne
uczy życia z innymi osobami, kształtuje nasze postępowania decyzyjne,
dlaczego tak robię, dlaczego inaczej […]. To takie kroki, które nam
budują drogę do nieba”.
Cele stawiane w życiu nadają mu określony kierunek. Podporządkowujemy im większość naszych działań. Dzięki duchowości Ewelina
dostrzega swoje talenty. To ją ukierunkowuje, determinując drogi wyboru.
Zdaniem osób zagłębiających się w duchowość chrześcijańską bardzo
często główny cel życia jest związany z życiem wiecznym i spotkaniem
z Bogiem; tak twierdzi Grzegorz: „Moim celem jest przede wszystkim
być blisko Boga. Taki mam po prostu cel w życiu. Właśnie chcę to całe
moje dalsze życie pod kątem tego celu kształtować. Wpływa on na moje
życiowe plany, żeby po prostu założyć rodzinę katolicką”. Również cele
związane z pracą zawodową mogą zależeć od praktykowania w życiu duchowości chrześcijańskiej. Zuzanna chciałaby pomagać ludziom, dlatego
myśli o rehabilitacji. Chociaż jej pasje idą w innym kierunku, to poprzez
doświadczanie duchowości wie, że powinna też coś robić dla innych.
Duchowość chrześcijańska pozwala także szerzej spojrzeć na życie i cele,
które podejmujemy. Mówi o tym Daria: „Nie staram się patrzeć na krótką
odległość. Staram się mieć długotrwałe cele. Z celem, który jest fajny
i krótkotrwały, może mi być źle. Staram się patrzeć w przyszłość, na konsekwencje moich decyzji […]. Chcę umrzeć z pokojem w duszy, to mój
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najodleglejszy cel”. Doświadczenie duchowe wpływa nie tylko na cel
ostateczny, ale również na cele mniej odległe, dotyczące funkcjonowania
społecznego. Jednak pomoc Boga jest także w tym zakresie nieoceniona,
jak widać w wypowiedzi Michała: „Jeśli chodzi o cele, tak, chciałem zostać
świętym. Ja się bardzo śmieję z tego. Myślę, że to jest jakieś pragnienie
wewnątrz mnie. Nie mam na myśli zostać kimś kanonizowanym czy coś
podobnego. Mam na uwadze życie wieczne i chciałbym żyć tak, żeby
na nie zasłużyć. Jeżeli chodzi o cele bardziej krótkoterminowe chciałbym,
żeby to, co robię w życiu, ucząc się, pracując, budując z kimś związek,
a potem rodzinę, było budowane po Bożemu, bo jeżeli nie będzie, no to
wiadomo, że to tak wygląda nijako. Nawet jeśli, powiedzmy, udaje się coś
budować, żyć zgodnie z tym, to jednak ta perspektywa życia wiecznego,
bardziej długookresowa, nieraz jest w zupełnie innym miejscu i bardziej
przeciągnięta od tych celów krótkoterminowych i te drugie nam się
rozjeżdżają, a ja bym chciał tak prosto”.
Lęk przed przyszłością i przygotowanie do życia a duchowość
chrześcijańska

Człowiek chciałby wiedzieć, co go czeka, żeby dobrze się do tego przygotować. Jednak nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, na jakie
sytuacje i zdarzenia w życiu będziemy musieli odpowiedzieć. Często
towarzyszy temu uczucie lęku przed nieznanym. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe pomaga w jego przezwyciężeniu, ponieważ to,
co ma przyjść, powierzane jest Bogu w zaufaniu w Jego opatrzność
i opiekę. Ewelina mówi: „Wiem, że jestem szczęśliwa, jestem uśmiechnięta. Oczywiście są takie momenty, że człowiek obawia się, co będzie
jutro. Są takie pod kreską sytuacje, ale wiara nas umacnia do czynienia
tego dobrego, co jest w tej chwili. Nie, że carpe diem. Zaraz nic nie
ma, ale uczy nas patrzenia na coś z uśmiechem, a nie ze smutkiem.
Uczy, że gdy jest wiara, jest też nadzieja, czego nie mają osoby, które
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nie wierzą w ogóle. Mam takie oparcie, wszystko się zamyka w jedno
kółeczko”.
Często nasze codzienne niepokoje i problemy sprawiają, że czegoś zaczynamy się obawiać. Duchowość pozwala nam spojrzeć na to wszystko
z innej strony, przemyśleć na spokojnie: „[…] no na pewno, daje ci niesamowitą odwagę tak naprawdę. Powiedzmy, przychodzisz też do kościoła
z tym, czego się boisz, z jakimiś twoimi wewnętrznymi niepokojami.
Wiadomo, że to nie zawsze działa jak odjęcie różdżki. Super, modlisz się
i wszystko jest fajne, nie. Ale daje ci niesamowite wsparcie. Tak naprawdę,
jeżeli analizujesz swój problem, to czasem jesteś świadomy tego, że może
nie jest taki straszny, jak się wydaje. Ważna jest również umiejętność
rozmowy z innymi na ten temat. To pozwala odkryć rzeczywiste problemy” ( Jolanta). Również Grzegorz dostrzega duże znaczenie duchowości
w radzeniu sobie z obawami przed trudnościami: „Duchowość daje mi
taki spokój, że się nie martwię tym tak bardzo. Myślę o tym, ale się nie
przejmuję tym tak bardzo, generalnie duchowość to jest coś świetnego”.
Jeżeli chodzi o przygotowanie do życia, duchowość kształtuje odpowiednią postawę do pełnienia ról społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie. Karol mówi: „Duchowość chrześcijańska pokazuje mi, jak
najlepiej przeżyć życie, także rodzinne. Pokazuje mi właśnie, jak powinienem siebie kształtować, żeby być przygotowanym do życia w rodzinie,
pełnić odpowiednie role. Rolę męża, rolę ojca. Staram się przygotowywać
przede wszystkim wewnętrznie i bardziej świadomie, żeby to nie było
tak, że z dnia na dzień zostanę ojcem albo mężem. Według duchowości
chrześcijańskiej to jest niepoprawne, bo nie jesteś przygotowany do tego,
żeby dobrze pełnić swoją funkcję. Teraz jest taki czas przygotowania”.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe pozwala również na pracę nad
swoimi wadami w celu lepszego przygotowania do życia. Pozwala także na rozwój mimo odniesionych porażek: „Wiem na podstawie życia
moich bliskich, że warto inwestować w wiarę, rozwijać, pielęgnować ją
oraz przekazywać innym. Tak, czuję się przygotowana, bo wiem, co mogę,
czego nie mogę, co mogę polepszyć, poprawić, co mogę zmienić, żeby
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życie było jak najlepsze oraz wiem, że nawet, kiedy się potknę, to zawsze
mogę wstać i iść dalej. Nic się nie stało. Wiara nie uczy nas cofać się, nie
uczy nas wpatrywania się w to, co było pięć minut wcześniej, ale iść dalej
z głową do góry” (Ewelina). Duchowość stanowi również fundament
na całe życie. Pomaga przechodzić przez różne trudne doświadczenia,
dzięki czemu człowiek czuje się lepiej przygotowany na nieznane, jak
twierdzi Grzegorz: „Te pięć lat mi dużo dało, taką podstawę do dalszego
życia. Naprawdę to jest cenne dla mnie, to doświadczenie, bo właśnie
jestem tego świadomy, że życie jeszcze nie raz mnie zaskoczy, że coś się
może wydarzyć. Ale jakoś tak ze spokojem przyjmuję, bo miałem przykre
zdarzenia w swoim życiu. Ale […] Pan Bóg przez to wszystko mnie przeprowadził i dalej będzie prowadził. Duchowość to oparcie na Panu Bogu.
Myślę, że to jest pewniak na dalsze życie. Taki fundament, na którym
można wszystko oprzeć”. Według Darii doświadczenie chrześcijaństwa
pozwala na formację i daje podwaliny pod dalsze wychowanie i życie:
„To jest taka formacja już od urodzenia. Jak człowiek już od urodzenia
jest wychowany do wiary, życia duchowego. Jeżeli to dobre wychowanie
daje przykład, to jest trudno potem zmienić swoje życie i kontynuować
je w duchu ateistycznym. Jeśli człowiek naprawdę był wychowywany
poprawnie w wierze, to jest bardzo trudno, nawet jakby się starał, żyć
niechrześcijańsko. To ciągle będzie coś nie tak. Te korzenie już są, dlatego
jego decyzje i życie będzie już tak wyglądało. Jasne, że będzie upadał, ale
to wychowanie będzie kontynuował”.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a trudności życiowe

Człowiek często staje wobec różnego rodzaju trudności i problemów,
które spotyka na życiowej drodze. Doświadczenie duchowe pozwala
na znalezienie oparcia w Bogu. Karol wspomina: „Było sporo takich spraw,
które odnosiłem do wiary i odnosiłem do Boga. Bóg może mi pomóc […].
Modliłem się w pewnych intencjach, czy były problemy rodzinne, zano-
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siłem do Boga prośby, modlitwy. Wierzyłem, że Bóg działa”. Tak samo
wsparcie ze strony Boga zauważa Michał: „Mam taką świadomość, że nawet w trudnej sytuacji, w której człowiekowi przychodzi cierpieć, to nie
warto zadawać pytania: gdzie jest Bóg? Bóg jest właśnie w tej sytuacji,
w tym momencie i w tym miejscu, chociaż może tak trudno sobie z tego
zdać sprawę”. Dla niego doświadczanie obecności Boga w swoim życiu jest
również ochroną przed takimi sytuacjami: „Właśnie doszedłem do wniosku, że może dzięki temu, że czuję obecność Pana Boga w moim życiu, to
takich sytuacji jest bardzo niewiele. Naprawdę, to tak teraz zdałem sobie
z tego sprawę, że może, dlatego jest ich tak niewiele, a jeżeli już są, to
na pewno nigdy nie obwiniam Pana Boga za takie sytuacje”.
Duchowość daje nadzieję, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją, że możemy ją przetrwać dzięki pomocy od Boga. On nie
dopuszcza trudności, których byśmy nie udźwignęli. Dzięki temu człowiek może podjąć każde wyzwanie, widząc w tym sens i mając poczucie,
że jest Ktoś ponad tym wszystkim, że życie nie kończy się na niepokonanych problemach. W kontekście życiowych przeciwności Grzegorz
stwierdza: „Myślę, że trudno byłoby to wszystko zrobić, gdybym nie miał
tego poczucia, że to Pan Bóg mi pomaga. On mnie wspiera. On daje tę
możliwość, że będzie dobrze. Po prostu bez tego oparcia w Panu Bogu
to bym chyba nic nie zrobił, nie zmienił w swoim życiu. Duchowość jest
bardzo potrzebna, była potrzebna i jest potrzebna do tego, żeby się rozwijać. Takie właśnie poczucie, że jest Ktoś nad tym wszystkim, że Ktoś
nad tym czuwa, że jest wszechmocny, że ma plan, że od Niego wszystko
zależy, że On nie pozwoli, żeby się cokolwiek stało takiego niezgodnego
z Jego wolą – na tej zasadzie”. Dodatkowo, doświadczanie duchowości
chrześcijańskiej zapobiega popadaniu w depresje i pesymizm, wynikające
z przeżywanych trudności, ponieważ człowiekowi towarzyszy świadomość, że nie jest sam, że należy do wspólnoty osób wierzących, którzy
wspierają go także modlitwą i pomagają w walce, jak stwierdza Daria:
„Moi niewierzący koledzy, jak mają problemy, to popadają w depresję.
Nie mają się, na czym wspierać, a ja wiem, że nie jestem w tym sama,

140

Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania

podejmowanie
wyzwań

nadzieja

pomaga przechodzić
przez trudne doświadczenia

zapobiega
popadaniu
w depresję
i pesymizm

TRUDNOŚCI ŻYCIOWE
Z PERSPEKTYWY
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
DOŚWIADCZENIA
DUCHOWEGO

oparcie w Bogu,
brak osamotnienia,

obecność Boga,

wspólnota osób wierzących,

ochrona i wsparcie
ze strony Boga

wsparcie i pomoc ze strony
innych

Schemat 11. Ocena trudności życiowych z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia duchowego w wypowiedziach badanych
Źródło: opracowanie własne.

że za mną ktoś stoi […]. Mnie to bardzo pomaga, wiem, że ktoś za mnie
się modli, gdy ja nie potrafię, że ktoś walczy za mnie, gdy ja nie mogę”.
Duchowość a codzienność

Codzienne życie często pozbawione jest wymiaru duchowego z powodu
braku czasu i sił. Wielokrotnie ludzie ograniczają możliwość doświadczenia duchowego tylko do niedzielnej mszy świętej. Według Zuzanny
doświadczenie duchowości chrześcijańskiej pozwala na przeżywanie
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codzienności w szerszej perspektywie: „Myślę, że takie doświadczenia
uczą zaufania do Boga. Uczą zaufania do innych ludzi. Myślę, że łatwiej
jest tak żyć, z przekonaniem, że życie nie kończy się śmiercią, bo mam
nadzieję na coś lepszego po śmierci”. Według niej często nie jesteśmy
świadomi tego, jak wiara wpływa na nasze życie, ale przy podejmowaniu
decyzji odgrywa ona dużą rolę, kierując ku dobru i wyższym wartościom.
Mówi o tym także Daria: „[…] człowiek uświadamia sobie, że przyjmując
do siebie Boga, powinien weryfikować swoje zachowania. Zawsze ma tak
być, ale nie zawsze człowiek sobie to uświadamia. Nie zawsze potrafi się
tak zachować”. Karol podkreśla, że każdego dnia wiara wpływa na jego
działanie: „Przede wszystkim chyba w relacji do drugiego człowieka,
do swoich obowiązków, po prostu inaczej się traktuje człowieka. Ciężko
tak streścić, opisać to – te wszystkie przykazania, które dał nam Jezus,
które wypływają z mojej wiary, mają przełożenie na moje codzienne
postępowanie, bo staram się kierować tymi przykazaniami na co dzień”.
Grzegorz swoją codzienność opiera na Piśmie Świętym, które wskazuje mu drogę, podpowiada w każdym dniu, jak postępować w różnych
sytuacjach: „[…] staram się codziennie czytać Pismo Święte. Czytania
na konkretny dzień – w tym przede wszystkim widzę tę duchowość
w moim życiu, że utożsamiam to, co się dzieje w moim życiu, z tym, co
Pan Bóg mówi do mnie i pod tym kątem też staram się czytać Pismo
Święte. Co Pan mi konkretnie chce powiedzieć? Wiadomo, że są takie
zdarzenia, sytuacje, że mocniej nawet niekiedy, dobitnie Pan coś zrobi,
ale codziennie coś jest. Nie mówię, że coś wielkiego, ale czytając Pismo
Święte, widzę, że to słowo akurat pasuje do mnie, ten fragmencik”.
Duchowość chrześcijańska pomaga na co dzień w nauce, ale także
w kontaktach z ludźmi. Daria wspomina: „Kiedyś, jak miałam się uczyć,
to się modliłam przed nauką i mi to lepiej wchodziło, pomagało. Teraz
jakoś tak starałam się sama sobie pomóc. Próbowałam, ale nie za bardzo
wychodziło […]. Jak rozmawiam z ludźmi niesympatycznymi – to też jest
taka działalność, jak się z ludźmi rozmawia – staram się jakoś opanować
na sobą, nad różnymi zachowaniami […]”.

6. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a poczucie sensu

Duchowość chrześcijańska a sens życia i świata

Człowiek od wieków zastanawia się nad sensem świata i istnienia, chcąc
odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: Po co? Świat materialny nie
zawsze udziela wystarczającej odpowiedzi. Jak stwierdza Karol: „Sensu
życia szukałem w relacji do Boga, bo ciężko sobie odpowiedzieć na pytanie,
po co tutaj jesteśmy, czemu żyjemy bez kontekstu Boga. Istnienie Boga
daje nam odpowiedź na pewne pytania, a pogłębianie tej wiary wyjaśnia
wiele innych spraw”. Dzięki Bogu można odnaleźć wszelki sens, nawet
w codziennym życiu: „Przez pryzmat duchowości, po prostu, ten sens
dostrzegam w świecie, w którym jest dużo idei, myśli, koncepcji, w których tego sensu nie widać i które tego sensu świata nie przedstawiają albo
przedstawiają w sposób tak zredukowany, że człowiek jest albo zwierzęciem, albo jakimś abstrakcyjnym bytem, albo jest bogiem” (Michał).
Duchowość chrześcijańska pozwala zatem odnaleźć się w chaosie współczesnych stanowisk dotyczących świata i człowieka, przy czym prezentuje
ona holistyczne patrzenie na rzeczywistość. Życie z poczuciem sensu jest
fundamentem jego trwania i ciągłości, natomiast brak sensu powoduje
pustkę, bierność, a niekiedy prowadzi nawet do destrukcji i śmierci.
Daria zapytana o znaczenie sensu życia stwierdza: „Po tym życiu znów
coś jest. Jakbym była niewierząca, odczuwałabym straszną beznadzieję,
że tu jestem tylko parę lat i potem umrę i nic. Po prostu w ogóle już
nie będę włączona w ten świat. To ja nie wiem, to bym dostała depresji.
To, że wiem, że wierzę, że po tym życiu coś jest, to mi nadaje sens żyć
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tutaj. Daje sens, jak żyć tutaj. Według zasad, że to nie jest tak, że tutaj
mogę robić, co chcę. Daje sens temu życiu, że wiem, po co żyję”. Odkryty
sens motywuje do działania i daje poczucie odpowiedzialności za nie.
Dla Zuzanny sensem świata i istnienia jest miłość: „Słyszałam w kościele, że Bóg chciał komuś swoją miłość przekazać, dlatego stworzył nas
i stworzył świat […]. Myślę, że sens jest taki, żeby przekazywać miłość
i nadal się nad tym zastanawiam, nad sensem istnienia w ogóle. Ale też
w tym moim zastanowieniu się i w tej mojej niewiedzy ufam Bogu, że to,
iż nas stworzył, to ufam Mu, że to ma sens. Zresztą widzę wokół mnie
bardzo dużo dobra i wtedy widzę w tym właśnie Boga. Widzę w tym
sens, no a wiadomo, że wszystkiego nie będę mogła zrozumieć, więc
ufam”. Dostrzega to również Karol: „Wierzę, że świat stworzył Bóg. Nie
muszę sobie tworzyć jakiś teorii na powstanie świata czy jakichś takich
teorii wyciągniętych tylko na podstawie hipotez czy tylko rozumowych
dywagacji. Po prostu wiem mniej więcej, że to, co jest stworzone, to, co
Bóg stworzył, całą ziemię i wszystkich ludzi, że to jest dobre, że Bóg
chce dobrze dla nas i podstawowym prawem jest prawo miłości. To też
ma wpływ na moje podejście do ludzi i życia. To też może mieć wpływ
na moje postępowanie, na to, jak ja podchodzę do codziennych spraw”.
Zaufanie Bogu jest kluczowym elementem w pojęciu sensu, ponieważ
wiele spraw jest okrytych tajemnicą przed człowiekiem. Nie jesteśmy
w stanie tego zgłębić za pomocą naszego intelektu. Jak mówi Michał:
„Sens tak naprawdę to zna Pan Bóg, a ja ufam Mu na tyle, że wierzę, iż ten
sens, który On zna i dla tego świata przewiduje, jest sensem dobrym,
dobrym dla mnie i dla innych ludzi”.
Dla chrześcijanina wszystko prowadzi do życia wiecznego, przez co
wszelkie doświadczenie zawiera w sobie formację i kształtuje dojrzałość.
Daria twierdzi, że żyje po to, aby dostać się do nieba. Człowiek wierzący
musi dostrzegać sens swojego życia. W przeciwnym razie jego wiara
byłaby bezsensowna. Doświadczenie duchowości chrześcijańskiej uwidacznia sens życia i świata. Dopełnia patrzenie osoby na to, co ją otacza,
jak twierdzi Grzegorz: „Właśnie myślę, że dopiero ona nadaje sens, że to

144

Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania

nie jest ostateczne, że to nie jest wszystko, co może być. Ale, że jest coś
więcej, że to jest tylko przejściowe i w ostatnim okresie mojego życia. Kilka miesięcy mam takie właśnie mocne poczucie, że Pan Bóg nie powołał
mnie tylko do życia na tej ziemi. Do tego, co tu jest, ale właśnie do nieba,
do raju. To jest bardzo mocne w moim życiu ostatnio. Poczucie, że jest
coś więcej. Pod tym względem łatwiej mi pokonywać trudności, porażki,
jakieś niepowodzenia, bo właśnie mam cel w życiu”. Jak podkreśla Karol:
„Bóg daje odpowiedź na pytanie jak żyć, żeby być szczęśliwym, co jest
dobre a co złe, jaki jest prawdziwy obraz świata”.
Wobec dramatów ludzkich jedynie poczucie sensu jest w stanie przezwyciężyć kryzys, co zauważa Jolanta: „Tak naprawdę wszystko jest się
w stanie zmienić w momencie, jeżeli nie masz jakiegoś głębszego sensu
i celu w swoim życiu. Wszystko się łamie. Tak naprawdę później ciężko
jest sobie uświadomić to, że warto żyć […]”. Dla niej doświadczenie
pracy z osobami cierpiącymi pokazuje, że brak głębszego celu w życiu
prowadzi do bezsensu, ponieważ wszystko, co materialne, przestaje mieć
znaczenie, gdyż na pewnym etapie choroby nic, co ludzkie, nie jest już
w stanie pomóc: „Kiedy nie masz nadziei w kwestii wyleczenia się, bez
doświadczenia duchowego, to jest tragedia. Tak naprawdę i tutaj wiesz,
że nie jesteś świadomy tego, że to wszystko, co się dzieje, dąży do spełnienia, do spotkania w niebie i że cały czas musisz pracować na to, żeby
być dobrym człowiekiem, kształtować się, mieć jakieś inne priorytety niż
tylko kasa. Jeżeli jesteś świadomy tego wszystkiego, że nie na tym życie
się opiera, na tej materialności”.
Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a cierpienie i śmierć

Cierpienie człowieka wydaje się być czymś niepotrzebnym, szkodliwym,
czego za wszelką cenę się unika. Jednak towarzyszy ono ludzkości od samego początku i tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ważne jest, jak
potrafimy się odnaleźć w sytuacji, kiedy cierpienie się pojawia. Można
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w nim bowiem dostrzec pewien sens, jak mówi Grzegorz: „Cierpienie uważam za coś oczyszczającego, zmieniającego człowieka. Myślę,
że cierpienie przyjmowane z pokorą dużo daje człowiekowi, utożsamia
go, łączy z Panem Bogiem, który cierpiał za nas. Nawet takie drobne
cierpienie, że się załamałem czy coś mi nie idzie”. Doświadczenie duchowości chrześcijańskiej pozwala na refleksję nad cierpieniem, ale także
uczy, jaką postawę wobec niego przyjąć, co potwierdza Jolanta: „Myślę,
że kwestia duchowości dała mi tyle, że byłam na pewno bardziej wrażliwa
na drugiego człowieka. Myślę, że przez to w jakiś tam sposób wybrałam
taki, a nie inny zawód, żeby właśnie móc pomagać ludziom i żeby jakoś
funkcjonować właśnie w tej dziedzinie cierpienia. Wiara w to, że to nie
jest bez sensu, że to ma czemuś służyć. Myślę, że bez tego naprawdę
byłoby ciężko”. Według niej chrześcijańskie, katolickie podejście do cierpienia pomaga współdziałać z osobami cierpiącymi, dawać im wsparcie,
uczy, jak z nimi rozmawiać, daje pewność, że w cierpieniu zawiera się
sens, że ono czemuś służy. Daria dzięki duchowości chrześcijańskiej
dostrzega w cierpieniu pewną nadzieję, że dzięki niemu można komuś
pomóc, ofiarować je za kogoś, ale także: „Poprzez cierpienie można lepiej
zrozumieć Jezusa, wczuć się w cierpienie Boga”.
Ewelina uważa, że powierzenie się Bogu w cierpieniu przynosi ulgę,
ale także nas kształtuje: „Moim zdaniem Pan Bóg nas zna i wie, jak sobie
poradzimy z danym cierpieniem. Czy damy radę w tej ciężkiej walce
czy nie. Cierpienie umacnia nas, naszą osobowość oraz kształtuje inne
spojrzenie na świat. Przykładem mogą być osoby, które np. miały nogę
w gipsie i muszą się uczyć na nowo chodzić. Takie małe kroki budują
i zmieniają naszą osobowość. Nie są tylko na złość, ale też może jest jakiś
sens w tym cierpieniu”.
Wielu współczesnych ludzi próbuje za wszelką cenę oddalić moment
śmierci. To doświadczenie jest dla wielu zakończeniem życia, choć nie dla
wszystkich. Zuzanna mówi: „Śmierci nie traktuję jako końca wszystkiego.
Traktuję właściwie jako początek. Nasze życie traktuję jako przygotowanie. Myślę, że jeżeli będziemy gotowi, to spotkamy się kiedyś z Bogiem.
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Schemat 12. Ocena cierpienia z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia
duchowego badanych
Źródło: opracowanie własne.

Teraz Bóg nam bardzo pomaga. Każdemu z nas pomaga przygotować się
do tego spotkania, ale wiadomo, że nie każdy będzie chciał się z Nim spotkać. Taktuję śmierć jako przejście, jako początek nowego życia”. Śmierć
jest zjawiskiem często niespodziewanym, nagłym, szybkim, co powoduje
szok i niedowierzanie, ale „wiara i duchowość pomaga nam przeżyć jak
najlepiej tę śmierć i się przygotować do niej, bo kiedyś to nastąpi. Chrze-
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Schemat 13. Spojrzenie na śmierć z perspektywy chrześcijańskiego doświadczenia
duchowego badanych
Źródło: opracowanie własne.

ścijaństwo daje nam wskazówkę, jak się dobrze przygotować do śmierci
i ją przeżyć. Można podać przykłady świętych, Pan Jezus daje nam wskazówkę, jak dobrze umrzeć” (Zuzanna).
Dla chrześcijanina zagłębionego w duchowość życie na ziemi jest
ciągłym pielgrzymowaniem i oczekiwaniem na moment porzucenia tego
świata. Ta świadomość pomaga szczególnie w obliczu straty bliskich osób:
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„Myślę, że to jest właśnie takie przejście do prawdziwego życia. Kiedyś
nawet się z tym musiałem oswajać, bo umarł mój tata i musiałem to jakoś przegryźć. Przegryzłem dzięki Bogu, no i się nawet nie boję śmierci.
Po prostu uważam to za coś normalnego, naturalnego, co kiedyś każdego
spotka, no i duchowość właśnie miała na to wpływ. Patrzę na to właśnie
z perspektywy chrześcijanina, katolika” (Grzegorz). Potwierdza to Jolanta:
„Myślę, że przez to, że trwa się w Kościele, moment śmierci nabiera sensu
i tak naprawdę być może niesamowicie ciężko się to wszystko przeżywa,
ale daje ci to jakąś siłę do tego, żeby wierzyć. Tak naprawdę tym ludziom
jest lepiej później. Takie niesamowite doświadczenie miałam po śmierci
mojej babci. Niesamowicie to na mnie wpłynęło właśnie w tej kwestii.
Myślę, że to, że się trwa w Kościele, daje takie poczucie tego, że czyjaś
śmierć nie jest bezsensowna. Jakoś łatwiej się jest w tym wszystkim później odnaleźć”. Ewelina opowiada: „W poniedziałek byłam na pogrzebie
mojej prababci. Dzięki wierze mogłam przezwyciężyć ból, jakim była
strata prababci. Wiara nam pomaga i daje wskazówki, jak żyć, żeby się
nie załamać. Wiara jest taką alternatywą życia. Każdy człowiek ma swój
wybór, swoją wolną wolę, więc on decyduje, co wybiera”.

7. Chrześcijańskie doświadczenie duchowe a wychowanie

Duchowość a wychowanie

Proces wychowania jest złożonym procesem oddziaływania na drugiego człowieka. Dzięki duchowości i jej doświadczeniu następuje istotny
wpływ na wychowanka, jak powie Zuzanna: „Myślę, że człowiek, który
wartości chrześcijańskie, wartości wiary stawia na pierwszym miejscu, jest
zupełnie innym człowiekiem. Zupełnie innym od człowieka, który jako
pierwsze stawia np. wartości materialne […]. Zupełnie inaczej traktuje
innego człowieka. Inaczej traktuje też siebie w relacji z Bogiem. Myślę,
że lepiej”. Podkreśla ona, że wychowanie ma pomagać w dorosłym życiu.
W jej przypadku było to wychowanie chrześcijańskie, które skierowało
ją ku Bogu. Została przygotowana do tego, aby Boga pokazywać innym:
„Wychowanie ma ogromny wpływ. Bez tego nie poznałabym też wartości.
Rodzice pokazali mi, że największą wartością w ich życiu jest Bóg i też
chcieli, żeby w moim życiu tą wartością był Bóg. Pokazywali mi wartości
moralne, a to bardzo wpływa na każdą decyzję”.
Karol rozumie wychowanie jako umiejętność radzenia sobie w życiu.
W jego przypadku, jeżeli chodzi o wiarę, rodzice nie wskazywali mu
kierunku, w jakim powinien podążać. Sam dochodził do duchowości.
Miała na to wpływ katecheza w szkole. Doświadczenie duchowości
chrześcijańskiej pozwoliło mu w wieku najintensywniejszego rozwoju
na obronę przed używkami: „Przysięga podczas Komunii św., żeby nie
pić, nie palić też miała na to wpływ. Okazje były. Nie dałem się skusić.
Wytrwałem. To miało taki mocny wpływ, bo chciałem po prostu dotrzy-
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mać przysięgi. Nie chciałem jej złamać, mimo że widziałem, iż rówieśnicy
podchodzili do tego bardzo luźno. Jednak jakiś wpływ ta duchowość miała,
ponieważ chciałem wytrzymać”. Zwraca na to uwagę również Michał:
„Gdzieś na pewnym etapie środowisko zaczyna używać alkoholu, zaczyna
imprezować. Zaczynają się różne niemoralne zachowania i wandalizm.
Takie historie. Ważne było stanowisko moich rodziców, które oczywiście
było negatywne, od których się nasłuchałem nie raz w związku z tym,
co robię. Jednak bardziej ta moja duchowość, tęsknota za tym światem
wartości skłaniała mnie do tego, żeby to środowisko porzucić. Na pewno miała większy wpływ niż rodzice, nauczyciele czy jakiś świat po tej
stronie”. Duchowość chrześcijańska w szerszym stopniu umożliwia pracę
nad sobą, wskazując większą skalę działań, które powinno się poddać
formacji. Bardzo przydatny w tej dziedzinie jest dla Karola sakrament
pokuty i pojednania, który pomaga skonfrontować postępowanie z nauczaniem Kościoła i słowami Boga, wskazując grzechy i braki nadające
się do poprawy.
Duchowość chrześcijańska odgrywa też ważną rolę w przekazie kulturowym, ucząc patriotyzmu, tradycji narodowej oraz religijnej. Również
zasady chrześcijańskie praktykowane przez rodziców stają się przykładem
dla dzieci, które w naturalny sposób je przejmują. Jeżeli nie są jedynie
narzucane przez rodziców, ale wspólnie doświadczane, mają dużą szansę
na przetrwanie w dorosłym życiu dzieci. Daria wspomina: „Mama nas
wychowywała po chrześcijańsku. Uczyła nas systematyczności. Chodzenia
na mszę świętą w niedzielę. To pozwoliło mi nauczyć się regularności,
skromności, ponieważ mam trójkę rodzeństwa. Mama tak dzieli po chrześcijańsku wszystko sprawiedliwie […]. Człowiek ma już od małego zasady
zakorzenione w sobie, nie musi ich szukać. Dzięki temu wychowanie
jest trwałe”.
Zdaniem Eweliny wychowanie ma na celu nauczenie danego człowieka podstawowych czynności, jak ma żyć we współczesnym świecie,
żeby sobie poradził. Obejmuje to różne wymiary życia: moralny, etyczny,
duchowy czy nawet edukacyjny. Odniesienie do Boga poszerza horyzonty
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wychowania i daje wsparcie, pozwalając na zaspokojenie podstawowych
potrzeb: „[To – przyp. red.] takie odnajdywanie się w świecie, kiedy
miałam problemy, troski. Zawsze wiedziałam, do kogo się zwrócić. Nie
tylko do rodziców, ale także do Pana Boga. To kształtuje naszą osobowość,
indywidualność. To nas wyróżnia od innych osób. Pan Bóg uczy nie tylko,
jak żyć i przetrwać w tym świecie, ale jak najlepiej sobie poradzić. Nie
tylko jak trwoga to do Boga. Rozmowy z Bogiem jako przyjacielem, duchowość, religijność dają nam poczucie nadziei, poczucie bezpieczeństwa”.
Zauważa ona, że osobom niepraktykującym jest trudniej z poczuciem
własnej tożsamości, swojego „ja”, z odpowiedzią na pytania, kim jestem
i po co żyję. Osoby te są bardziej podatne na sugestie i nałogi, w przeciwieństwie do osób praktykujących. Również dla Michała nadzieja
czegoś większego niż tylko doczesne życie wpływała na jego wychowanie:
„Myślę, że to wyobrażenie jakiegoś świata, który jest doskonalszy. Większy niż ten świat, który nas otacza i tęsknota jakby za tym światem były
mi zawsze bliskie. Do tego też funkcjonowanie w takiej rzeczywistości,
która jest daleka od Boga, rodziło we mnie sprzeciw. Myślę, że to było
też rezultatem jakby tego procesu kształtowania duchowości, mojego
wychowania. To, że jednak ja nie mogłem się pogodzić z tym światem,
w którym na pewnym etapie życia przyszło mi funkcjonować […]. Moje
wyobrażenie o istnieniu świata, czegoś większego niż to, co nas otacza,
i tęsknota za tym, były najbardziej kluczowe dla mojej przemiany”.
Rodzice odgrywają najważniejszą rolę w kształtowaniu pierwotnej
religijności dziecka i w przekazywaniu wiary, jak mówi Grzegorz: „Moi
rodzice są bardzo religijni. Myślę, że dobrze mnie wychowali, po katolicku. Nauczyli mnie modlić się, chodzić do kościoła, nie z przymusu, ale
z potrzeby. Myślę, że bardzo duży ma wpływ to, jakie kto ma podstawy,
wychowanie, jaką ma atmosferę w domu, czy się np. wspólnie modlą.
Wydaje mi się, że to jest taki fundament, to dalsze pójście w duchowość,
bo bez tego to naprawdę trzeba jakiegoś cudu, żeby ktoś się tak nawrócił,
a tak to łatwiej jest, jak jakiś fundament jest […]. Tak, po prostu, życie
w katolickiej rodzinie samo to już dużo daje, duchowość”.
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Świadome przeżywanie duchowości pojawia się na pewnym etapie:
„Potem jakieś kształtowanie siebie, zdobywanie też nowego doświadczenia. W kwestii swojego rozwoju intelektualnego czy rozwoju duchowego
i pokazywanie, spotykanie ludzi, którzy pokazują ci, jakie są możliwości,
z czego możesz korzystać w życiu i co możesz z tym wszystkim robić”
( Jolanta).
Doświadczanie duchowości chrześcijańskiej staje się również ułatwieniem dla rodziców i podnosi ich działania do rangi naznaczonych przez
Boga: „Mając już jakiś zasób wartości, tak, pozwalam się lepiej wychować
rodzicom, np. czy jestem dzieckiem posłusznym, bo wiem, że Pan Bóg
istnieje i moi rodzice są przeznaczeni do tego, aby mnie wychować na dobrego człowieka” (Michał). Podkreśla to także Daria: „W wychowaniu
chrześcijańskim dzieci mają zasady, wiedzą, co im wolno, a czego nie.
Gdzie są granice w wychowaniu ateistycznym? Często brakuje granic,
rodzice traktują dzieci jak dorosłych”.
Obecność chrześcijańskiego doświadczenia duchowego sprawia, że cały
proces wychowawczy przebiega w szczególny sposób: „Rodzice dziwili
się, że wychowywali nas tak samo. Mnie i moje rodzeństwo, że jest różnica w podejściu do życia, że jednak ta wiara miała wpływ. Ważne są
priorytety w życiu. Co jest ważne, o co się dba, co się zaniedbuje. Jeżeli
ktoś zaniedbuje całkowicie sferę duchową, to coś traci, jakąś cześć siebie
zaniedbuje. To pewnie nie pozostaje bez wpływu na całość życia, [na to
– przy red.], że człowiekowi wtedy czegoś brakuje” (Karol).
Duchowość chrześcijańska jest pełna wskazówek jak lepiej żyć, jak
sobie w życiu radzić. Dopełnia zatem cały proces wychowania, aby człowiek mógł się doskonalić i w praktyce jeszcze bardziej kształtować siebie:
„Chrześcijanie mogą zgłębiać porady, rady, praktyki na różne sposoby
przez modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, różnych nabożeństwach,
zdarzeniach. Wychowanie jest jednym z ważniejszych elementów w życiu
człowieka. Bez wychowania nie umielibyśmy się odnajdywać w tym życiu.
Chrześcijaństwo uzupełnia wychowanie, tak można powiedzieć, przez
jego całą istotę, ponieważ definiuje, jest takim pakietem mocy, pakietem
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Schemat 14. Opis pojęcia wychowania w wypowiedziach badanych
Źródło: opracowanie własne.

dobrej siły, którą można wykorzystać. Elementy chrześcijańskie w wychowaniu upiększają, pilnują to wychowanie, żeby się stało doskonalsze,
żeby bardziej prezentowało oraz było takim przykładem doraźnego wychowania. Można wychowywać, można mówić i mówić, a dana osoba
nie będzie chciała tego w życiu praktykować. Chrześcijaństwo jest takim
przykładem, takim pakietem tych wszystkich cech, umiejętności, które
warto praktykować w życiu, więc ma swoją przyszłość, a jest wiele różnych
metod wychowania, które są po to, żeby być, a nie mają dalszych elementów do praktykowania, nie da się ich zastosować, są utopijne” (Ewelina).
Owoce doświadczania duchowości chrześcijańskiej

Chrześcijańskie doświadczenie duchowe jest w stanie zmienić ludzkie
życie, odmienić sposób patrzenia na rzeczywistość, która nas otacza. Ka-
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rol opowiada, co mu dało to doświadczenie: „Wydaje mi się, że właśnie
znalezienie prawdy takiej, że czuję, że to jest prawda, prawdy o sobie,
o innych, o świecie to jest chyba dla mnie najważniejsze. Wiara pozwala
mi odnaleźć siebie bardziej. Wiem, że bez wiary nie mógłbym dojść
do pewnych spraw, do pewnych wniosków, że życie byłoby znacznie
płytsze i nie można by było tak jakoś szerzej popatrzeć na życie i głębiej,
przede wszystkim głębiej”. Chrześcijaństwo pozwala zatem dotrzeć
do istoty życia ludzkiego, poznawać w prawdzie to, co się dzieje każdego
dnia. Ułatwia ono odnajdywanie się w sytuacjach dnia codziennego, dając
wsparcie w każdej chwili, jak twierdzi Ewelina: „(daje) taką stabilizację.
Staram się w ogóle nie bać. […] Zawsze mam się do kogo zwrócić. Nieważne, jakie to byłyby sytuacje, to jest takim oparciem duchowym […]”.
Dla Michała skutkiem duchowości chrześcijańskiej jest przede wszystkim
jego patrzenie na świat oraz ugruntowany i mocny światopogląd, dzięki
któremu łatwiej mu odnaleźć się w życiu: „Myślę, że ta moja relacja
z Panem Bogiem dostarcza mi świadomości tego, że ten zespół wartości,
który dostrzegam świadomie i osobiście, jest prawdziwy. Dostrzegam
to, że prowadzi do zdecydowanie większego dobra niż wszelkie inne
możliwe alternatywy”.
Grzegorz potwierdza, że chrześcijańskie doświadczenie duchowe
otwiera go na innych, ale także pozwala lepiej zrozumieć siebie: „(daje)
poczucie, że jestem wartościowym człowiekiem, że jestem komuś potrzebny, że komuś na mnie zależy, że też mogę coś komuś dać. Dużo
mi dało to, że zaakceptowałem siebie, swoje ciało, swój charakter, swoje
możliwości”. Również Daria dzięki tej duchowości otrzymała wsparcie
od innych ludzi: „Spotkałam naprawdę super ludzi. Wiem, że wszyscy są super w oczach Boga. Ci, których spotkałam, inspirowali mnie
swoją wiarą, co bardzo mi pomogło”. To doświadczenie zmieniało
jej zachowanie wobec innych. Zaczęła się bardziej starać. Pomogło
w rozwiązywaniu problemów, dając przede wszystkim możliwość odczuwania Boga, uświadomienia sobie, że On istnieje i jest w życiu
najważniejszy.
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Doświadczenie duchowe wpływa na ludzką egzystencję, kształtuje człowieka, uczy go czegoś nowego, przemienia. Często mamy wybór, czego
chcemy doświadczać, jaką sytuację podejmiemy, dokąd pójdziemy, co
zrobimy. Również, aby w pełni doświadczyć chrześcijaństwa, musimy się
na nie otworzyć. Zuzanna podkreśla, że jest ono obecne w codzienności,
w prostych sytuacjach, na które wpływa: „Jak myślę o swojej przyszłości,
to staram się być bardziej dla rodziny niż dla siebie. Jak myślę o swojej
przyszłości, to staram się więcej uwagi przywiązywać do rodziny. Inaczej
traktuję też naukę. Kiedy bowiem poznaję świat, mogę bardziej zrozumieć Boga”. Zauważa to także Michał: „[…], ja myślę, powiem ze strony
takiej zawodowej, że ono [doświadczenie duchowe – przyp. red.] wpływa
na praktycznie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Jeżeli ktoś uważa
siebie za osobę wierzącą, a nie dostrzega tego, to moim zdaniem to jest
jeden z takich podstawowych i bardzo powszechnych błędów, kiedy ludzie
próbują dopasować religię, swoje wyznanie, swoją duchowość do swojego
życia, a nie odwrotnie […]. Na pewno zmieniło to mój punkt widzenia
na wiele rzeczy. Przestałem próbować wpasowywać moje poglądy polityczne i gospodarcze, dopasowywać religię do moich poglądów politycznych i gospodarczych. Natomiast zacząłem bardziej spoglądać na inne
koncepcje polityczne czy gospodarcze przez pryzmat świata wartości,
nauczania Kościoła i przez pryzmat powiedzmy nawet takiej duchowości.
Nie tylko jakaś taka sucha litera, tylko też jakiś taki namysł metafizyczny.
To na pewno wpływa na te wybory, których teraz dokonuję, i na to, co
różnym ludziom mówię”. O globalnym wpływie doświadczenia duchowego mówi również Grzegorz: „Myślę, że na wszystko (wpływa) w zasadzie.
Ja tak uważam, że [duchowość – przyp. red.] powinna na wszystko wpływać. Na wszystkie moje decyzje, wybory, na moje zajęcia […]. Różnie
to bywa. Teraz jest lepiej, po prostu chcę się kierować swoimi wartościami, mimo jakichś presji, mimo jakichś przeciwności, chociaż to nie jest
łatwe”. Doświadczanie czegoś pozwala nam o tym pamiętać. Według
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Zuzanny tak samo jest z chrześcijaństwem: „Kiedy człowiek nie dostaje
żadnych doświadczeń, wtedy zapomina o Bogu. Tak jest bardzo często.
Powinniśmy traktować Boga poważnie i nigdy nie zapomnieć o tym, co
zrobił dla nas 2000 lat temu. Kiedy otrzymujemy wszystko, to możemy,
nawet jesteśmy Mu za to wdzięczni, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie
sprawy z tego, co On dla nas zrobił i zapominamy o tym, że także my
powinniśmy być gotowi zrobić dla Niego bardzo dużo, poświęcić siebie.
Kiedy nie mamy doświadczeń, kiedy nie doświadczamy różnych trudności
w życiu, to chyba trudniej jest nam się oddać Bogu”.
W przekonaniu Eweliny chrześcijańskie doświadczenie duchowe
kształtuje całą osobowość i pomaga w zmienianiu się na lepsze: „(wpływa)
na właściwe ukierunkowanie życia, pozwala na poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak chcę żyć, jakie mam zasady, jakie mam wartości,
w co wierzę, dlaczego tak postępuję. Doświadczenie duchowe wpływa
na całokształt mojej osobowości. Wiem, jaka jestem. Wiem, czego się
spodziewać, co mogę robić, czego nie mam. Daje wreszcie nadzieję.
Mogę się zastanowić nad tym, co było źle i później przez sakrament
spowiedzi to poprawiać, a przez to poprawić swoje życie. Mam szansę
poprawy i ciągłego nawracania”. Darii duchowość pomaga w wyrażaniu
swoich poglądów, dodaje odwagi w mówieniu o prawdzie, uczy asertywności, uczy, jak czuć się dzieckiem Boga: „Duchowość pozwoliła mi
znaleźć taką literaturę, pozwoliła na taki rozwój, to wpływa na to, co
czytam, jakich piosenek słucham, z kim rozmawiam”. Doświadczanie
chrześcijaństwa daje większą świadomość, przynosi konkretne owoce
w życiu, jak twierdzi Grzegorz: „Myślę, że taka pewność siebie, wysokie
poczucie własnej wartości, to jest coś cennego, najcenniejszego w moim
życiu; powiedziałbym, dzięki tej duchowości, dzięki rozwojowi, że Pan
Bóg mi pokazał, jakim wartościowym jestem człowiekiem, jak każdy jest
wartościowy, nie przez to, że mam wykształcenie, jakiś tam majątek, ale
przez to, że jestem stworzony przez Niego, że jestem niepowtarzalny,
że mnie stworzył takiego, jakiego mnie stworzył, że ukształtował mnie
mężczyzną”.

8. Podsumowanie wyników badań własnych
Przeprowadzony jakościowy wywiad badawczy i analiza uzyskanych
badań pozwalają wyodrębnić sześć kategorii rozumienia duchowości
przez młodzież:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duchowość utożsamiana z wiarą.
Duchowość jako zbiór zasad i norm.
Duchowość jako relacja.
Duchowość jako codzienność.
Duchowość jako sfera rozwoju.
Duchowość jako utożsamienie z moralnością.

W oparciu o przeprowadzone badania można powiedzieć, że duchowość w życiu człowieka pełni następujące funkcje:

1. Funkcja sensotwórcza (pomaga w odkrywaniu i nadawaniu sensu
życia, pozwala odpowiedzieć na pytanie: „po co żyję?”);
2. Funkcja ukierunkowująca (wyznacza cel, pomaga w realizacji sensu
życia, pozwala odpowiedzieć na pytanie: „dokąd zmierzam?”);
3. Funkcja stabilizacyjna (daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby społeczne: akceptacji, przynależności,
relacji);
4. Funkcja wskazująca (wskazuje drogę i sposoby do osiągnięcia celu
i sensu życia, odpowiada na pytanie: „gdzie jestem?”);
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5. Funkcja integrująco-dopełniająca (integruje osobowość i wszystkie
wymiary życia, pozwala odpowiedzieć na pytanie: „kim jestem?”);
6. Funkcja normatywna (wskazuje na zasady i normy, według których
powinno się żyć, aby osiągnąć szczęście).
Na podstawie uzyskanych wyników można wyróżnić następujące kategorie doświadczenia duchowego w życiu młodego człowieka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doświadczenie duchowe jako inicjatywa Boga.
Doświadczenie duchowe jako bezpośredni kontakt z Bogiem.
Doświadczenie duchowe jako intuicja.
Doświadczenie duchowe jako pragmatyzm.
Doświadczenie duchowe jako odkrywanie Boga w codzienności.
Doświadczenie duchowe jako paradygmat patrzenia na rzeczywistość.

Według badanych istnieje kilka sposobów doświadczania duchowości
chrześcijańskiej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doświadczenie poprzez celebrację liturgiczną.
Doświadczenie poprzez „Lud Boży”.
Doświadczenie poprzez formację chrześcijańską.
Doświadczenie poprzez lekturę duchową.
Doświadczenie poprzez piękno stworzonego świata.
Doświadczenie poprzez altruizm.

Wyodrębnione kategorie pozwalają odkryć wielość dróg i sposobów
rozumienia, doświadczania i przeżywania duchowości chrześcijańskiej,
co stanowi inspirującą zachętę do kolejnych badań w tym zakresie.

Zakończenie i wnioski
W posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papież Franciszek
podkreślił: „Wychowanie pociąga za sobą zadanie krzewienia odpowiedzialnej wolności, która w punktach kluczowych potrafi podejmować
decyzje rozsądne i inteligentne; wychowanie osób, które bez zastrzeżeń
rozumieją, że ich życie i życie ich wspólnot spoczywa w ich rękach, i że ta
wolność jest ogromnym darem”249.
Proces wychowania to najważniejszy etap w życiu człowieka. Decyduje
on o tym, kim człowiek stanie się w przyszłości i jak będzie wyglądało
całe jego życie. Rozwijając się intelektualnie, psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, moralnie i społecznie, nie sposób zapomnieć również o sferze
duchowej. Stanowi ona swoiste „centrum dowodzenia” nad pozostałymi
sferami, tworząc ich fundament. Tylko w niej możliwe jest bowiem podjęcie najpełniejszej refleksji na sensem istnienia całego świata i życia. Bez
niej wszelkie inne pytania przestają mieć rację bytu.
Jak słusznie zauważa Zbigniew Marek, w ostatnich latach tematyka
duchowości dość nieśmiało bywa wprowadzana do literatury pedagogicznej250. Duchowość natomiast nie jest jedynie teoretyczną myślą nad
egzystencją, ale żywą relacją z Bogiem, dopełnia ona wszelkie dziedziny
i wymiary ludzkiej codzienności, również wychowanie. Taką możliwość
249 AL 262.
250 Zob. Z. Marek, Pedagogika i duchowość…, dz. cyt., s. 88.
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daje chrześcijańskie doświadczenie duchowe, będące uczestniczeniem
w misterium spotkania z Jezusem Chrystusem, Jego słowem i działaniem,
a w rezultacie z samym Stwórcą. Wychowanie pozbawione dbałości o życie duchowe redukuje człowieka, pozbawiając go istoty człowieczeństwa,
zamykając w ciasnych ramach biopsychospołecznego determinizmu, prowadząc do kryzysu życia. Duchowość chrześcijańska postuluje holistyczne
patrzenie na każdą osobę, z uwzględnieniem jej godności i wartości oraz
posiadanych talentów i potencjału, dając możliwość do wszechstronnego,
wolnego i odpowiedzialnego rozwoju, który prowadzi do prawdziwego
szczęścia i miłości. Wszelkie napotykane w życiu trudności, cierpienie,
zjawisko śmierci, niepowodzenia, podejmowane są z nadzieją i traktowane jako zadania i wyzwania, do których doświadczanie duchowości
chrześcijańskiej przygotowuje oraz pozwala je wypełnić.
Duchowość chrześcijańska zaspokaja wszelkie potrzeby i pragnienia
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w rzeczywistości oraz pomaga realizować najgłębsze aspiracje i ideały. Daje jednostce poczucie
tożsamości i zakorzenienia w historii świata, dzięki czemu można w nim
w sposób twórczy działać oraz zmieniać go na lepsze. Perspektywa życia
wiecznego porządkuje wszelką działalność i decyzyjność, nadając im cel
i harmonię oraz wzbogacając o wymiar moralny i etyczny. Jednak przede
wszystkim chrześcijańskie doświadczenie duchowe pomaga człowiekowi
odkrywać prawdę o sobie, świecie i drugim człowieku, z którym można
nawiązać dojrzałe i braterskie relacje. Ukazując najważniejsze wartości
oraz pomagając w ich osiąganiu, duchowość chrześcijańska pozwala
na przeżywanie pełni życia w zgodzie z całym wszechświatem. Motywuje
też człowieka do rozwoju intelektualnego i fizycznego, a także umożliwia
akceptację oraz zrozumienie samego siebie i innych.
Co najważniejsze, dzięki chrześcijańskiemu doświadczeniu duchowemu człowiek przeżywa radość i pokój w świecie pełnym chaosu, gonitwy,
niepewności o jutro oraz niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu
i życiu, ponieważ w tym wszystkim nie pozostaje nigdy sam – ma bowiem
świadomość, że otrzymuje wsparcie i pomoc od samego Boga, który jest
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ponad wszystkim. Jak akcentował papież Franciszek 31 lipca 2016 roku
w homilii do młodzieży podczas mszy posłania, w czasie Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie: „Posłuchajmy wreszcie słów Jezusa do Zacheusza,
które zdają się być wypowiedziane właśnie do nas dzisiaj, do każdego z nas: «Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim
domu» (Łk 19, 5). «Zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się
z tobą. Otwórz drzwi twojego serca». Jezus kieruje dziś do ciebie to samo
zaproszenie: «Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Moglibyśmy
powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać
będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce cię spotkać. Pan nie
chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach,
ale chce przyjść do twojego domu, być obecnym w twoim codziennym
życiu: w nauce, studiach i w pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko
było Mu zaniesione w modlitwie! Jakże bardzo ufa, że pośród wszystkich
codziennych kontaktów i czatów na pierwszym miejscu będzie złota nić
modlitwy! Jakże bardzo pragnie, aby Jego Słowo przemawiało do każdego
twego dnia, aby Jego Ewangelia stała się twoją i była twoim «nawigatorem» na drogach życia”251. Należy żywić szczerą nadzieję, że powyższe
refleksje, opracowanie badań i wysunięte wnioski przysłużą się naukowej
refleksji oraz katechetycznemu i duszpasterskiemu posługiwaniu w dziele
wychowania.

251 Franciszek, Marzyciele o nowej ludzkości. Homilia podczas Mszy św. na „Campus
Misericordiae” na zakończenie XXXI Światowego Dnia Młodzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 37 (2016) nr 7–8, s. 30.
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