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Historiozbawcza perspektywa grzechów  

narodu wybranego w okresie podzielonego królestwa  
(na podstawie 1-2 Krl i 1-2 Krn) 

 

Po śmierci Salomona, gdy królem został jego syn, Roboam (por. 1 Krl 11,43; 

2 Krn 9,31), królestwo ulega podziałowi na Izrael i Judę (por. 1 Krl 12,19; 2 Krn 

10,19). Wtedy „Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali  

w miastach Judy” (1 Krl 12,17; por. 2 Krn 10,17). Natomiast królem nad pozo-

stałymi pokoleniami Izraela został ustanowiony Jeroboam (por. 1 Krl 12,20)
2
. 

Jeszcze za życia Salomona prorok Achiasz za pomocą pewnej bardzo czytelnej 

symbolicznej czynności wyznaczył Jeroboama na króla. Achiasz zdjął płaszcz, 

porozdzierał go na dwanaście części i powiedział do Jeroboama: „Weź sobie 

dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: «Oto wyrwę królestwo z ręki Sa-

lomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze 

względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybra-

łem ze wszystkich pokoleń Izraela»” (1 Krl 11,31 n)
3
.  

                                                 
1 Dariusz Adamczyk dr hab. nauk teologicznych; ur. w 1970 r. w Skarżysku-Kamiennej. Dokto-

rat z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, habilitacja z zakresu 

katechetyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesor nadzwyczajny Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Wychowania Integralnego i Rewa-

lidacji, wykładowca etyki i etyki zawodowej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 

Autor ponad stu artykułów naukowych dotyczących Biblii w katechezie, teologii biblijnej, jed-

ności Starego i Nowego Testamentu, etyki i pedagogiki religijnej. Publikacje książkowe: Staro-

testamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych 

polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne (Kielce 2006); Stworze-

nie – Opatrzność – Ewolucja. Przyczynek do dialogu nauki i wiary (Szczecin 2009); współautor: 

Od filozofii do teologii. Rozważania o wartościach (Kielce 2007). 
2 Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3: Złoty wiek Dawida – Salomona, Tuchów 

1995, s. 315; A. Salas, Wędrówka narodu. Pięcioksiąg i księgi historyczne, Częstochowa 1998,  

s. 154 n; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, KKB, s. 324 n; H. Langkammer, Pierwsza  

i Druga Księga Kronik. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 2001, s. 248 nn; T. Hanelt, 

Spotkania z Bogiem, Gniezno 2002, s. 95; A. Banaszek, Księgi historyczne, Warszawa 2002,  

s. 26 n; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005, s. 227 nn; S. Wypych, Lewicka 

interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg 

biblijnych, t. 3: Księgi historyczne Starego Testamentu, cz. 2: Dziejopisarstwo okresu judaistyczne-

go, J. Frankowski (red.), Warszawa 2007, s. 50 n. 
3 Por. T. Hergesel, Rozumieć Biblię, t. 1: Stary Testament. Jahwizm, Kraków 1992, s. 223 nn;  

T. Brzegowy, Jeroboam I – fundator Królestwa Izraela, „Studia Theologica Varsaviensia”  

1 (1995), s. 18 nn; tenże, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), w: Wprowadzenie 

w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 2: Księgi historyczne Starego Testamentu, cz. 1: Dziejopisar-

stwo izraelskie, red. J. Frankowski, Warszawa 2006, s. 210 n; M. O’Brien, A. Campbell, Pierw-
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Jeroboam otrzymuje obietnicę trwałości dynastii, która zostaje uwarunko-

wana wiernością Bogu Jahwe: „Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozka-

żę, i będziesz chciał postępować moimi drogami oraz będziesz wykonywał, co 

uznaję za sprawiedliwe, zachowując moje prawa i polecenia, jak czynił mój 

sługa, Dawid, to będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawi-

dowi, i powierzę ci Izraela, potomstwo zaś Dawida poniżę, jednak nie po 

wszystkie dni” (1 Krl 11,38 n)
4
.  

Polityczne odłączenie się północnych pokoleń nie musiało automatycznie 

wywołać schizmy w wierze. Podczas dorocznych świąt pielgrzymkowych rów-

nież te pokolenia mogły na nowo przeżywać swoją przynależność religijną. Od 

Jeroboama oczekiwali prorocy przywrócenia dawnej czystości kultu jahwi-

stycznego, który byłby wolny od pogańskich dodatków. Jednak polityka za-

władnęła religią. Podział polityczny stał się przyczyną schizmy w dziedzinie 

wiary
5
. W tej perspektywie warto zwrócić uwagę na niewierność narodu wy-

branego i jego przywódców w tym okresie oraz na związek owego podziału  

z grzechem. 

 

1. Występki w państwie północnym 

 

Jeroboam okazuje się religijnym nowatorem i, sięgając do wierzeń ludo-

wych, wprowadza religijny symbol byka. Najpierw ustanawia dla swego króle-

stwa dwa centra kultowe: Betel i Dan. Dan miało znaczenie tylko dla peryfe-

ryjnych pokoleń zajmujących północne rejony kraju. Betel zaś zachowało tytuł 

i rangę „królewskiej świątyni” (Am 7,13) aż do upadku Samarii w 721 roku. 

Było ono położone przy drodze pielgrzymkowej do Jerozolimy. Nadawało się 

zatem do zatrzymania pielgrzymów udających się na Syjon. Wybór dwóch 

miejsc kultu na krańcach królestwa mógł mieć również wymowę sakralizacji 

granic nowo utworzonego królestwa
6
.  

Jeroboam kazał sporządzić dwie statuy złotego cielca i umieścić je w tych 

dwóch sanktuariach. „Król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: «Zby-

teczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię 

wyprowadził z ziemi egipskiej!»” (1 Krl 12,28). Sam zatem zaprezentował 

                                                                                                                       
sza i Druga Księga Królewska, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, W. Chro-

stowski (red.), Warszawa 2000, s. 526 n; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Kró-

lewska, KKB, s. 276. 
4 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 276; T. Brzegowy, Wiel-

kość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 211. 
5 Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 317. 
6 Por. J. Warzecha, Początki Izraela, „Studia Theologica Varsaviensia” 1 (1994), s. 165;  

C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 317 n; T. Brzegowy, Jeroboam I – fundator 

Królestwa Izraela, s. 32; tenże, Początki sanktuarium izraelskiego w Dan, w: Studium scripturae 

anima teologiae, J. Chmiel, T. Matras (red.) Kraków 1990, s. 21-32; R. de Vaux, Instytucje 

Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 307 n, 323 n. 
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zgromadzonemu ludowi złotego cielca. Chciał dać swoim poddanym przedmiot 

kultu, który stanowiłby przeciwwagę dla Arki Przymierza czczonej w Jerozo-

limie. Musiał zatem nawiązać do jakiegoś znanego w przeszłości przedmiotu 

kultowego (por. Wj 32) lub też przyswojonego w Kanaanie. Złoty cielec był 

pojmowany przez Jeroboama jako piedestał Boga Jahwe. Ten symbol był jed-

nak zbyt dobrze znany w Kanaanie i miał związek z Baalem. Jak zaznacza 

autor natchniony: „To oczywiście doprowadziło do grzechu” (1 Krl 12,30). 

Kult złotego cielca przybiera znamiona bałwochwalstwa. Wiara jahwistyczna 

miesza się z baalistycznym kultem płodności
7
. 

Już samo ustanowienie dwóch centrów kultowych w Betel i w Dan nie by-

ło zgodne z wymogami ortodoksyjnej wiary Izraela, albowiem kult miał mieć 

charakter scentralizowany, a miejsce jego sprawowania zostało wskazane Da-

widowi (por. 2 Krn 3,1)
8
. Kult w Betel i w Dan był odszczepieństwem. Posta-

wienie posągów cielców w Betel i w Dan było czynem sprzecznym z zawartym 

w Dekalogu obowiązującym zakazem sporządzania podobizn (Wj 20,3.5; por. 

rozdz. 32). Warto zauważyć, że Jeroboam nie chciał zmieniać religii narodu. 

Podtrzymał on kult Boga, którego czczono w Jerozolimie jako wybawcę z nie-

woli egipskiej. Cielce zaś miały być symbolami obecności Jahwe. Ludzie jed-

nak zaczęli wkrótce czcić te podobizny cielców jako bóstwa (por. 1 Krl 12,32; 

14,9; Oz 8,5 n; 10,5; 13,2). Kult na wyżynach przeradzał się natomiast w kult 

pogański. Warto również pamiętać, że cielec był atrybutem kananejskiego boga 

Baala. Mogło to mieć wpływ na pogańską interpretację posągów cielców  

w sanktuariach: Betel i Dan
9
. 

Kolejne wykroczenie Jeroboama polegało na tym, że powołał ze zwykłego 

ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami (1 Krl 12,31 n; por. 13,33b). Ustano-

wił także święto w piętnastym dniu ósmego miesiąca (por. 1 Krl 12,32). To 

postanowienie było wbrew ustalonej już praktyce święta Namiotów w piętna-

stym dniu siódmego miesiąca (por. Kpł 23,34; Lb 29,12). Zerwał w ten sposób 

z centralistycznym kalendarzem jerozolimskim i przywrócił efraimski kalen-

darz rolniczy. Doroczne święta izraelskie były zasadniczo świętami rolniczymi. 

                                                 
7 Por. R. North, Reges, Roma 1971, s. 91; T. Brzegowy, Prorocy Amos i Ozeasz w walce o czysty 

kult, w: Dzieci jednego Boga, W. Chrostowski (red.),  Warszawa 1991, s. 94-127; tenże, Jerobo-

am I – fundator Królestwa Izraela, s. 32 n; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 318;  

J.S. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do ksiąg: Powtórzonego Prawa, 

Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich, Kraków 1998, s. 172 n; A. Salas, Wędrówka naro-

du…, s. 156 n; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 528;  

J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 277; J. Warzecha, Historia daw-

nego Izraela, s. 234 nn. Szerzej na temat odłączenia się od kultu w Jerozolimie i stworzenia 

przez Jeroboama własnych miejsc do tego celu patrz: T. Tułodziecki, Jeroboam I – reformator 

religii Izraela. Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 11,26-14,20, Warszawa 2004. 
8 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 157; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 320. 
9 Por. J. Warzecha, Początki Izraela, s. 168; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 318; 

J.S. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje…, s. 173; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga 

Księga Królewska, s. 277; R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, s. 295 nn. 
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W północnej części Izraela żniwa faktycznie zaczynają się miesiąc później niż 

w Judzie. Zmiana kalendarza spowodowała jednak utrwalenie religijnej schi-

zmy. Zmiana daty święta Namiotów spowodowała dostosowanie do tego ter-

minu również innych świąt, a zwłaszcza Paschy, której termin próbowano 

ujednolicić za króla Ezechiasza, lecz bezskutecznie (por. 2 Krn 30,1 nn). Jed-

nolity kalendarz jerozolimski wprowadza reszcie Izraela dopiero Jozjasz. Przez 

cały okres historii królestwa północnego istniał podwójny kalendarz świąt.  

W ten sposób Jeroboam powstrzymał lud od pielgrzymowania do Jerozolimy, 

kierując go do dwóch nowych sanktuariów
10

.  

Jeroboam sam też przystąpił do ołtarza, aby złożyć ofiarę kadzielną: „sam 

przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, 

które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystą-

pił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, 

który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do 

ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną” (1 Krl 12,32b-33). Pan jednak wydaje wy-

rok na ten ołtarz w Betel poprzez męża Bożego z Judy (por. 1 Krl 13,1-10). 

„Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida narodzi się syn, imie-

niem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na 

tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie” (1 Krl 13,2;  

por. 2 Krl 23,15 nn). Mąż Boży ogłasza, że przyszły król z dynastii Dawido-

wej, imieniem Jozjasz, sprofanuje ołtarz, który poświęcił Jeroboam
11

. 

Ów mąż Boży dał także wówczas znak, mówiąc: „«Taki będzie ten cu-

downy znak, który zapowiedział Pan: Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się 

popiół, który jest na nim». Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, 

które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął do ołtarza rękę, 

wołając: «Schwytajcie go!» A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku nie-

mu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza 

rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego  

z nakazu Pańskiego” (1 Krl 13,3-5). Sparaliżowana ręka króla i rozpadnięcie 

się ołtarza to dramatyczne znaki potwierdzające autentyczność słowa proroc-

kiego. Następnie król prosi męża Bożego, aby wstawił się za nim u Boga  

o odzyskanie władzy w ręce (w. 6a). „Wtedy mąż Boży przejednał oblicze 

                                                 
10 Por. S. Talmon, Calendar reckonning in Ephraim and Juda, „Vetus Testamentum” 8 (1958),  

s. 58-63; T. Brzegowy, Doroczne święta pielgrzymkowe Izraela, RBL 36 (1983), s. 98-115; 

tenże, Jeroboam I – fundator Królestwa Izraela, s. 33; tenże, Wielkość i upadek Izraela (Księgi 

Królewskie), s. 216 n; C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 318 n; J. Warzecha, Histo-

ria dawnego Izraela, s. 238 n. 
11 Por. T. Brzegowy, Prorocy Amos i Ozeasz w walce o czysty kult, s. 96 n; M. O’Brien, A. Cam-

pbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 528; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga 

Księga Królewska, s. 277. 
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Pana i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką, jak po-

przednio” (1 Krl 13,6b)
12

.  

Jeroboam chce złożyć owemu mężowi Bożemu dar za uzdrowienie i zapra-

sza go do swego domu (por. 1 Krl 13,7). Ten jednak odmawia gościny, powo-

łując się na słowo Pana, który zabronił mu tam spożywać posiłek (1 Krl 13,8-

10). Odmowa gościny u Jeroboama przez męża Bożego ma związek z jego 

wyrocznią. Obie decyzje wyrażają bezwarunkowe odrzucenie przez Jahwe 

królestwa północnego. Dzielenie stołu z kimkolwiek z Betel byłoby kompromi-

sem z tym, co niewybaczalne. Wówczas czyn proroka podważałby jego sło-

wa
13

. 

Wracając do Judy, ów mąż Boży spotkał starego proroka, który wyszedł 

mu naprzeciw (1 Krl 13,11-14). Ów stary prorok zaprosił go do siebie na posi-

łek (1 Krl 13,15). Wtedy mąż Boży z Judy powtarza odmowę, powołując się na 

rozkaz Pana (1 Krl 13,16 n). Wówczas stary prorok oszukuje go mówiąc, że 

jemu też objawił się anioł i nakazał, aby zawrócił męża Bożego z drogi i spożył 

z nim posiłek (1 Krl 13,18). Mąż Boży z Judy daje się namówić i idzie do do-

mu starego proroka, aby tam spożyć chleb i napić się wody (1 Krl 13,19).  

Następnie autor pisze: „A gdy oni siedzieli przy stole, wówczas Pan skie-

rował słowo do proroka, który go zawrócił z drogi. Zawołał on do męża Boże-

go, przybyłego z Judy: «Tak mówi Pan: Za to, że sprzeniewierzyłeś się słowom 

Pana i nie spełniłeś polecenia, które ci dał Pan, Bóg twój, gdyż powróciłeś  

i spożyłeś chleb oraz napiłeś się wody w tym miejscu, o którym ci powiedział: 

Nie jedz tam chleba i nie pij wody! – twój trup nie wejdzie do grobu twoich 

przodków». Kiedy już zjedli chleb i napili się wody, osiodłał osła owemu pro-

rokowi, którego zawrócił z drogi. A gdy ów odjechał, na drodze napadł na nie-

go lew i zabił go. Trup jego leżał porzucony na drodze, a koło niego stał osioł. 

Również i ów lew stał koło trupa” (1 Krl 13,20-24).  

Wiadomość o tym wydarzeniu dotarła do starego proroka. „Gdy dowie-

dział się o tym prorok, który zawrócił go z drogi, powiedział: «To jest mąż 

Boży, który sprzeniewierzył się słowom Pana, i dlatego Pan zesłał na niego 

lwa, aby go rozszarpał i zabił, według zapowiedzianego mu wyroku przez Pa-

na» […] Kiedy już go pochował, rzekł prorok do swoich synów: «Po mojej 

śmierci pochowacie mnie w tym grobie, w którym został pochowany mąż Bo-

ży. Złóżcie mnie koło jego kości, aby moje kości zachowane były dzięki jego 

kościom. Bo na pewno spełni się ta zapowiedź, którą on ogłosił jako wyrok 

Pański na ten ołtarz w Betel i na wszystkie przybytki wyżyn, które są w mia-

stach Samarii»” (1 Krl 13,26.31 n).  

Autor natchniony przytacza to opowiadanie celem uzasadnienia konieczno-

ści bezwzględnego posłuszeństwa wobec wyraźnego rozkazu Bożego. Słów 

                                                 
12 Por. M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 528; J.T. Walsh,  

C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 277. 
13 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 277. 
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Boga należy słuchać nawet wbrew rzekomym prywatnym objawieniom (por. 

Ga 1,8). Następnie autor podaje: „Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie 

zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spo-

śród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał 

się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposob-

nością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi” 

(1 Krl 13,33 n). Autor wskazuje, że przyczyną wszelkiego zła i nieszczęść jest 

grzeszne postępowanie
14

. 

U schyłku rządów Jeroboama zachorował jego syn Abiasz (por. 1 Krl 

14,1). Wtedy król posyła swoją żonę do proroka Achiasza, aby się poradzić  

w sprawie dziecka (por. 1 Krl 14,2-18). Achiasz natomiast wygłasza wyrok na 

Jeroboama, który ma przekazać mu żona: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela: «Za to, 

że wywyższyłem cię spośród ludu i uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego 

oraz oderwałem królestwo od domu Dawida, aby je dać tobie, tyś nie stał się 

jak mój sługa Dawid, który zachował moje polecenia i który postępował za 

Mną z całego swego serca, czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach. 

Ale stałeś się przez twoje postępowanie gorszym od wszystkich twoich po-

przedników, bo ośmieliłeś się uczynić sobie innych bogów – posągi ulane  

z metalu, aby Mnie tym drażnić, a Mną wzgardziłeś. Dlatego sprowadzę nie-

szczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca, 

niewolnika i wolnego w Izraelu»” (1 Krl 14,7-10). Prorok oznajmia także, że 

dziecko Jeroboama umrze (por. 1 Krl 14,12), zaś jego dynastia i sam Izrael 

ostatecznie zginą. Po powrocie żony króla do domu, niejako dla przypieczęto-

wania prawdziwości okrutnego losu, dziecko umiera
15

.   

Achiasz ogłasza zatem odrzucenie i wytępienie rodu Jeroboama (por. 1 Krl 

14,14). Bóg opuści Izraela: „Wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich 

przodkom. Później rozsieje ich poza Rzekę” (1 Krl 14,15b). Prorok dołącza do 

tego surowego wyroku także jego uzasadnienie: „za to, że zrobili sobie aszery  

i pobudzali Pana do gniewu” (1 Krl 14,15c). To wszystko stanie się „z powodu 

grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela”  

(1 Krl 14,16)
16

.  

                                                 
14 Por. tamże, s. 278. 
15 Por. M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 529; J.T. Walsh,  

C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 278; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela 

(Księgi Królewskie), s. 217. 
16 Por. J. Day, Ashera in the Hebrew Bible and Northwest Semitic Literature, „Journal of Biblical 

Literature” 105 (1986), s. 389 nn; O. Keel, C. Uehlinger, Göttinen, Götter und Gottessymbole. 

Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang 

unerschlossener ikonographischer Quellen, Freiburg 1993, s. 16 nn; J.T. Walsh, C.T. Begg, 

Pierwsza  

i Druga Księga Królewska, s. 278; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), 

s. 217 n. 
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Początkowo Jeroboam był narzędziem w ręku Jahwe dla ukarania grze-

chów Salomona. Prorok Achiasz spodziewał się po Jeroboamie, że będzie on 

królem według woli Jahwe. Obietnica dana Jeroboamowi była uzależniona od 

jego posłuszeństwa, ten jednak okazał nieposłuszeństwo, dlatego spotyka go 

kara. Cała jego działalność fundatorska jest określona mianem „grzechu Jero-

boama” (por. 1 Krl 12,28-33; 13,33 n). To właśnie jego wykroczenia przesądzi-

ły o dalszych losach królestwa Izraela, które wraz z dynastią było skazane na 

całkowitą zagładę. Kolejni królowie Izraela
17

 są przyrównywani do tego pierw-

szego po podziale króla państwa północnego. Autorzy biblijni ukazują ich jako 

kontynuatorów „grzechu Jeroboama”
18

.  

Grzechem Jeroboama było bałwochwalstwo. Czynił on sobie posągi ob-

cych bogów ulane z metalu (por. 1 Krl 14,9). Wprowadził oficjalny kult podo-

bizny cielca, który przypominał kananejskie ryty płodności. To właśnie w ten 

sposób dokonała się na terenie Izraela kontaminacja jahwizmu z kultem pogań-

skim. Stąd kilkadziesiąt lat później prorok Eliasz gromadzi Izraela na Karmelu 

celem opowiedzenia się albo za Baalem, albo za Jahwe (por. 1 Krl 18,20-40)
19

. 

Również prorocy: Amos i Ozeasz wskazują na to sprzeniewierzenie się Izraela 

(por. Am 4,4 n; 5,4-6; Oz 10,1-8). Jest to postępująca degradacja wiary w jedy-

nego Boga Jahwe. Stanowić to będzie podatny grunt dla asyryjskich koloniza-

torów, którzy wprowadzą tu synkretyczny kult bez wyraźnego związku z reli-

gią objawioną
20

.  

Jeroboam rozpoczyna cały szereg królów Izraela, których autorzy biblijni 

oceniają jako „czyniących to, co złe w oczach Pana” (por. 1 Krl 15,26.30.34; 

16,19.25 n.31; 22,53 n; 2 Krl 3,2 n; 10,29.31; 13,1-6.11; 14,24; 

15,9.18.24.28)
21

. Tylko do kilku królów Izraela nie została zastosowana expli-

cite miara „grzechu Jeroboama”. I tak król Ela jest potępiony za swoje własne 

grzechy i grzechy swoich ojców (1 Krl 16,13), Szallum panujący tylko miesiąc 

w Samarii, nie otrzymał żadnej oceny moralnej (2 Krl 15,13-15). Ostatni zaś 

król Izraela, Ozeasz, został odróżniony od poprzedników i potępiony za własne 

grzechy, a nie zestawiony z Jeroboamem (2 Krl 17,2)
22

.  

                                                 
17 Łącznie jest ich osiemnastu i są reprezentantami ośmiu dynastii. 
18 Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 321; T. Brzegowy, Jeroboam I – fundator 

Królestwa Izraela, s. 33 n; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska,  

s. 529. 
19 Por. M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 531 n. 
20 Por. T. Brzegowy, Prorocy Amos i Ozeasz w walce o czysty kult, s. 102; tenże, Wielkość  

i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 218. 
21 Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. 3, s. 321; T. Brzegowy, Jeroboam I – fundator 

Królestwa Izraela, s. 34. 
22 Por. T. Brzegowy, Jeroboam I – fundator Królestwa Izraela, s. 34. Szerzej na ten temat patrz: 

H. Weippert, Die „deuteronomistischen” Beurteilungen der Könige von Israel und Juda und das 

problem der Redaktion der Königsbücher, „Biblica” 53 (1972), s. 301-339. 
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Hagiografowie podają o występkach władców państwa północnego zwykle 

tylko ogólną informację, że „czynili to, co złe w oczach Pana”. Jednak o izrael-

skim królu Achabie autor pisze, że: „stał się gorszym od wszystkich swoich 

poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów 

Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Etbaala, 

króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto 

wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab 

sporządził też aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż 

wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela” (1 Krl 

16,30-33)
23

.  

Królowi Achabowi deuteronomista poświęca aż sześć rozdziałów (1 Krl 

16,29-22,40). Otrzymuje on jednak już na wstępie najsurowszą ocenę spośród 

wszystkich królów Izraela. Powodem jest uległość wobec żony i pod jej wpły-

wem oddawanie czci Baalowi i Aszerze. Podobnie niegdyś cudzoziemskie 

księżniczki miały wpływ na króla Salomona. Achab zbudował także w Samarii 

świątynię i ołtarz bałwochwalczego kultu. Wzmianka dotycząca odbudowania 

Jerycha z 1 Krl 16,34 ukazuje Achaba jako ignoranta religijnej tradycji Izraela 

poprzez złamanie klątwy wygłoszonej przez Jozuego w Joz 6,26
24

. 

W czasach panowania Achaba występuje prorok Eliasz, który upomina 

króla i naród. Chodzi o rozstrzygnięcie kwestii, kto kontroluje urodzajność 

ziemi, która po zasiedleniu Kanaanu przez Izraelitów stała się sprawą zasadni-

czą. Dotychczas w Kanaanie uważano, że dawcą deszczu i urodzajów jest Baal. 

Izraelici po zajęciu Kanaanu zasadniczo nie porzucili czci Jahwe, ale jednocze-

nie oddawali cześć Baalowi. W ten sposób wytworzył się pewien rodzaj syn-

kretyzmu, który był ostro zwalczany przez autorów deuteronomistycznych. 

Jahwe bowiem nie toleruje żadnych innych bogów. Eliasz mówi: „Dopókiż 

będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to 

Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!” (1 Krl 18,21). Dochodzi do kon-

frontacji, podczas której Jahwe okazał się prawdziwym Bogiem odpowiadają-

cym na apel człowieka. To On kontroluje i rozdziela urodzajność ziemi  

(por. 1 Krl 18,22-40)
25

.  

                                                 
23 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 280; J. Warzecha, Historia 

dawnego Izraela, s. 254; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 222. 
24 Por. W.M. Schniedewind, History and Interpretation: The Religion of Ahab and Manasseh in 

the Book of Kings, „Catholic Biblical Quarterly” 55 (1993), s. 653 nn; J.S. Synowiec, Izrael 

opowiada swoje dzieje…, s. 176; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska,  

s. 280; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 253 nn; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izra-

ela (Księgi Królewskie), s. 222. 
25 Por. U. Szwarc, „Iść za Panem”. Sens teologiczny tekstu 1 Krl 18,21, RBL 4 (1978), s. 184-

193; J.S. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje…, s. 244; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza  

i Druga Księga Królewska, s. 281; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), 

s. 226. 
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Eliasz potępia Achaba i jego żonę Izebel za grzech wobec Nabota (por.  

1 Krl 21). Król chciał bowiem nabyć winnicę należącą do Nabota (w. 2 n). Ten 

jednak nie zamierzał jej sprzedać (w. 4). Wtedy pojawia się Izebel, która obie-

cuje królowi tę winnicę (w. 7). Nie może jednak działać bez upoważnienia 

króla, a zatem zaczyna się wspólne działanie bezwzględnych monarchów nie-

dbających o prawa Boże, ani o losy swoich poddanych. Izebel uknuła zbrodni-

czy plan. Wysłała listy do starszyzny i dostojników Jizreel, które opatrzyła 

pieczęcią króla (w. 8). W listach daje polecenie oskarżenia Nabota przez 

dwóch fałszywych świadków o bluźnierstwo Bogu i królowi, w wyniku czego 

Nabot zostaje skazany na karę śmierci. Wyrok zapada na podstawie sfabryko-

wanego okarżenia (ww. 9-14). Następnie Achab przejmuje winnicę Nabota  

(w. 16)
26

.  

W Izraelu król i poddani byli związani prawem Bożym (por. Pwt 17,18-

20). To właśnie według tego prawa zostają surowo osądzeni: król Achab i kró-

lowa Izebel, przez proroka Eliasza (por. 1 Krl 21,17-29). Achab został  

w ostrych słowach skarcony jako morderca i grabieżca: „Tak mówi Pan: Czyż 

nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? […] Tam, gdzie psy wyliza-

ły krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew” (w. 19). Eliasz zapo-

wiada całkowite wyniszczenie jego dynastii: „zaprzedałeś się, żeby czynić to, 

co jest złe w oczach Pana, aby Go obrażać. Oto Ja sprowadzę na ciebie nie-

szczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet chłopca, niewolnika  

i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna 

Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że Mnie do gniewu pobudzi-

łeś i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izebel tak mówi 

Pan: Psy będą żarły Izebel pod murem Jizreel. Zmarłego z rodu Achaba w mie-

ście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki powietrzne». Napraw-

dę, nie było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest 

złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go żona jego Izebel. Bardzo 

haniebnie postępował, służąc bożkom; zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, 

których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów” (ww. 20b-26). Na te słowa 

Achab rozdziera szaty, wkłada wór  i pości (w. 27). Okazuje skruchę przed 

Bogiem, dlatego wykonanie kary zostaje zawieszone i przeniesione na czasy 

rządów jego syna: „Dlatego, że upokorzył się przede Mną, nie dopuszczę nie-

                                                 
26 Por. F.J. Andersen, The Socio-Juridical Background of the Naboth Incident, „Journal of Bibli-

cal Literature” 85 (1966), s. 46-57; G. Hentschel, Die Elijaerzählungen, Leipzig 1977, s. 15; 

K.W. Whitelam, The Just King. Monarchical Judicial Authority in Ancient Israel, Sheffield 

1979, s. 170 nn; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 533;  

J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 284; T. Jelonek, Księgi 

historyczne Starego Testamentu, Kraków 2006, s. 68; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela 

(Księgi Królewskie), s. 227 n. 
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szczęścia za jego życia. Nieszczęście dopuszczę na jego ród za życia jego sy-

na” (w. 29b)
27

.  

Prorok Eliasz sprzeciwia się wszelkiemu synkretyzmowi, podobnie jak 

później Elizeusz. Ich wystąpienia stanowią punkt zwrotny w religijnej postawie 

Izraela. Swoją gorliwością stworzyli w Izraelu miejsce należne Bogu Jahwe, 

stawiając tamę kultowi fenickiego Baala i jego małżonki Asztarty
28

. Jednak  

w państwie izraelskim trwają ciągłe walki o tron. Pomiędzy członkami północ-

nego królestwa nie istnieją silne więzi. Władcy często się zmieniają. Nowy 

pretendent do tronu obala poprzednika i morduje jego rodzinę
29

. 

W roku 722 przed Chrystusem upada oblężona przez Asyrię Samaria, stoli-

ca królestwa izraelskiego. Wtedy królestwo północne przestaje istnieć. Asyryj-

czycy deportowali bowiem znaczniejszych i bogatszych mieszkańców Izraela 

(2 Krl 17,5 n), zostawiając tylko ludność ubogą, a na miejsce deportowanych 

osiedlono innych: „z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim”  

(w. 24). Pomieszanie się ludności tubylczej z napływową dało początek Sama-

rytanom, ludności mieszanej pod względem etnicznym i religijnym, z przewa-

żającymi elementami religii mojżeszowej
30

. 

W 2 Krl 17,7-23 autor podaje przyczyny upadku królestwa północnego, 

które stanowią niejako podsumowanie grzechów Izraela. Znajdują się tam sło-

wa: „Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który 

ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni bo-

gów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraeli-

tami, oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rze-

czy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we 

wszystkich swoich miejscowościach – od wieży strażniczej aż do miasta wa-

rownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod 

każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże – na wszystkich 

wyżynach – podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Spełniali czyny 

grzeszne, drażniąc Pana. I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: «Nie 

czyńcie tego!»” (2 Krl 17,7-12)
31

. 

                                                 
27 Por. G. Hentschel, Die Elijaerzählungen, s. 15 nn; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Dru-

ga Księga Królewska, s. 533; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska,  

s. 284; T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 68 n; T. Brzegowy, Wielkość  

i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 228. 
28 Por. T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 232; T. Jelonek, Księgi 

historyczne Starego Testamentu, s. 98 n. 
29 Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 1991, s. 130 n. 
30 Por. tamże, s. 131; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 295-304; T. Brzegowy, Wielkość 

i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 238 n. 
31 Por. G. Hentschel, Die Elijaerzählungen, s. 43 nn; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Dru-

ga Księga Królewska, s. 543; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska,  

s. 295. 
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Bóg ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez proroków oraz wzywał do prze-

strzegania Jego nakazów (por. 2 Krl 17,13 n). Oni zaś „Odrzucili przykazania 

Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. 

Szli za nicością i stali się niczym – naśladując ludy wokół siebie, co do których 

przykazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. Odrzucili wszystkie pole-

cenia Pana, Boga swego, i ulali sobie posągi – dwa cielce. Zrobili sobie aszerę  

i oddawali pokłon całemu wojsku niebieskiemu, i służyli Baalowi. Przeprowa-

dzali synów swoich i córki przez ogień. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksię-

stwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach Pana, drażniąc Go. Wtedy 

Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego 

oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy” (2 Krl 17,15-18; por. 18,12)
32

. 

Końcowe słowa owego podsumowania występków narodu wybranego do-

tyczą także królestwa Judy: „Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana, Bo-

ga swego, i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. Wtedy Pan odrzucił 

całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie 

odrzucił je od swego oblicza. Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida,  

a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał 

Izraela od Pana i doprowadził go do wielkiego grzechu. Izraelici naśladowali 

wszystkie grzechy, które Jeroboam popełnił – nie odstąpili od nich. Aż wresz-

cie Pan odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie 

sługi swoje, proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do 

Asyrii” (2 Krl 17,19-23)
33

. 

 

2. Występki w państwie południowym 

 

Również w Judzie nastąpił religijny upadek. Dokonało się to już za rządów 

króla Roboama. Deuteronomista pisze: „Juda też czynił to, co jest złe w oczach 

Pana. Wskutek tego drażnili Go bardziej, niż to czynili jego przodkowie swo-

imi grzechami, jakie popełniali. Bo i oni sobie zbudowali wyżyny i stele,  

i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem 

zielonym. Zaczął się również w kraju nierząd sakralny. Postępowali według 

wszelkich obrzydliwości pogan, których Pan wypędził sprzed Izraelitów”  

(1 Krl 14,22-24). Autor opowiada o przerażającej niewierności króla Roboama 

                                                 
32 Por. G. Hentschel, Die Elijaerzählungen, s. 56 nn; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Dru-

ga Księga Królewska, s. 543; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska,  

s. 295. 
33 Por. G. Hentschel, Die Elijaerzählungen, s. 53 nn; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Dru-

ga Księga Królewska, s. 543; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska,  

s. 295. 
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w zakresie kultu. Kronikarz zaś wzmiankuje, że król opuścił prawo Pańskie 

(por. 2 Krn 12,1)
34

. 

A zatem również w Judzie szerzyło się bałwochwalstwo. Judejczycy od-

dawali kult Baalowi, a także uprawiali nierząd sakralny. Miało to miejsce rów-

nież podczas rządów kolejnych królów: Abijjama i Asy (por. 1 Krl 15). Autor 

biblijny odnotowuje, że król Asa „czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, tak 

jak jego przodek Dawid, gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd 

sakralny i usunął wszelkie bożki, które zrobili jego przodkowie. A nawet swą 

matkę Maakę pozbawił godności królowej-matki za to, że sporządziła bożka ku 

czci Aszery
35

. Ponadto Asa ściął i spalił tego bożka przy potoku Cedron. Ale nie 

usunięto wyżyn. Jednak serce Asy w ciągu całego życia jego było szczere wobec 

Pana” (1 Krl 15,11-14; por. 2 Krn 14,1-5; 15,16 n). Dolina Cedronu uchodziła za 

nieczystą, ponieważ tam grzebano zmarłych. W innej zaś części wrzucano tam 

odpadki i śmieci. Postępowanie króla jest zatem bardzo stanowcze
36

.  

Kronikarz wprowadza postać proroka Azariasza, który wzywa do wierno-

ści: „Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, 

gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opu-

ścicie, i On was opuści” (2 Krn 15,2). Wszelkie powodzenie jest uzależnione 

od wierności Bogu oraz pokładania w Nim ufności. Powodzenie nie zależy 

natomiast od układów z innymi królami
37

.  

Kronikarz odnotowuje, że gdy przeciw Judzie powstał Basza, król Izraela, 

wtedy król Asa zawarł układ z królem Aramu, Ben-Hadadem. „W tym to cza-

sie przyszedł do Asy, króla Judy, «Widzący» Chanani i rzekł do niego: «Po-

nieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu twoim, dlatego wy-

mknie się z twojej ręki wojsko króla aramejskiego. Czyż Kuszyci i Libijczycy 

nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom? A jednak, 

gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w twoje ręce. Albowiem oczy Pana obiegają 

całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpi-

łeś nierozsądnie tym razem, i dlatego odtąd będziesz miał walki». Rozgniewał 

się wtedy Asa na «Widzącego» i wtrącił go do więzienia, ponieważ jego słowa 

                                                 
34 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 279; J. Warzecha, Historia 

dawnego Izraela, s. 229; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 219. 
35 Pewną rolę w propagowaniu pogańskich kultów miały królowe-matki (hebr. gebira), które nie 

pochodziły z rodów hebrajskich. Szerzej na ten temat patrz: N.E.A. Andreasen, The Role of the 

Queen Mother in Israelite Society, „Catholic Biblical Quarterly” 45 (1983), s. 179-194. 
36 Por. J.S. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje…, s. 174; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza  

i Druga Księga Królewska, s. 279; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 327;  

H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 264 nn; J. Warzecha, Historia dawnego 

Izraela, s. 243; T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 97 n; T. Brzegowy, Wiel-

kość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 219; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu 

monarchicznego (Księgi Kronik), s. 53. 
37 Por. S. Gądecki, Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu, Gniezno 1992, s. 80;  

S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 53 n. 
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doprowadziły go do gniewu. Uciskał też Asa w tym czasie niektórych z ludu” 

(2 Krn 16,7-10). Występuje tu grzech Asy szczególnie w postaci braku zaufa-

nia do Boga. Ten jego grzech będzie miał poważne konsekwencje. Odtąd już 

król i Juda nie doznają pokoju
38

.  

W czasie, gdy w Izraelu prorocy: Eliasz i Elizeusz sprzeciwiali się synkre-

tyzmowi, w państwie południowym rządzili kolejni królowie: Jozafat, Joram, 

Ochozjasz, Atalia i Joasz. W Judzie piastujący władzę stanowią jedną dynastię 

Dawidową, chociaż i tu nie wszyscy królowie są jego godnymi następcami 

(por. 2 Krl 8,18; 16,2-4; 21,2-9.20-22; 24,9.19; 2 Krn 21,6; 22,4; 28,1-4; 33,2-

10.22; 36,5.9.12)
39

. Panujący w Judzie król Achaz, chcąc ocalić Jerozolimę, 

wydał na łup Asyrii bratnie państwo Izraela. On sam zaś stał się wasalem Asy-

rii. Na jego polecenie zbudowano w Jerozolimie ołtarz na wzór pogański. Mia-

ło to wymowę polityczną i religijną. Achaz musiał w ten sposób zapłacić za 

swoje ocalenie. Ustawia zatem w stolicy znaki asyryjskiego panowania, czyli 

wizerunki boga Aszszura, króla oraz ołtarz. Godzi to jednak poważnie w czy-

stość religii jahwistycznej (por. 2 Krn 28)
40

.  

Stworzona została w ten sposób okazja do odrodzenia kultów kananej-

skich. Sam król daje zły przykład. Autor biblijny pisze o nim, że: „Nie czynił 

on tego, co jest słuszne w oczach Pana, Boga jego, tak jak jego praojciec, Da-

wid, lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził 

przez ogień – na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził  

przed  Izraelitami. Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach, 

i pod każdym drzewem zielonym” (2 Krl 16,2-4; por. 2 Krn 28,1-4). Autorzy 

zamieszczają tu uwagę o niegodziwym postępowaniu króla Achaza, który sam 

składa krwawe ofiary. Praktykując kult na wyżynach, legalizuje w ten sposób 

idolatrię. Dopuszcza się nawet złożenia w ofierze Molochowi swojego syna 

(por. 2 Krl 16,3; 2 Krn 28,3). Rzutuje to na cały okres jego rządów. Sporządza-

nie posągów bożków jest idolatrią. Szczytem zaś kultu pogańskiego była ofiara 

z ludzi. Kronikarz mówi wprawdzie tylko o królu, jednak ma na uwadze kult 

bałwochwalczy rozprzestrzeniony w całym kraju. Izraelici byli skłonni do kultu 

zmysłowego, zaś Jahwe jest bezobrazowy
41

. 

                                                 
38 Por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 272; S. Wypych, Lewicka inter-

pretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 53 n. 
39 Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 130 n; tenże, Księgi historyczne Starego Testa-

mentu, s. 98 nn. 
40 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 161; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 333 

n; H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 324 nn; T. Brzegowy, Wielkość  

i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 239; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu monar-

chicznego (Księgi Kronik), s. 56. 
41 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 161; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księ-

ga Królewska, s. 543; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 294 n;  

R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 333; H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga 

Kronik…, s. 324 n; T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 102; T. Brzegowy, 
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Syn i następca Achaza, Ezechiasz, przejmuje państwo Judy, w którym ży-

cie religijne jest skażone kultami pogańskimi. Ten król podejmuje się przepro-

wadzenia reformy religijnej. Pragnie odnowić religię jahwistyczną. „On to 

usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, 

którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu 

ofiary kadzielne – nazywając go Nechusztan” (2 Krl 18,4)
42

. Każe on oczyścić 

świątynię ze wszystkiego, co wiązało się z kultem bałwochwalczym i przywra-

ca właściwe obrzędy. Zwraca się do lewitów: „Teraz oczyśćcie siebie i oczyść-

cie dom Pana, Boga ojców waszych. Usuńcie to, co nieczyste, z miejsca świę-

tego. Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe  

w oczach Pana, Boga naszego, opuścili Go i odwrócili twarz od przybytku 

Pańskiego, a tyłem do niego się obrócili. Zamknęli bramy przedsionka i poga-

sili lampy, nie składali w świątyni ofiar kadzielnych ani całopaleń Bogu Izra-

ela. Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę” (2 Krn 29,5-8)
43

. 

Cały naród przez swoje grzechy zaciągnął winę. Ezechiasz przypomina 

grzech Judy. Chodzi o dopuszczenie do zamarcia życia kultycznego w świąty-

ni. Król przypomina także słuszną karę, jaka spotkała Judę. Teraz trzeba 

uzdrowić sytuację i przebłagać Boga za grzechy. W związku z tym, król pro-

ponuje odnowienie przymierza narodu wybranego z Bogiem, a w konsekwencji 

odnowę życia kultycznego (por. w. 2 Krn 29,11). Ezechiasza wspierają dwaj 

prorocy: Micheasz i Izajasz
44

. 

Jednak syn Ezechiasza, Manasses, nie kontynuował dzieła swego ojca. 

„Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich – na modłę ohydnych grzechów 

tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wy-

żyny, które zniósł jego ojciec, Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalowi i zrobił 

aszerę – tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku nie-

bieskiemu i służył mu. Budował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której 

Pan powiedział: «W Jeruzalem kładę moje Imię». Budował ołtarze całemu 

wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Pańskiej” (2 Krl 

21,2-5; por. 2 Krn 33,2-5). Autor mocno wyakcentowuje potępienie pogań-

skich poczynań króla, który oddaje cześć bóstwom asyryjskim. Odnotowuje też 

ze zgorszeniem, że działo się to w Jerozolimie, a więc tam, gdzie Jahwe umie-

ścił swoje Imię (por. 2 Krl 21,4; 2 Krn 33,4)
45

. 

                                                                                                                       
Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 239; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu 

monarchicznego (Księgi Kronik), s. 56. 
42 Por. T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 240; J.T. Walsh,  

C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 296. 
43 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 162 n; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik,  

s. 334; T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 102; S. Wypych, Lewicka interpre-

tacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 57. 
44 Por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 332 n. 
45 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 163; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księ-

ga Królewska, s. 545; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 299;  
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Dalej podaje autor, że Manasses patronował kultom bałwochwalczym 

włącznie z magią. „Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiar-

stwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił  

w oczach Pana, tak iż Go pobudził do gniewu. Posąg Aszery, który sporządził, 

postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i syna jego, Salomona: 

«W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, 

kładę moje Imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na 

tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom – o ile tylko będą pilnie 

przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego Prawa, które im 

nadał sługa mój, Mojżesz». Lecz oni nie słuchali, a Manasses wprowadził ich 

w błąd, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił 

przed Izraelitami” (2 Krl 21,6-9; por. 2 Krn 33,6-9). Swoim postępowaniem 

łamał zatem prawa Boże (por. 2 Krl 21,8; 2 Krn 33,8)
46

. Autor dodaje również, 

że król Manasses ponadto przelewał bez litości niewinną krew. „Nawet krew 

niewinną przelał Manasses w tak ogromnej ilości, iż napełnił nią Jerozolimę od 

krańca do krańca – oprócz grzechów, w które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest 

złe w oczach Pańskich” (2 Krl 21,16)
47

. Kronikarz zaś dodaje, że: „Napominał 

Pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha” (2 Krn 33,10).  

Jest to zatem okres ponownego upadku religijnego i moralnego. W Judzie 

zapanowały znowu pogańskie praktyki. Bóg zatem wydaje wyrok: „Ponieważ 

Manasses, król judzki, popełnił te ohydne grzechy – gorsze zło aniżeli wszyst-

ko, co czynili Amoryci przed nim – i nawet Judę doprowadził do grzechu przez 

swoje bożki, […] oto Ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, […].  

I wytrę Jeruzalem, tak jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do 

góry. Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż 

staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów, ponieważ czynili to, co 

jest złe w moich oczach, i obrażali Mnie od chwili wyjścia ich przodków  

z Egiptu aż do dnia dzisiejszego” (2 Krl 21,11-15)
48

.  

Kronikarz dodaje jeszcze, że Manasses został pojmany i uprowadzony do 

Babilonu przez dowódców wojsk króla asyryjskiego. W ucisku i krańcowej 

nędzy upokarza się i nawraca do Jahwe. Jego modlitwa zostaje wysłuchana  

i Bóg pozwala mu wrócić do Jerozolimy (2 Krn 33,11-13)
49

. Wydaje się, że 

                                                                                                                       
H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 356; T. Jelonek, Księgi historyczne 

Starego Testamentu, s.103; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s.244n. 
46 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 163; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księ-

ga Królewska, s. 545 n; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 337. 
47 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 299; T. Brzegowy, Wiel-

kość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 245. 
48 Por. M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 546; J.T. Walsh,  

C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 299; S. Wypych, Lewicka interpretacja okre-

su monarchicznego (Księgi Kronik), s. 57. 
49 Por. R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 337; H. Langkammer, Pierwsza i Druga 

Księga Kronik…, s. 358. 
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kronikarz chce w ten sposób usprawiedliwić długie panowanie bezbożnego 

króla. Miał on zrozumieć, że tylko Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, 

stąd po powrocie z niewoli Manasses usuwa kulty pogańskie, a wprowadza kult 

Jahwe (w. 15 n). Kronikarz zaznacza też, że: „Lud jednak nadal składał ofiary 

na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego” (w. 17). Lud zatem w pełni nie 

nawrócił się
50

. 

Po Manassesie panuje jego syn, Amon, który postępuje dokładnie tak, jak 

jego ojciec. Naśladuje swego ojca w bałwochwalstwie (por. 2 Krl 21,20-22;  

2 Krn 33,22 n). Z opisów biblijnych zdaje się wynikać, że Amon każe na nowo 

uformować podobizny bożków, których czcił jego ojciec. Jawnie oddaje im 

cześć. Nie okazuje skruchy i nie korzy się przed Jahwe, lecz pogrąża siebie  

i cały naród w pogaństwie
51

. Został on zamordowany w wyniku rewolty pała-

cowej (por. 2 Krl 21,23; 2 Krn 33,24). Chociaż autor nie podaje wyraźnego 

motywu spisku przeciw królowi, jednak jego przyczyną była prawdopodobnie 

chęć zerwania z polityką proasyryjską
52

.  

W miejsce Amona królem zostaje jego syn, Jozjasz (por. 2 Krl 21,26;  

2 Krn 33,25). Imperium asyryjskie jest już wtedy w stanie upadku. Jozjasz 

podejmuje reformę polityczną i religijną. Odrodzeniu narodowemu musi bo-

wiem towarzyszyć odrodzenie i oczyszczenie religii. Zasadniczym celem re-

formy Jozjasza jest wyeliminowanie obcych wpływów zarówno z kultu, jak  

i z życia państwowego
53

. Autor biblijny pisze o królu Jozjaszu: „Czynił on to, 

co jest słuszne w oczach Pańskich, i kroczył we wszystkim drogą praojca swe-

go, Dawida – nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo” (2 Krl 22,2; 2 Krn 

34,2). Jego działania reformatorskie rozpoczęły się od świątyni jerozolimskiej, 

w której odnaleziono księgę Prawa (por. 2 Krl 22,8; 2 Krn 34,14). Wydarzenie 

„znalezienia księgi Prawa” wyznacza niejako całą resztę poczynań królewskich 

Jozjasza, który jest ukazany jako ten, który pozwala się prowadzić wskazaniom 

Prawa Mojżeszowego (por. Pwt 17,18-20). Opis tych działań wskazuje, że są 

one odwróceniem i naprawieniem grzechów poprzednich monarchów
54

.  

Tak więc „król wydał rozkaz arcykapłanowi Chilkiaszowi, kapłanom dru-

giego rzędu oraz strażnikom progów, aby usunęli ze świątyni Pańskiej wszyst-

                                                 
50 Por. T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 103. 
51 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 163;. 
52 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 299; H. Langkammer, 

Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 360 n; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 325;  

T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 103; T. Brzegowy, Wielkość i upadek 

Izraela (Księgi Królewskie), s. 245; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu monarchicznego 

(Księgi Kronik), s. 58. 
53 Por. R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 337; S. Wypych, Lewicka interpretacja 

okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 58. 
54 Por. A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 163; T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, 

s. 103 n; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 245 n; S. Wypych, 

Lewicka interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 58 n. 
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kie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego wojska niebieskiego. 

Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół  

z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili kró-

lowie judzcy i którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach, w miastach Judy  

i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, 

słońcu, księżycowi, gwiazdozbiorom i całemu wojsku niebieskiemu. Usunął 

Aszerę ze świątyni Pańskiej, na zewnątrz Jerozolimy do doliny Cedronu i spalił 

ją w dolinie Cedronu, starł na popiół i rzucał popiół jej na groby pospolitego 

ludu. Zburzył domy osób, uprawiających nierząd sakralny w świątyni Pańskiej, 

gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery” (2 Krl 23,4-7; por. 2 Krn 34,4-7). 

Autor kreśli etapy stanowczej reformy Jozjasza. Spis przeróżnych obyczajów 

pogańskich świadczy o głębokim zakorzenieniu kultów pogańskich zarówno  

w Izraelu, jak i w Judzie
55

.  

Dalsze poczynania reformatorskie Jozjasza obejmują miasta Judy i Benia-

mina „od Geba aż do Beer-Szeby” (2 Krl 23,8b). Król usuwa wyżyny (por.  

w. 8a), każe zniszczyć „Palenisko-Zgrozę w Dolinie Synów Hinnoma, aby już 

nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć 

Molocha” (w. 10). Usuwa również stele i pnie sakralne (por. w. 14). Autor 

biblijny pisze również o działaniach Jozjasza: „Kazał usunąć konie, które kró-

lowie judzcy poświęcili Słońcu u wejścia do świątyni Pańskiej, blisko miesz-

kania eunucha Netanmeleka, które było w obrębie podwórca, a spalił w ogniu 

rydwan słoneczny. Ołtarze zaś na tarasie górnej izby Achaza, które zrobili kró-

lowie Judy, oraz ołtarze, które zrobił Manasses w obydwu dziedzińcach świą-

tyni Pańskiej – król zburzył i wyrwał stamtąd, a proch ich wrzucił do doliny 

Cedronu. Nadto król splugawił wyżyny, które były naprzeciw Jerozolimy, na 

południe od Góry Oliwnej, i które Salomon, król izraelski, zbudował dla Asz-

tarty – ohydy Sydończyków, dla Kemosza – ohydy Moabitów, i dla Milkoma – 

obrzydliwości Ammonitów” (2 Krl 23,11-13)
56

.  

Jozjasz burzy zatem ołtarze i wyżyny zbudowane przez Salomona dla jego 

żon. Naprawia też grzechy wielu innych królów judzkich (por. 2 Krl 23,5). 

Dokonuje w ten sposób radykalnego wyplenienia z Jerozolimy i okolic pogań-

skich praktyk kultowych. Burząc Salomonowe sanktuaria bałwochwalcze, Joz-

jasz usuwa przyczynę, która spowodowała podział królestwa. Stąd w dalszej 

kolejności rozszerza swoją reformę na tereny dawnego królestwa północnego. 

Chodzi zwłaszcza o sanktuarium Betel i okolice (por. 2 Krl 23,15-20). Autor 

biblijny podaje: „Nawet ołtarz będący w Betel – wyżynę utworzoną przez Je-

roboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu – zburzył również 

                                                 
55 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 299 n; H. Langkammer, 

Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 363 n; R. Jasnos, Teologia prawa w Deuteronomium, 

Kraków 2001, s. 200; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 327 n. 
56 Por. J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 300; T. Brzegowy, Wiel-

kość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 246. 
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ten ołtarz i wyżynę, potłukł jej kamienie, starł na proch, spalił też aszerę”  

(2 Krl 23,15). W ten sposób Jozjasz naprawia również niewierności Jeroboama, 

zainicjowane w Betel i kontynuowane przez wszystkich królów północnego 

królestwa. Jozjasz dokonuje zniszczenia sanktuarium w Betel w ten sposób, jak 

to było zapowiedziane przez proroka w dniu inicjacji kultu Izraela w tym miej-

scu przez Jeroboama (por. 2 Krl 23,16 i 1 Krl 13,2)
57

. 

Następnie autor pisze: „Jozjasz usunął również wszystkie przybytki wyżyn, 

które zbudowali królowie Izraela we wszystkich miejscowościach Samarii, aby 

pobudzić Pana do gniewu. I postąpił z nimi zupełnie tak, jak z Betel. Wszyst-

kich zaś kapłanów wyżyn, którzy tam byli, zabił nad ołtarzami i palił kości 

ludzkie na nich” (2 Krl 23,19 n). Dokonawszy oczyszczenia królestwa Izraela, 

Jozjasz wraca do Jerozolimy i celebruje uroczyście Paschę (2 Krn 35,1-19). 

Zgromadzonych Izraelitów wzywa do wierności Prawu (por. 2 Krl 23,20-23). 

Skłaniając naród do przestrzegania Bożych przykazań, odwraca wreszcie długą 

historię królewskich niewierności
58

. 

Niestety, odnowa religijna Jozjasza nie trwała długo. Jozjasz bowiem ginie 

w walce z faraonem Neko (2 Krl 23,29), przez co reformy nie zostają ugrunto-

wane. Jego zaś następcy nie przejęli od Jozjasza pobożności ani pozytywnej 

reformatorskiej energii. Nie czynią niczego celem podtrzymania ducha religij-

nej odnowy narodu, na skutek czego do kraju oraz do Jerozolimy powraca 

praktyka kultów pogańskich (por. 2 Krl 23,31-24,20; Jr 7)
59

. Dzieje się to  

w okresie panowania królów: Joachaza, Jojakima, Jojakina oraz Sedecjasza.  

O wszystkich tych władcach autor biblijny pisze, że „czynili to, co złe  

w oczach Pańskich” (2 Krl 23,32.37; 24,9.19). 

Wcześniej zaś znajdują się słowa: „Jednakże Pan nie poniechał żaru wiel-

kiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniewagi, które 

Mu wyrządził Manasses. I Pan powiedział: «Nawet Judę odtrącę od oblicza 

mego, tak jak odtrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruza-

lem, i świątynię, o której powiedziałem: Tam będzie moje Imię!»” (2 Krl 23,26 

n). Tradycja biblijna wskazuje, że tragedia Judy była nieunikniona ze względu 

                                                 
57 Por. T.B. Dozeman, The Way of the Man of God from Judah: True and False Prophecy In the 

Pre-Deuteronomic Legend of 1 Kings 13, „Catholic Biblical Quarterly” 44 (1982), s. 379-393; 

J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 300; J. Warzecha, Historia daw-

nego Izraela, s. 328 n; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 246 n. 
58 Por. G.N. Knoppers, „There Was None Like Him”: Incomparability in the Books of Kings, 

„Catholic Biblical Quarterly” 54 (1992), s. 426; J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga 

Królewska, s. 300; R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 338; H. Langkammer, Pierwsza 

i Druga Księga Kronik…, s. 370 nn; T. Brzegowy, Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królew-

skie), s. 247 n; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 59. 
59 Por. T. Brzegowy, Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego, RT 1 (2000), s. 39; tenże, 

Wielkość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 248;J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga 

Księga Królewska, s. 300 n; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 333 n; S. Wypych, Le-

wicka interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), s. 59. 
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na upór jej władców. Była to cena za niewierność
60

. Na scenie politycznej Asy-

rię pokonuje Babilonia, która kładzie kres temu, co zostało z królestwa Dawi-

dowego. Nadejście tego nieprzyjaciela zapowiadał Jeremiasz (por. Jr 4,5-31; 

5,15-18; 6,1-8.22-26; 8,14-17; 10,18-22). Nabuchodonozor deportuje część 

ludności z królem Jojakinem (por. 2 Krl 24,8-16), ustanawiając w jego miejsce 

Sedecjasza (por. 2 Krl 24,17; 2 Krn 36,10). Był to człowiek słabego i niestałe-

go charakteru. Daje się on wciągnąć w politykę filoegipską, przyczyniając się  

w ten sposób do ostatecznego zdobycia Jerozolimy przez Babilończyków
61

.  

Koalicja, w którą dał się uwikłać Sedecjasz, była podsycana przez różnych 

wróżbitów, którzy zapowiadali rzekomy bliski koniec imperium babilońskiego. 

Babilonia zostaje zaatakowana przez Egipt, lecz nie ponosi szkody. Wojska 

Nabuchodonozora zaczynają oblegać Jerozolimę
62

. Sedecjasz nie słuchał słów 

Boga Jahwe skierowanych do niego przez proroka Jeremiasza. Kronikarz pisze: 

„Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się 

do Pana, Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mno-

żyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich  

i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich 

ojców, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował 

się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych 

wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż 

wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia” 

(2 Krn 36,13-16)
63

. 

Kronikarz wskazuje na grzech wiarołomstwa wewnętrznego i zewnętrzne-

go Judy. Chodzi o naśladowanie pogan z ich kultem bałwochwalczym. Szczy-

tem wiarołomstwa było zbezczeszczenie świątyni Jahwe, którą Bóg uświęcił 

swoją obecnością. Grzechem była też zatwardziałość serc poszczególnych 

członków narodu, którzy ignorowali upomnienia, pouczenia, doświadczenia 

prewencyjne, a z posyłanych przez Jahwe proroków kpili i prześladowali ich. 

Naród ten wielokrotnie odrzucał Bożą dobroć i miłosierdzie. Doszło do pogar-

dy wobec słów Boga. A zatem w takiej sytuacji nie może się obejść bez kary
64

. 

                                                 
60 Por. M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 547; J.T. Walsh,  

C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 300. 
61 Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 131; tenże, Księgi historyczne Starego Testa-

mentu, s. 105; T. Brzegowy, Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego, s. 40 nn; tenże, Wiel-

kość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 250 nn; A. Salas, Wędrówka narodu…, s. 164;  

R. North, Pierwsza i Druga Księga Kronik, s. 339; T. Hanelt, Spotkania z Bogiem, s. 103 n;  

J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 333 nn; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu 

monarchicznego (Księgi Kronik), s. 60. 
62 Por. J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, s. 341; T. Brzegowy, Ostatnie dziesięciolecia 

Królestwa Judzkiego, s. 44. 
63 Por. T. Jelonek, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 105. 
64 Por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik…, s. 380 n. 
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Słowa z 2 Krn 36,13-16 są niejako podsumowaniem całej historii królów 

Judy. Kto podczas oblężenia Jerozolimy ocalał od miecza, ten został uprowa-

dzony do Babilonu. W roku 587/586 ma też miejsce drugie przesiedlenie lud-

ności i niewola babilońska. Tak zaczął się jeden z najtrudniejszych okresów w 

dziejach narodu wybranego
65

. Kronikarz pisze: „Byli oni uprowadzeni do nie-

woli babilońskiej z powodu swych występków” (1 Krn 9,1b).  

Druga Księga Królewska kończy się informacją o ułaskawieniu Jojakina  

w Babilonie przez króla Ewil Merodaka, który „kazał wyprowadzić go z wię-

zienia. Rozmawiał z nim łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, któ-

rzy przebywali z nim w Babilonie. Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne  

i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia. Król babiloński za-

pewnił mu stałe utrzymanie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia” (2 Krl 

25,27-30). Zmiana szat wyraża tu zmianę statusu Jojakina. Nie chodzi tylko  

o zwykłe przebranie więźnia. Podobną wymowę ma przyznanie mu tronu,  

a nawet wyniesienie tronu Jojakina nad trony jego towarzyszy. Wywyższenie 

króla Jojakina przyczyniło się do obudzenia nadziei wygnańców na powrót  

z niewoli
66

. 

Kronikarz natomiast przytacza dekret Cyrusa, króla perskiego, który ze-

zwala na powrót wygnańców do ojczystego kraju oraz na odbudowanie życia 

politycznego i religijnego (2 Krn 36,22 n; por. Ezd 1,1-3a; 6,3-7). Autor biblij-

ny akcentuje w ten sposób nadzieję na nadejście czasu odbudowy Jerozolimy  

i świątyni Pana i odnowienie życia narodu wybranego
67

. Kronikarz powołuje 

się na proroctwo Jeremiasza: „Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, 

a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat. A po 

upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla Babilonu i ten naród – wyrocznia 

Pana – ich grzechy i kraj babiloński; zamienię go na wieczne pustkowie”  

(Jr 25,11 n), a także: „To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedem-

dziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by 

was znów przyprowadzić na to miejsce” (Jr 29,10)
68

.  

 

Podsumowanie 

                                                 
65 Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 131; tenże, Księgi historyczne Starego Testa-

mentu, s. 105; T. Brzegowy, Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego, s. 46 n; tenże, Wiel-

kość i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 250 nn; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu 

monarchicznego (Księgi Kronik), s. 60. 
66 Por. J.D. Levenson, The Last Four Verses in Kings, „Journal of Biblical Literature” 103 

(1984), s. 353-361; M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 547;  

J.T. Walsh, C.T. Begg, Pierwsza i Druga Księga Królewska, s. 301; T. Brzegowy, Wielkość  

i upadek Izraela (Księgi Królewskie), s. 253 n. 
67 Por. J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, s. 361 nn; T. Jelonek, Księgi historyczne Starego 

Testamentu, s. 105; S. Wypych, Lewicka interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik), 

s. 60. 
68 Por. T. Hanelt, Spotkania z Bogiem, s. 105. 
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Już w czasach budowania świątyni jerozolimskiej dają się zauważyć odstęp-

stwa religijne. Salomon hołduje obcym bogom. Zdecydowane pogorszenie sytu-

acji następuje jednak w czasie rozbicia królestwa Dawidowego na dwa organi-

zmy państwowe. Przy świątyni w Jerozolimie pozostała tylko część ludności. 

Natomiast w królestwie izraelskim nie oddawano czci Bogu Jahwe w prawowitej 

świątyni, lecz w sanktuariach złotego cielca w Betel i w Dan. Nielegalny kult 

szerzył się również w królestwie judzkim, gdy ofiary były składane na wzgó-

rzach, a nie w świątyni. Wskazuje na to wyraźnie polemika prorocka  

z tymi praktykami kultycznymi. W obydwóch królestwach szerzyły się kulty 

pogańskie. Często zły przykład dawali w tym względzie sami królowie
69

.  

Warto jednak zaznaczyć, że królowie sprawowali najwyższy nadzór nad 

kultem. Mimo niewierności królów nie zmieniają się założenia teokracji
70

. 

Najwyżsi kapłani są powoływani na ten urząd i z niego odwoływani przez kró-

la (por. 2 Sm 8,17; 20,25; 1 Krl 2,26 n; 4,2). Król jest tym, który zmienia  

i reorganizuje kult (por. 2 Krl 12,5-9; 16,10-18; 18,4.22; 21,3 nn). Królowie są 

zatem niekwestionowanymi zwierzchnikami świątyni i sprawowanego w niej 

kultu. Autorzy biblijni nie piszą o żadnej opozycji ze strony najwyższych ka-

płanów, którzy są całkowicie zależni od królów
71

.  

Grzechem narodu wybranego w czasach królewskich było większe zaufa-

nie do zewnętrznych oznak kultu, niż samo postępowanie moralne. Ufano też, 

że świątynia ocali miasto, a nie zwracano uwagi na wykroczenia przeciwko 

Bożemu prawu, do zachowywania którego lud zobowiązał się w przymierzu. 

Bóg posyłał proroków celem upominania Izraelitów. Kiedy jednak to nie przy-

nosi żądanych skutków, następuje zasłużona i oczyszczająca kara
72

. 

Po przetrwaniu niewoli babilońskiej i zwycięstwie Cyrusa możliwa staje 

się odnowa życia religijnego i społecznego Izraela. Izraelici wracają do Pale-

styny i przystępują do odbudowy ołtarza oraz świątyni w Jerozolimie. Są do 

tego dzieła pobudzani przez proroków: Aggeusza i Zachariasza. Podjęta wów-

czas reforma religijna jest inspirowana i kierowana przez Ezdrasza i Nehemia-

sza. Świadczy to o tym, że Bóg ukarał swój lud, pozostaje jednak wierny swo-

im obietnicom i nie opuszcza swojego ludu
73

.  

                                                 
69 Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 131 n. 
70 Por. J. Łach, Idea Boga w Księgach Kronik, RBL 30 (1977), s. 20. 
71 Nawet spisek Jojady, zwierzchnika kapłaństwa jerozolimskiego, przeciw Atalii ma charakter 

polityczny, a nie religijny (2 Krl 11,17). Dalej autor podaje, że ten sam Jojada jest strofowany 

przez króla Joasza za zaniedbania względem świątyni i kultu (2 Krl 12,8). Por. T. Brzegowy, 

Jeroboam I – fundator Królestwa Izraela, s. 36. 
72 Por. T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 132. 
73 Por. E. Zawiszewski, Dzieło kronikarskie, w: Wstęp do Starego Testamentu, S. Łach (red.), 

Poznań-Warszawa 1973, s. 328 nn; T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, s. 135 n; T. Hanelt, 

Spotkania z Bogiem, s. 108; S. Wypych, Odnowa życia religijnego i narodowego po niewoli 

(Księgi Ezdrasza i Nehemiasza), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 3: Księgi 



Historiozbawcza perspektywa grzechów narodu wybranego w okresie podzielonego… 

 

 

26 

Odnowę życia religijno-moralnego Ezdrasz rozpoczyna od uroczystego od-

czytania księgi Prawa Mojżeszowego wobec zgromadzonego ludu podczas 

Święta Namiotów (Ne 8). Wówczas lud podejmuje się pod przysięgą wynika-

jących z tego tytułu zobowiązań: „że postępować będą według Prawa Bożego, 

danego przez Mojżesza, sługą Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypeł-

niać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa” (Ne 

10,30b). Prawo zostało przyjęte przez lud i stało się niejako konstytucją wspól-

noty powygnaniowej. W ten sposób rozpoczyna się nowy, ważny okres w hi-

storii narodu wybranego
74

. 

 

 

 

 
Summary 

Salvation-historical perspective of sins of chosen nation  

in the divided kingdom period (based on 1-2 Kings and 1-2 Chronicles) 

 

After the division of the kingdom into northern and southern states God was not 

worshiped  in legitimate temple in the Israel kingdom but in sanctuaries of golden calf 

in the towns of Betel and Dan. The illegal cult also spread throughout the Judah king-

dom as victims were sacrificed on hills and not in a temple. Those pagan cults were 

practiced in both kingdoms. Even kings, who were superiors of the cult, set a bad ex-

ample in this regard. The significant sin was more confidence to external signs of the 

cult than a moral procedure line in accordance with Yahweh’s law in this period. Ac-

cording to 1-2 Kings and 1-2 Chronicles, the sinful behavior of chosen nation brought, 

at first on Israel and next on Judah, a cleansing punishment of displacement and slav-

ery.   

 

 

                                                                                                                       
historyczne Starego Testamentu, cz. 2: Dziejopisarstwo okresu judaistycznego,  J. Frankowski, 

(red.)  Warszawa 2007, s. 73 nn. 
74 Por. H. Witczyk, Historyczno-prorockie tło Dzieła Kronikarskiego, RBL 1 (1996), s. 11 n;  

S. Wypych, Odnowa życia religijnego i narodowego po niewoli (Księgi Ezdrasza i Nehemiasza), 

s. 86 n. 
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Znaczenie wyrażenia w Chrystusie (en Christō)  

w Liście do Filipian 
 

 
Wyrażenie w Chrystusie jest jednym z najczęściej używanych zwrotów  

w naszym Kościele. Wyrażenie to znalazło się jako rodzaj liturgiczno-

chrystologicznego apogeum w tzw. wielkiej doksologii w formie: „przez Chry-

stusa, z Chrystusem i w Chrystusie”, która kończy modlitwy eucharystyczne. 

Pomimo to można stwierdzić, że mimo tak częstego posługiwania się wyraże-

niem w Chrystusie, zwykle nie zastanawiamy się nad jego głębokim znacze-

niem. Przedmiotem tego artykułu będzie określenie znaczeniu tego wyrażenia 

w jego konkretyzacjach spotykanych w Liście do umiłowanej społeczności 

kościelnej w Filippi. W artykule najpierw spojrzymy na interesującą statystykę 

posługiwania się całą formułą oraz jej składowymi elementami, a następnie 

omówimy ich znaczenie (1). Następnie przeanalizujemy konkretyzacje tego 

wyrażenia w Flp (2). W zakończeniu zestawimy syntetycznie rezultaty prze-

prowadzonych analiz.  

 

1. Interesująca statystyka oraz znaczenie elementów zwrotu w Chrystusie 

 

Przed przystąpieniem do analizy tekstów, w których występuje zwrot  

w Chrystusie w Flp, spojrzyjmy najpierw na statystykę występowania formuły 

en Christō w NT i jej elementów składowych. Następnie określimy treść se-

mantyczną przyimka w (en) i imienia Chrystus. Termin Chrystus pojmujemy  

w znaczeniu imienia, co zauważył już F. Neubauer, stwierdzając, że „Paweł 

używa określenia (dod. JF) Chrystus jako imienia własnego”.
2
 Podobnie uważa 

B. Witherington III, pisząc, że „Paweł często używał tego określenia jako de 

                                                 
1 Ks. Jan Flis, ur. 1945 r, dr hab., prof. US, kierownik Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej na 

WT Uniwersytetu Szczecińskiego, wykłady zlecone z Nowego Testamentu na Philosophisch-

Teologische Hochschule St. Pölten (Austria). Rozprawa habilitacyjna pt. Modele Kościoła  

w Pismach narracyjnych NT (Lublin 1999).  Autor Konkordancji do Biblii Tysiąclecia, książek, 

artykułów naukowych i popularyzatorskich oraz multimedialnych.  Ostatnio opublikowane: 

Vater unser im Himmel. Tiefsinnige Schłnheit des Herren – und Kirchengebetes, St. Poelten-

Stettin 2011 i List do Filipian (NKB 11), Częstochowa 2011. 
2 F. Neubauer, In Christus, s. 46-47; E. Dobschütz, Kyrios Jēsous, ZNW 30 (1931) 97-99;  

J.D.G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament. An Inquiry into the Character of Earli-

est Christianity, Philadelphia 1977, s. 43. 
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facto drugiego imienia bądź też, aby odróżnić tego konkretnego Jezusa od in-

nych”.
3
 

 W NT formuła en Christō występuje 76-krotnie, z czego aż 73 razy  

w Corpus Paulinum. Ponadto występuje jeszcze tylko trzy razy w Liście św. 

Piotra (1P (3,16; 5,10. 14). Wprawdzie w liczbie wystąpień Flp (10 razy) jest 

wyprzedzany przez Rz (13-krotnie) i 1Kor (12-krotnie), to jednak jeżeli spoj-

rzymy na proporcję liczby ww. z en Christō do całkowitej ich liczby w tych 

Listach (Rz i 1Kor) sytuacja wygląda zdecydowanie korzystniej dla Flp. Wyra-

żenie en Christō występuje nadto w Ef – 9 razy; 2Tm – 7; 2Kor – 7; Ga – 6; 

Kol – 3; 1Tes – 3; Flm – 3; 1P – 3; 1Tm – 2; Flm – 3 i 1P – 3. Statystycznie 

ww. z en Christō stanowią największy procent wszystkich wierszy Listu w Flm 

(12%). Na drugim miejscu znalazł się Flp z 9,62% takich ww., a Rz i 1Kor 

zajmują zdecydowanie dalsze miejsca (por. 2Tm – 8,43%; Ef – 8,39; Ga – 

4,03; 1 Tes – 3,37; Kol – 3,16; Rz – 3,00; 1P – 2,86; 1Kor – 2,75; 2Kor – 2,73; 

1 Tm – 1,77).
4
 Fomułę en Christō w NT spotykamy w dwu lekcjach. Pierwsza 

– dłuższa: en Christō Iēsou (w Chrystusie Jezusie) występuje w NT 47 razy,  

z czego w Flp aż ośmiokrotnie (1,1. 26; 2,5; 3,3. 14; 4,7. 19. 21) i krótszej en 

Christō (w pismach NT: 29 razy), a w Flp tylko dwukrotnie (1,13; 2,1). Pozo-

stałym pismom NT zawdzięczamy kolejno: Rz – 8; Ef – 7; 2Tm – 7; 1Kor – 6; 

Ga – 4; 1 Tes – 2; 1 Tm – 2 i Kol, Flm i 1P po jednej konkretyzacji.  

Formuła w Chrystusie składa się tylko z dwu wyrazów, a więc należy do 

najkrótszych formuł NT. Pierwszym jest przyimek w (en), który należy do naj-

częściej spotykanych wyrazów NT (występuje w NT 2823 razy w 2156 ww.).
5
 

Częściej występuje tylko partykuły: kai – 9018/5135; i de (zaś) – 2768/2456),  

a inne występują już zdecydowanie rzadziej: hoti (że) –1296/1187 oraz gar 

(albowiem) – 1041/990).  

Ponadto przyimek en jest najczęściej używanym przyimkiem NT. Dla po-

równania, jeżeli w NT mamy aż 2156 ww. z przyimkiem en, to inne przyimki 

są już zdecydowanie rzadziej używane. Dia (przez) występuje w 483 ww., epi 

(469), meta (420) i kata (374). Interesujące, że przyimek en wśród listów pro-

to-Pawłowych proporcjonalnie najczęściej występuje właśnie w Flp, gdzie 

spotykamy go przeciętnie w co drugim w. Inaczej mówiąc, ww. z tym przyim-

kiem stanowią dokładnie 50% wszystkich ww. tego Listu. Dla porównania  

w pozostałych listach proto-Pawłowych takie ww. stanowią odpowiednio  

w 2Kor – 40,63%; 1Tes – 40,45; Rz – 30,95; 1Kor – 30,43 i Ga – 22,82. Jeżeli 

porównamy ilość nowotestamentowych konkretyzacji ze stosowaniem tego 

przyimka w grece klasycznej, to zauważymy, że w NT jest ona większa i tre-

ściowo zdecydowanie bogatsza.  

                                                 
3 B. Witherington III, Chrystus, w: G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid (red.), Słownik 

teologii św. Pawła, Warszawa 2010, s. 107. 
4 Te i inne dane statystyczne zaczerpnięte zostały z BibleWorks 7.0, 1992-2005. 
5 W. Elliger, En, w: EWNT I, s. 1094. 
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W NT najczęściej przyimek en (w) spotykamy w wyrażeniach określających 

miejsce i czas jakiegoś zdarzenia lub akcji. Przyimek jest więc rozumiany naj-

częściej przestrzennie, gdy występuje w połączeniu z różnorodnymi określe-

niami miejsca, np. „na pustyni” (Mt 3,1. 3; 24,26), „w niebie” (Mt 5,12. 16. 

45), „po prawicy” (Rz 8,34; Ef 1,20), i „w synagodze” (Mt 4,23; 9,35; Łk 4,20; 

J 6,59), „w Prawie” (Dz 13,40) i „w sercu” (Mt 5,28; 13,19). Podobne znacze-

nie posiada przyimek en przy określaniu relacji w odniesieniu do osób, gdy 

tłumaczony jest przez np. „pośród”, „między” (Mt 11,11; Mk 10,43; Ga 1,16; 

1Kor 2,6). Bywa też rozumiany czasowo, gdy występuje w połączeniu z okre-

śleniami czasu, np. „w szabat” (Mt 12,2; Mk 2,23; Łk 4,31), „w dniu”  

(Mt 7,22; 22,23; J 2,23; 6,40), „w czasie” (Mt 3,1; 11,25; 13,30; Mk 10,30;  

Łk 1,39).  

Przyimek en bywa także używany instrumentalnie, co spotykane było rów-

nież w grece klasycznej, ale szczególnie często w LXX, przy tłumaczeniu he-

brajskiej partykuły b
e
. NT także chętnie używa przyimka w taki sposób. Czy-

tamy więc o posługiwaniu się „wodą” (Mt 3,11; J 1,26. 31. 33), „ogniem”  

(Mt 3,11; 3,16; Ap 16,8), „mieczem” (Łk 22,49; Hbr 11,37; Ap 2,16; 6,8)  

i różnymi rodzajami odzienia (Mt 7,15; 11,8; 1 Tm 2,9; Ap 4,1; 7,9; 15,6; 17,4; 

18,16). Także „instrumentalnie” bywały traktowane osoby w wyrażeniach zbu-

dowanych z en (Mt 9,34; 12,28; Mk 3,22; Dz 17,31). Niejednokrotnie stanowi 

to poważny problem tłumaczeniowo-egzegetyczny. Np. nie jest łatwo zdecy-

dować czy en autō dzōmen (Dz 17,28) należy tłumaczyć i rozmieć lokalnie 

jako „w Nim żyjemy”, czy też przyczynowo jako „przez Niego żyjemy”,  

tzn. „dzięki Niemu żyjemy”.
6
 

Stosunkowo często przyimek en jest używany także dla określania sposobu 

istnienia. Łukasz pisze więc o Jezusie pogrążonym „w udręce” (Łk 22,44)  

i Pawle działającym „w niebezpieczeństwach” (2Kor 11,26) i znajdującym 

radość „w cierpieniach” (Kol 1,24) dla Chrystusa. W NT czytamy także o nie-

zwykłych stanach poznania (Łk 10,21; Dz 11,5 i Ap 21,10) lub istnienia  

(Rz 15,29) i o egzystencji „w łasce” (2Tm 2,1; 2 P 3,18).  

Przyimek en w obszarze religijnym bywa w NT używany dla wyrażenia 

wypełnienia przez Boga lub jakąś rzeczywistość innego rodzaju. Z NT dowia-

dujemy się więc, że „Duch Boży mieszka w człowieku” (Rz 8,9-11; 1Kor 3,16; 

2Tm 1,14), a także Jego „słowo” (J 5,38; 15,7; Kol 3,16; 1 Tes 2,13), „życie”  

(J 6,53; 2Kor 4,12), „wiara” (2Kor 10,15; 2Tm 1,5) i „radość” (J 15,11).  

W człowieku może także zamieszkać „grzech” (Rz 7,17. 20. 23). Jezus zachę-

cał, aby uczniowie „trwali w Jego miłości” (J 15,10). Do miłości wzajemnej  

w Kościele zachęcał także wielokrotnie Paweł (1Kor 16,14; Ef 3,17; 4,2; Kol 

2,2; 1 J 4,16. 18).
7
 

                                                 
6 A. Paciorek, Elementy składniowe biblijnego języka greckiego (Studia Biblica 2), Kielce 2001, 

s. 45. 
7 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 195-197. 
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Przyimka en używa się również dla wyrażenia ścisłego związku między 

Bogiem i człowiekiem. W NT spotykamy się często ze stwierdzeniami, że Bóg 

(1Kor 12:6; Kol 1:29) i Chrystus (Rz 8,10; 1Kor 4,15-17; 2Kor 13,5; Ga 4,19; 

2Tes 1,12) działają w ludziach. Najgłębszą i dla człowieka nieprzeniknioną, bo 

transcendentną, jedność wskazuje zastosowanie przyimka en w logiach, gdzie 

Jezus stwierdza, że „Ojciec jest w Nim, a On w Ojcu (por. J 10,38; 14,10-11. 

20) i domaga się, ażeby jego uczniowie „stanowili jedno w Nim” (J 14,20; 

15,4-5; 17,21. 23. 26).
8
  

Podobne znaczenie przyimek en posiada w wyrazach złożonych z czasow-

nikami i przymiotnikami. W pierwszym wypadku wyraz zachowuje swoją 

główną treść znaczeniową „egzystencji w czymś”. Przykładem pierwszego 

złożenia może być czasownik endēmeō, oznacza przebywać w domu lub kraju, 

w NT używany także w znaczeniu metaforycznym mówi „o przebywaniu”  

w ciele (2Kor 5,6. 8).
9
 Drugie złożenie z przyimka en i przymiotnika lub rze-

czownika oznacza posiadanie danego przymiotu lub ścisły związek z tym, co 

oznacza wyraz główny, np. endoksos, co można przetłumaczyć przez: cieszący 

się uznaniem, okazały, wspaniały (1Kor 4,10; Ef 5,27; Łk 13,17).
10

 

Głównym terminem wyrażenia w Chrystusie jest określenie Christos (Chry-

stus). Termin ten jest najczęściej spotykanym określeniem Jezusa w NT (532-

krotnie w 502 ww.). Należy też do najważniejszych tytułów Jezusa w tradycji 

pierwotnego Kościoła. Zdaniem egzegetów „określenie Chrystus funkcjonowa-

ło jako jedno z imion Jezusa”.
11

 To odzwierciedliło się niemal we wszystkich 

pismach NT. Termin ten nie występuje tylko w najkrótszym piśmie NT (3J). 

Do niżej zamieszczonej statystyki termin Chrystus wliczone zostały także trzy-

krotne konkretyzacje terminu chrześcijanin (Christianos: Dz 11,26; 26,28;  

1P 4,16), ponieważ termin ten także bazuje na tytule Chrystus. Trafnie zauwa-

żył to C.S. Bartnik, stwierdzając, że „z jednej strony ‘Mesjasz’ stawał się nie-

jako zbiorczy, syntetyczny i bardziej ogólny od innych tytułów tak, że brany 

był jako imię własne, wypierające imię ‘Jezus’, i stąd’ zwolennicy tej Drogi” 

mogli zostać nazwani ‘christnoi’ (Dz 11,26), czyli ‘mesjańscy” lub ‘mesjani-

ści’”.
12

 Termin Chrystus występuje więc razem w Ewangeliach i Dz 81 razy,  

a ponadto jeszcze 269-krotnie. W tzw. listach proto-Pawłowych występuje 67 

razy, a w pozostałych Listach Pawła oraz w pozostałych pismach NT 115-

krotnie.  

                                                 
8 F. Blass, A. Debrunner, F. Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttin-

gen198416, § 218-220. 
9 R. Popowski, Wielki słownik, s. 198 
10 W. Bauer, Griechisch-Deutsch Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und übri-

gen urchristlichen Literatur, Berlin-New York 19715, s. 522. 
11 B. Witherington III, Chrystus, s. 108; W. Beilner, Christus, Herders neues Bibellexikon,  

w: F. Kogler (wyd.) Freiburg-Basel-Wien 2008, s. 126. 
12 C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999, t. 1. s. 532. 
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W kolejności występowania w poszczególnych pismach statystyka wygląda 

następująco: Rz 65 razy; 1Kor – 55; 2Kor – 44; Ef – 43; Flp – 35; Ga – 34;  

Dz – 26; Kol – 24; 1 P – 21; J – 18; Mt – 16; 1 Tm – 14; Łk – 12; 2Tm – 12; 

Hbr – 12; 1 Tes – 10; 2Tes – 10; Flm – 8; 1 J – 8; Mk – 7; 2 P – 7; Ap – 7; Jud 

– 5; Tt – 4; 2 J – 3 i Jk – 2. Spośród innych tytułów do najczęściej używanych 

należą: „Syn Boży” (Rz 1,4; 2Kor 1,19); „Syn Człowieczy”, „Syn”, Syn Dawi-

da”, „Prorok”, „Sprawiedliwy” i „Święty”.
13

 

Tytułu Christos używano w Kościele pierwotnym najczęściej dla wyraże-

nia godności mesjańskiej Jezusa. Tym tytułem opisywana była droga zbawcza 

Syna Bożego, która rozpoczyna się tajemnicą kenozy, a kończy tajemnicą wy-

wyższenia, która ostatecznie objawi się dopiero przy paruzji (Flp 2,6-11). Pa-

weł koncentruje swoją Ewangelię na głoszeniu Chrystusa „i to ukrzyżowane-

go” (1Kor 2,2). Fakt zmartwychwstania umożliwia postrzeganie ziemskiej 

działalności Jezusa i jego śmierci soterycznie, jako realizację tajemnicy zba-

wienia. W teologii Pawła krzyż i zmartwychwstanie nierozerwalnie są związa-

ne ze sobą. W NT niejednokrotnie spotyka się tytuł Christos w połączeniu  

z terminem „Kyrios”. W takich wypadkach między tymi wyrazami znajduje się 

niemal zawsze imię „Jezus”. Jedynym wyjątkiem jest 2Kor 4,5.  

Zwrot Chrystus Jezus wyraźnie podkreśla realność człowieczeństwa Syna 

Bożego. Może także wyrażać na sposób literacki Jego „chronologiczne” i isto-

towe pierwszeństwo. T. Böhmerle trafnie zauważył, w odniesieniu do tego 

zwrotu po raz pierwszy użytego w Flp 1,1, że niewolnicy „’Chrystusa Jezusa’, 

a nie Jezusa Chrystusa. Oni są własnością nie Jezusa, jako człowieka, który stał 

się Chrystusem, ale Chrystusa, Mesjasza, który w Jezusie stał się człowie-

kiem”.
14

 Na samym początku Listu Paweł nazywa siebie i Tymoteusza Jego 

niewolnikami (2,1), który „uniżył samego siebie przyjąwszy postać niewolni-

ka” (2,7).
15

 Zauważmy, że zwrot Chrystus Jezus jest w Flp dwa razy częstszy 

(13-razy) niż Jezus Chrystus, który spotykamy tylko siedmiokrotnie. Tytuł 

Christos i jego pokrewne formy spotykamy najczęściej w tekstach kerygma-

tycznych i wypowiedziach doktrynalnych Corpus Paulinum.  

Praktyczną odpowiedzią pierwotnych gmin kościelnych na kerygmat gło-

szony ustnie i pisemnie były krótkie wyznania wiary: „Jezus jest Chrystusem” 

(Dz 17,3; 18,28; 1 J 2,22; 5,1), „Jezus jest Panem” (Rz 10,9; 1Kor 8,6; 12,3; 

Flp 2,11) „Jezus jest Synem Bożym” (J 20,3; Dz 9,20; 2Kor 1,19; 1 J 4,15; 

5,5).
16

 Także za taką można uważać formuły tytularne, np. wyżej wspomniane 

                                                 
13 K.H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu. 2. Bóg był w Chrystusie, Kraków 1984, t. 2,  

s. 194. 
14 T. Böhmerle, Der Brief von der Freude (Philipperbrief), Karlsruhe 1982, s. 12. 
15 J. Flis, Oryginalne wskazanie autora (nadawcy) w adresie Listu do Filipian. Od Apostola 

Narodów do Jana Pawła II, w:, Joannes Paulus II – in memoriam, W. Chrostowski (red.) KP 

Jana Pawła II, Warszawa 2006, s. 103. 
16 H. Langkammer, Formuły wiary, w: EK V, s. 405. 



Znaczenie wyrażenia „W Chrystusie” w  Liście do Filipian 

 

 

32 

Iēsous Christos (Rz 8,34; 1Kor 3,11; 8. 6; 2Kor 1,19; 2Kor 13,5; Ga 1,12; Ef 

2,20; 2Tes 2,16; 1 Tm 1,15-16) i Christos Iēsous Rz 8,34; 1Tm 1,16-17; 2,5.  

Określenie Chrystus spotykamy w tekstach o charakterze liturgicznym, 

pierwotnie również jako formuły kończące wypowiadane modlitwy. Do takich 

formuł należy zwrot „przez Chrystusa” współcześnie powszechnie używany  

w zakończeniu modlitw zanoszonych do Boga Ojca (Rz 1,8; 5,1. 11. 1Kor 

15,57; Tt 3,6). Zwrot ten jest często uzupełniany imieniem „Jezus” albo tytu-

łem „Pan” i wtedy otrzymujemy bardziej rozbudowane formuły: „Przez Jezusa 

Chrystusa Pana naszego” i „przez Chrystusa Pana naszego”. Pierwszy wska-

zywał na historyczne istnienie osoby (Jezus) tak wskazywanej, a drugi zazna-

czał władzę uwielbionego Pana i łączność z Nim jako działającym w Kościele. 

W tekstach liturgicznych także współczesnego Kościoła często spotyka się 

również podobne formuły modlitewne: „przez Chrystusa”, „z Chrystusem”  

i „w Chrystusie”.
17

 Formuła „przez Chrystusa” używana w znaczeniu instru-

mentalnym i przyczynowym, np. dla wskazania Chrystusa jako pośrednika  

w zbawieniu (Rz 2,16), przyczynę pojednania (2Kor 5,18) i tego, który „zdo-

był” Pawła (Flp 3,12).  

 

Podsumowując trzeba powiedzieć, że wyrażenie w Chrystusie jest propor-

cjonalnie najczęściej spotykane w Flp. Podobnie wygląda sytuacja również  

z jego elementami składowymi wyrażenia, przyimkiem w (en) i imieniem 

Chrystus (Chrestos). Przyimek w (en), gdy odnosi się do osób, wyraża wypeł-

nienie człowieka przez dobrą (Duch Chrystusa, Duch Boży, Duch Prawdy, 

wiara, słowo, życie, radość) lub złą (grzech, niewiedza, zło) rzeczywistość. 

Może także wyrażać ścisłą łączność człowieka z Bogiem i Chrystusem oraz 

transcendentną jedność Ojca i Syna oraz Kościoła i Chrystusa.  

 

2. Znaczenie wyrażenia w Chrystusie w tekstach spotkanych w Flp 

 

Pamiętając ciągle, że zwrot w Chrystusie należy do niewątpliwie ulubionych 

apostoła narodów, zanim przystąpimy do analizy konkretyzacji wyrażenia  

w Chrystusie w Flp, spojrzyjmy krótko na badania egzegetyczne w tym przed-

miocie. W badaniach ostatnich wieków zarysowały się trzy wyraźnie różniące 

się możliwości interpretacji. Pierwszym, który zainteresował się tym zagadnie-

niem, a któremu także zawdzięczamy pierwszą propozycję interpretacji, był  

A. Deissmann. Egzegeta ten nazwał swoją interpretację mistyczną i widział  

w wyrażeniu w Chrystusie istotę teologii Pawła. Twierdził, że „formuła ta, 

stworzona przez św. Pawła … charakteryzuje relację chrześcijanina względem 

                                                 
17 K. Scholtissek, Der Messias, w: H.-J. Fabry, K. Scholtissek, Der Messias (NEB.NT Themen 5), 

Würzburg 2002, s. 67-69. 
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Jezusa Chrystusa jako rodzaj obecności lokalnej w duchowym Chrystusie”
.18

 

Za Deissmanem poszła nie tylko tzw. egzegeza liberalna, ale również szereg 

autorów katolickich. Przykładami mogą być następujące wypowiedzi: „jeste-

śmy inkorporowani w Chrystusa mistycznego, zanurzeni w Chrystusie, oble-

czeni Chrystusem”
19 

oraz „mocą teorii ciała mistycznego stajemy się integralną 

częścią Chrystusa, przybieramy Go i jesteśmy w Nim zanurzeni”
.20

 Można 

przypuszczać, że te i im podobne poglądy, w pewien sposób, przygotowywały 

fundament dla encykliki Piusa XII „Mistici Corporis” (29. 06. 1943).  

Przeciw takiemu rozumieniu treści semantycznej wyrażenia opowiedział się 

R. Bultmann. Egzegeta ten był zwolennikiem eklezjalno-egzystencjalnego ro-

zumienia. Bultmann twierdził, że wyrażenie w Chrystusie jest nade wszystko 

formułą eklezjologiczną i „opisuje włączenie w ciało Chrystusa przez 

chrzest”.
21

 Społeczność Kościoła, urzeczywistniana przez chrzest jej członków, 

tworzy jednocześnie wymiar eschatologiczny. Aspekt eschatologiczny Kościo-

ła ukierunkowany jest jednak na aktualne życie. Prawdziwa przynależność do 

Chrystusa nie urzeczywistnia się w nadzwyczajnych okolicznościach, ale  

w aktualnym życiu chrześcijanina.
22

 

Zwolennicy trzeciej grupy poglądów, odrzucając również lokalno-

mistyczne rozumienie Deissmanna, twierdzą, że najważniejszym momentem 

dla właściwego rozumienia naszego wyrażenia jest tajemnica paschalna.  

F. Neugebauer uważał, że „podczas gdy (zwrot) ‘w Chrystusie’ opowiada  

o nowej i ostatecznej historii Boga z ludźmi, to (zwrot) ‘w Panu’ wskazuje 

ludziom czyn Boży w relacji do ich własnych. Oba zwroty mają wspólne to, że 

określają jedną historię, jedno działanie i jedno zdarzenie”.
23

 Zwolennicy ta-

kiego poglądu uważają, że wyrażenia w Chrystusie nie należy interpretować 

jedynie „przestrzenno-lokalnie”, ale raczej historyczno-modalnie.  

Pojawiły się także jeszcze inne próby rozumienia tej formuły (por.  

E. Lohmeyer – metafizycznie, A. Schweitzer – mistyczno-eschatologicznie,  

F. Büchsel – dynamicznie), które dokładniej omówił M. Bouttier, aby w końcu 

z zachwytem stwierdzić: „Cóż za różnorodność! A jednocześnie cóż za jedność 

zmierzania w tym samym kierunku …”.
24

 Nie opowiadając się w tym miejscu 

za żadnym z tych poglądów, pójdziemy za słusznym poglądem J. Gnilki uwa-

                                                 
18 G.A. Deissmann, Paulus. Eine kultur – und religionsgeschichtliche Skizze, Tübingen 1925,  

s. 107. 
19 J. Duperray, Le Christ dans la vie chretienne, Paris 1945, s. 93. 
20 F. Prat, Prat F., La théologie de Saint Paul, Paris 1929, t. 2, s. 478. 
21 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 19849, s. 312.  
22 M. Bouttier, En Christ. Etude d’exégèse et de théologie pauliniennes, Paris 1962, s. 16.  
23 F. Neugebauer, In Christus: Eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis, Göt-

tingen 1961, s. 148.  
24 M. Bouttier, En Christ, s. 5-21. 
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żającym, że „każdy tekst powinien być sprawdzony czy lokalne, instrumental-

ne, czy też modalne znaczenie proponuje”.
25

  

Przystępujemy więc teraz do krótkiego omówienia treści wyrażenia w Chry-

stusie, ale tylko w Flp. Mimo że Paweł nie był autorem wyrażenia, a raczej 

przejął go z tradycji chrześcijańskiej, to jednak można w tym momencie, bazu-

jąc chociażby na wyżej omówionej statystyce, uważać apostoła narodów za 

jego duchowego ojca. Potwierdził to H. Langkammer zauważając, że przyimek 

en „w połączeniu z imieniem Chrystusa jest raczej także Pawłowy, co najmniej 

w dziedzinie soteriologii”
26

 Przypatrzmy się teraz dokładniej temu, co wyrażał 

apostoł w kontekstach, w których posłużył się tymi formułami w Liście do 

Kościoła w Filippi.  

Formuła w Chrystusie, składając się z przyimka en, który w odniesieniu do 

terminów wskazujących na osoby wyraża ścisły międzypodmiotowy związek 

osób (por. J 10,38; 14,10-11. 20; 15,4-5; 17,21. 23. 26), zaznacza łączność 

Chrystusa z Jego wyznawcami. Pamiętając o tym, co wyżej zostało powiedzia-

ne, że Formuła en Christō (w Chrystusie) nawiązuje wyraźnie do relacji sote-

rycznej.
27

 Paweł, często używając tego zwrotu, stara się w miarę dostępnych 

możliwości literackich, opisać związek chrześcijan z dziełem zbawczym Chry-

stusa, z Jego tajemnicą śmierci i wywyższenia. Zakres tej zbawczej tajemnicy 

posiada zasięg uniwersalny. Dzięki Chrystusowi człowiek żyje już nowym 

życiem, którym jest życie w łączności z Chrystusem. Takie znaczenie formuły 

jest wielokrotnie wzbogacane również treścią eklezjalną.
28

 Dobrym przykła-

dem jest wprowadzenie do hymnu o kenozie, gdzie Paweł stwierdza:  

Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, 

jeśli – jakaś pociecha Miłości, 

jeśli jakaś wspólnota w Duchu, 

jeśli jakaś serdeczna bliskość  

– dopełnijcie mojej radości, 

abyście jedno urzeczywistniali, 

posiadali tę samą miłość, 

duchowo zjednoczeni, 

jedno urzeczywistniający 

nie dla egoistycznej rywalizacji, nie dla próżnej chwały, 

ale w pokorze uważając innych za wyżej stojących. 

Niech każdy widzi nie tylko osobiste sprawy, ale też i innych.  

                                                 
25 J. Gnilka, Theologie des Neuen Testaments (HThK.NTSup 5), Freiburg-Basel-Wien 1994,  

s. 98. 
26 H. Langkammer, Być z Chrystusem i być w Chrystusie. Egzystencjalna sekwencja chrystomor-

ficzna w soteriologii św. Pawła, RTK 19/1 (1982) s. 68. 
27 E.J. Jezierska, Życie wierzącego w myśli św. Pawła (Biblioteka Biblica), Wrocław 2008, s. 21. 
28 H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu, 2. Paweł – List do Hebrajczyków, Wrocław 

1985, s. 146. 
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To samo urzeczywistniajcie w was oraz między wami, 

to co … w Chrystusie Jezusie. (2,1-5). 

Pierwsze wystąpienie zwrotu en Christō spotykamy już w preskrypcie (1,1). 

Czytamy w nim: „Paweł i Tymoteusz, niewolnicy Chrystusa Jezusa, do wszyst-

kich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i dia-

konami”. Adresatami Listu są wszyscy święci w Chrystusie Jezusie, czyli Ko-

ściół w Filippi. Zwrot użyty w adresie trafnie wyraża to, czym jest Chrystus dla 

wiernych. To przez i dzięki Niemu tworzą oni nową społeczność – Kościół.
29

 

W Chrystusie można widzieć więc obszar, w którym chrześcijanie „żyją jak 

ptaki w powietrzu, ryby w wodzie, a korzenie drzewa w glebie”.
30 

Tę po-

wszechną i istotową zależność chrześcijan od Chrystusa i jego zbawczego dzie-

ła widać chociażby w tym, że już w preskrypcie naszego Listu Pawła aż trzy-

krotnie wspomniany został Jezus Chrystus. W. 2 przekazuje pozdrowienie, 

które nie jest typową formułą literacką, ale wyraża łaskawość Boga względem 

Kościoła i przekazuje „pokój”, który jest rezultatem pojednania ludzi z Bogiem 

przez Chrystusa.  

Do tego pokoju nawiązuje Paweł przy końcu Listu, stwierdzając, że „pokój 

Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli  

w Chrystusie Jezusie” (4,7) stwierdzi Paweł przy końcu swojego Listu. Można 

tu widzieć trzy aspekty pokoju zawdzięczanego Chrystusowi: psychologicznie 

jako poczucie bezpieczeństwa, teologicznie jako stan pojednania z Bogiem  

i soteriologicznie jako synonim zbawienia. W tym ostatnim aspekcie trzeba 

widzieć fundament dla dwu poprzednich. W tekście widać pewność Pawła, że 

„Chrystus Jezus jest prawdziwą przestrzenią życiową chrześcijan, źródłem ich 

szczęścia i punktem orientacyjnym wszystkich myśli”.
31

  

Trzy kolejne konteksty (1,13. 26; 2,1) mają formułę krótszą en Christō  

w przeciwieństwie do wyżej omówionych i do tych, które zostaną wskazane 

niżej. Formuły te mają charakter wyraźnie parenetyczny. Paweł stwierdza, że 

„kajdany jego stały się głośne (dosł. dobrze znane) w Chrystusie w całym pre-

torium i u wszystkich innych” (1,13). Kajdany Pawła, ponieważ były w Chry-

stusie, stały się znane, tzn. „rozprzestrzenienie wiadomości służy Chrystusowi, 

a tym samym Ewangelii”
32

 (por. 2Kor 2,12). Tu nie chodzi o to, że dosłownie 

rzeczywiście wszyscy się dowiedzieli, ale raczej w znaczeniu dużej liczby pre-

torianów. To w konsekwencji spowodowało wzmocnienie odwagi w głoszeniu  

i wyznawaniu wiary (1,14).  

                                                 
29 L. Brun, Zur Formel „In Christo Jesu“ im Brief des Paulus and die Philipper, „Symbolae 

Osloenses“1 (1922), s. 29. 
30 M.R. Vincent, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Philippians and to 

Philemon (ICC), New York, 1897, s. 4.  
31  L. Brun, Zur Formel, s. 33. 
32 U.B. Müller, Der Brief des Paulus an die Philipper (ThHK 11/1), Leipzig 2002, s. 52. 
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W 1,26 Paweł, opierając się na własnej ufności „Panu”, zapowiada, że po-

zostanie ze względu na Filipian, dla ich „postępu i radości w wierze” (w. 25) 

oraz ich „dumy w Chrystusie”. Paweł przechodzi niespodziewanie od postępu  

i radości wierzących do zaskakującego: „aby rosła wasza duma w Chrystusie 

przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was”. Niełatwo odpowiedzieć, 

co było dokładniej przedmiotem dumy adresatów. Możliwe, że pośrednio czy 

bezpośrednio mamy to nawiązanie do włączenia chrześcijan w tajemnicę zba-

wienia urzeczywistnionego przez Chrystusa. Można rozumieć, że Paweł jest 

dumą dla wspólnoty w Filippi, a wspólnota dla apostoła. Jednakże tylko  

w znaczeniu, że to „nie wynosi człowieka, ale to co zdarzyło się w nim przez 

Boga. Dlatego apostolskie ‘samochwalenie’ nie jest nigdy umocowane w sobie 

samym, ale jest w gruncie rzeczy chwałą Bożą”.
33

 

Trzecim kontekstem, w którym znajdujemy zwrot en Christō jest 2,1, który 

stanowi początek dłuższego wprowadzenia do hymnu o kenozie (2,6-11). Po-

mijając tu szereg problemów gramatyczno-leksykalnych można się zgodzić, że 

Paweł przez dodanie do napomnienia formuły en Christō czyni zeń rodzaj 

urzędowego i apostolskiego polecenia, które, mimo że już wcześniej ogłoszo-

ne, przecież nigdy nie przebrzmiało i zawsze jest aktualne. Ostatnim wersetem 

dłuższego wprowadzenia i już bezpośrednio wprowadzającym hymn jest 

stwierdzenie, że „to niech urzeczywistnia się w was i między wami, co (urze-

czywistniło się) w Chrystusie Jezusie” (2,5). Formuła w tym miejscu zastoso-

wana wyraża nową formę egzystencji chrześcijan. Można za A. Jankowskim 

powiedzieć, że Paweł żąda, aby „całokształt waszych (bracia – dod. JF) dążeń 

niech się wzoruje na pokornym Chrystusie”.
34

 Zaznaczmy tu, że Paweł nigdy 

nie użył określenia chrześcijanin (Christianos), który trzykrotnie występuje  

w NT (Dz 11,25; 26.29; 1P 4,16), a może za rodzaj synonimu można uznać 

wyrażenie w Chrystusie.
35

  

Konsekwencją i jakby rezultatem prawdziwie chrześcijańskiej postawy sta-

nie się zaspokojenie wszelkich potrzeb, co z pewnością uczyni „Bóg według 

swego bogactwa wspaniale w Chrystusie Jezusie” (4,19). To ogólne sformuło-

wanie, nawiązujące do łaski odkupienia z odcieniem eschatologicznym, pozwa-

la przypuszczać, że Paweł, wyrażając swoją niezachwianą wiarę, odpowiadał 

na bardzo prawdopodobne lęki i zwątpienia mieszkańców Filippi o przyszłość 

ich Kościoła. Apostoł stwierdzał, że „ubogacenie Filipian będzie naznaczone 

podwójnym znakiem historycznym krzyża i zmartwychwstania, obiecanej 

chwały wyłaniającej się z obecnej nędzy”.
36

  

                                                 
33 J. Gnilka, Der Philipperbrief (HThK.NT 10/3), Freiburg/B - Basel - Wien 1987, s. 94. 
34 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian - do Kolosan - do Filemona - do Efezjan. 

Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (PŚNT 8), Poznań 1962, s. 113. 
35 B. Witherington III, Chrystus, s. 110. 
36 J.-F. Collange, L’épitre de saint Paul aux Philippiens (CNT 10a), Neuchâtel 2001, s. 133. 
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Jeszcze jedna konkretyzacja formuły w zakończeniu Listu (4,21), w któ-

rym Paweł pisze: „Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Po-

zdrawiają was bracia, którzy są ze mną”, nawiązuje do eklezjalnej łączności 

wszystkich chrześcijan. Paweł pozdrawia każdego „członka wspólnoty  

‘w Chrystusie Jezusie’, przez to oni bez wyjątku wszyscy w ich różnych miej-

scach przebywania także są bratersko połączeni i zjednoczeni, w tym wypadku 

przez uwięzionego apostoła”.
37

 Połączenie dwu eklezjalnych tytułów („święci 

w Chrystusie Jezusie” i „bracia”) nawiązuje do preskryptu i spina jakby rodza-

jem klamry, która nie tylko integruje redakcyjnie cały List ale także, a właści-

wie nade wszystko jednoczy Kościół, który przecież tylko wtedy jest sobą, 

jeżeli żyje w Chrystusie i korzysta z Jego zbawienia.  

Ostatnie dwa konteksty z naszym zwrotem znajdujemy w tzw. Liście B, 

nazywanym przez egzegetów będących zwolennikami kompilacji Listu, także 

„Listem walki” (3,1b–4,1. 8-9). Apostoł, bezpośrednio po bardzo ciętych 

ostrzeżeniach (zob. „psy, źli pracownicy, wyrzezańcy”) w. 2, pierwszy raz  

w następnym wierszu posługuje się 1 os. l.mn. i stwierdza: „My bowiem jeste-

śmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu 

Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele”. 

Tym samym Paweł broni zdecydowanie swój młody Kościół przed zagrażają-

cym nawrotem do judaizmu. Według Pawła prawdziwy Kościół jest przecież 

„Nowym Izraelem” i dlatego sprawuje kult w Duchu Bożym, chlubi się  

w Zbawicielu i w Nim pokłada ufność. Porządek łaski wysłużonej przez Chry-

stusa jest przeciwieństwem dotychczasowego porządku „w ciele”. 

W ostatnim kontekście Paweł odwołuje się do sportowej metafory  

i stwierdza: „Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno 

czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede 

mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę 

w Chrystusie Jezusie” (3,13-14). Paweł jest absolutnie przekonany, że już teraz 

należy do nowego i prawdziwego ludu Bożego (Kościoła). Nie widzi więc 

jakichkolwiek podstaw do chluby ze swego pierwotnego „dobrego pochodze-

nia”. Teraz może się już odwołać do sprawiedliwości Bożej przez bezpośrednie 

poznanie Chrystusa i Jego tajemnicy. Apostoł wyraża nadzieję, że upodabnia-

jąc się do śmierci Jezusa, „dotrze do pełnego powstania z martwych” (3,9-12). 

Paweł widzi tu rozłożony w czasie proces, w którym sam, przykładnie także 

dla adresatów Listu, wytęża siły ku temu, co przed nim i konsekwentnie zmie-

rza ku ostatecznej mecie w Chrystusie. Paweł stwierdza więc, że „nagrodę 

zwycięzcy można tylko osiągnąć na podstawie powołania, jednakże powołanie 

samo w sobie nie wystarczy, aby nagrodę zdobyć rzeczywiście. Boże powoła-

nie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Należy do bezwarunkowego i absolutnego 

                                                 
37 W. Eckey, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an Philemon. Ein Kommentar, Neu-

kirchen-Vluyn 2006, s. 102. 
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prawa Jezusa Chrystusa, że jedynie on jest pośrednikiem zabawienia i tym 

samym powołania (Dz 4,12)”.
38

  

Podsumowując, należy stwierdzić, że konkretyzacje formuł en Christō  

w Flp – podobnie jak w całym Corpus Paulinum – występują częściej w tek-

stach doktrynalnych niż parenetycznych. Ich semantyczną dominantą jest idea 

chrystologiczno-eklezjalna. Znaczenie formuł, w rezultacie umieszczania ich  

w różnych kontekstach, ukierunkowuje Kościół i jego wszystkich członków ku 

Chrystusowi. To On jest dla Pawła i dla adresatów Listu Zbawicielem przez 

realizację tajemnicy paschalnej. W tekstach z wyrażeniem w Chrystusie widać, 

że dzięki zbawieniu, które urzeczywistnił Chrystus, Kościół może i powinien 

się chlubić z tego, że stał się nowym ludem Bożym. Egzystencja w Chrystusie 

staje się fundamentem życia całej wspólnoty kościelnej.
39

 Nie dziwi więc, że 

Paweł wyraża radość z wiary nowego ludu Bożego, który już teraz chlubi się  

w Chrystusie. Przez swoje wierne bycie w Chrystusie (esse in Christo) Kościół 

zachowuje swoją tożsamość i zmierza konsekwentnie do eschatologicznego 

„Dnia Pana”.  

 

Reasumując, należy stwierdzić, że Paweł bardzo chętnie posługiwał się 

zwrotem w Chrystusie. Konkretyzacje tego wyrażenia w Flp są proporcjonalnie 

najczęstsze w porównaniu z pozostałymi pismami NT. Zwrot ten w Flp, po-

dobnie jak w innych Listach Pawła nie był tylko krótką formułą, ale zawierał 

bardzo głęboką treść, dobrze zrozumiałą dla adresatów. Wyrażenie w Chrystu-

sie wyrażało w bardzo skondensowanej formie treść całej soteriologii Pawła. 

Można stwierdzić z B. Witheringtonem, że „zarówno z logicznego, jak i teolo-

gicznego punktu widzenia idea bycia en Christo była centralna dla teologii  

i eklezjologii św. Pawła. Nie można zrobić niczego dla Chrystusa ani z Chry-

stusem, jeśli nie jest się wpierw en Christo”.
40

 Liczne konkretyzacje formuły  

w Chrystusie (Jezusie) w Liście do umiłowanego Kościoła w Filippi, mówiąc 

obrazowo, wskazują zwłaszcza na jej wymiar wertykalno-chrystologiczny. 

Paweł stwierdza, że prawdziwa żywotność Kościoła, zawsze i w chwili obec-

nej, pochodzi od Chrystusa. Konkretnie urzeczywistnia się to przez czytelne 

esse in Christo, tzn. „ciągłe trwanie w Chrystusie”.
41

 To zjednoczenie, które 

wyraża formuła w Chrystusie, wskazuje na „transcendujące” zjednoczenie każ-

dego chrześcijanina z Chrystusem (verticale communitas).
42

  

                                                 
38 P. Murdoch Philipperbrief (CBK 15), Neuhausen-Stuttgart 1995, s. 131. 
39 J. Flis, Oryginalne wskazanie autora, s. 103. 
40 B. Witherington III, Chrystus, s. 111. 
41 H. Langkammer, Nauka św. Pawła o Kościele, w: Kościół w świetle Biblii, J. Szlaga, red.  

Lublin 1984, s. 90-91; tenże, List do Filipian. Tłumaczenie, wstęp i komentarz  (Biblia Lubelska), 

Lublin 2001, s. 21. 
42 C. Strecker, Die liminale Theologie des Paulus. Zugänge zur paulinischen Theologie aus 

kulturanthropologischer Perspektive (FRLANT 185), Göttingen 1999, s. 198-199. 
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Przy pomocy tego krótkiego zwrotu, ale o jakże ważnej i głębokiej treści, 

Paweł opisywał najgłębszą i niewyrażalną tajemnicę chrześcijaństwa. Stwier-

dzał, że „ochrzczeni we wszystkich swoich życiowych wystąpieniach są deter-

minowani przez Chrystusa, a w ich wspólnocie nowe istnienie otrzymuje wi-

dzialną postać. Świat jest nie tylko pokazywany jako inny, ale on się rzeczywi-

ście zmienił, ponieważ moc zmartwychwstania już działa przez dar Ducha  

w teraźniejszości”.
43

 Dobrze zrozumiał przekaz Flp J. Wilk pisząc, że Apostoł 

narodów chciałby, aby „’każdy święty w Chrystusie Jezusie’ (4,21) mógł - tak 

jak on – żyć w Chrystusie, w Filippi, Macedonii, Europie i gdziekolwiek znaj-

dzie się tu na ziemi i ‘tam’ w wieczności”.
44

  

 

 

 

 
Summary  

The meaning of the phrase in Christ (en Christō) in the Epistle  

to the Philippians 

 

The subject of this article is the use and theological content of the phrase in Christo. 

It is interesting, that this phrase is proportionally very often found in the Epistle to the 

Philippians. This phrase has no short form. It has a profound content, which should be 

surely well understood by the recipients. 

The phrase in Christo is short in print and brief and contains the whole soteriology 

of the apostle of the nations. In the Epistle to the Philippians Paul has stated that the 

real lifepower of the Church always comes from Christ. It realizes always through the 

visible esse in Christo. In conclusion, the phrase in Christo indicates  the transcenden-

tal fusion of both single Christians and the whole Church with Christ (verticale com-

munitas). 

 

                                                 
43 U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, Berlin 2003, s. 549. 
44 J. Wilk, „Teologia kontaktu” na podstawie. Listu św. Pawła do Filipian i Dziejow Apostol-

skich 16, Katowice 2006, s. 152. 
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Podstawy teologiczne idei wynagrodzenia w Biblii 

 

Termin „wynagrodzenie” w sensie teologicznym oznacza „naprawienie 

krzywdy wyrządzonej komuś (ekspiacja) i dopełnienie prawdziwego nawróce-

nia. Jest to przede wszystkim akt odkupieńczy Jezusa Chrystusa, w którym  

w sposób zastępczy ofiarował siebie na śmierć, przyjął grzechy wielu, aby 

«usprawiedliwić wielu i dźwigać ich nieprawości» (Iz 53, 10-12)”
3
. Jezus za-

dośćuczynił Bogu za wszystkich grzeszników w sposób przeobfity. Do udziału 

w Chrystusowym zadośćuczynieniu wezwany jest każdy człowiek. Wynagro-

dzenie jest zatem szczególnie odnoszone do sakramentu pokuty – zadośćuczy-

nienia. Gotowość do podjęcia zadośćuczynienia jest jednym z warunków sa-

kramentu pojednania i jest wyrazem uznania krzywdy wyrządzonej Bogu oraz 

bliźniemu.  Inicjatywa podjęcia tegoż zadośćuczynienia pochodzi od Boga, 

który jest sprawcą zarówno jej chcenia, jak i realizacji. 

W teologii pojęcie „wynagrodzenie” jest używane w różnych znaczeniach; 

raz w odniesieniu do Boga (wynagrodził grzech w Chrystusie), innym razem  

w odniesieniu do Jezusa (Wynagrodziciela), a jeszcze innym w odniesieniu do 

Kościoła (wiernych, którzy w Synu Bożym współuczestniczą w odkupieniu 

świata). 

Dodatkowym utrudnieniem teologicznego rozumienia „wynagrodzenia”  

jest zamienne używanie słów „wynagrodzenie”, „ekspiacja”, „zadośćuczynie-

nie” i „przebłaganie”
4
.    

Słowo „wynagrodzenie”  – zdaniem niektórych – jest równoznaczne pojęciu 

„ekspiacji”. Jest to zadośćuczynienie, przebłaganie, okupienie win, odpokuto-

wanie za winę. Pojęcie ekspiacji zawiera w sobie również naprawę szkód wy-

rządzonych Bogu i porządkowi moralnemu
5
.                                  

                                                 
1
 Mgr teologii, psychologii, psychoterapeuta, pracownik Sekretariatu Studiów Doktoranckich 

Wydziału Teologii UKSW oraz Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie. 
2 Mgr teologii, siostra Zgromadzenia Westiarek Jezusa. 
3 J.M. Popławski, W. Zawadzki, Wynagrodzenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, 

M. Chmielewski (red.), Lublin-Kraków 2002, s. 927. 
4 Por. J. Hojnowski, Słownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2002, s. 263-265; J.M. Popławski, 

W. Zawadzki, Wynagrodzenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, M.  Chmielewski (red.), 

Lublin-Kraków 2002, s. 927. 
5 Łac. expiare  oznacza przebłagać, zadośćuczynić, oczyścić, usuwając winy, które oddzielają. 

Zob. J. Szymołon, Ekspiacja, w: Encyklopedia religii, t. 3, M. Chmielewski (red.), Warszawa 
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Przebłaganie to akt, dzięki któremu zostaje przerwany łańcuch win i kar 

wynikłych ze sprzeciwiania się woli Bożej, a zarazem akt, który prowadzi do 

pojednania z Bogiem
6
.  

Według innych, określenia: ekspiacja, przebłaganie, zadośćuczynienie są 

terminami  bliskoznacznymi. Ich rozróżnienie jest bardzo istotne. Ekspiacja 

oznacza bowiem zaspokojenie, danie satysfakcji, a przebłaganie – skłonienie 

kogoś do przychylności. Wszystkie te pojęcia zakładają w tekstach biblijnych 

wspólny, zasadniczy punkt wyjścia: Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem  

i jest wierny temu przymierzu; lud zaś przymierzu nie jest wierny i grzeszy 

przeciwko Bogu, zbiorowo i indywidualnie. Bóg jednak dostarcza środków do 

przywrócenia właściwej relacji przymierzu, dając możliwość pojednania. Po-

trzeba interpretacji pojednania stwarza okazję do użycia terminów „zadość-

uczynienie” i „przebłaganie”.  

Zadośćuczynienie i przebłaganie odpowiadają dwóm punktom widzenia. 

Zadośćuczynienie zwraca się ku przyczynie zerwania więzi przymierza (grze-

chowi). Skupia uwagę na samym wykroczeniu i sposobie usunięcia, zmycia, 

wybaczenia. Nie bierze specjalnie pod uwagę idei związanych z przebłaga-

niem, jak gdyby były bezzasadne. Natomiast przebłaganie kieruje się ku pod-

miotowi inicjującemu i podtrzymującemu przymierze (Bogu). Przebłaganie 

wiąże się z myśleniem w kategoriach sądowych, prawnych: Bóg występuje tu 

jako strona pokrzywdzona (w procesie szkody). W tej perspektywie znaczenia 

nabiera teologiczny wymiar porządku ustanowionego przez Boga. Człowiek 

przekroczył normy tego porządku i obrażone bóstwo jest słusznie rozgniewane. 

Należy oczekiwać kary. Podstawowa teza jest taka, że Bóg pozostanie gniew-

ny, dopóki nie zostanie udobruchany. Przebłaganie odsuwa, odwraca gniew 

Boży.  

Zdaniem J. Alsupa, termin zadośćuczynienie jest dużo bardziej zgodny  

z punktem widzenia autorów Starego i Nowego Testamentu niż przebłaganie. 

Wniosek  ten opiera on  na następującym rozumowaniu: „dostarczenie środków 

do pojednania jest wyraźną wskazówką, że choć gniew Boży z powodu prze-

kroczenia porządku ustanowionego przez Niego oraz zerwania przymierza jest 

realny i uzasadniony, to jednak istotną rzeczą jest skupienie uwagi na inicjaty-

wie podjętej w celu usunięcia wykroczenia. Ten sposób patrzenia stara się 

                                                                                                                       
2001, s. 386; por. G. Collins, E. G. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Kra-

ków 2002, s. 15. 
6 Słowo hebrajskie (rdzeń kpr), z którym wiąże się w ST idea przebłagania, może być tłumaczo-

ne różnie: jako oczyszczenie, ekspiacja, usunięcie, zakrycie. Jego odpowiednikiem 

w Septuagincie jest bilasmos i pokrewne. Por.  J.E. Alsup, Przebłaganie, w: Encyklopedia biblij-

na, P. J. Achtemeier, (red.), Warszawa 1999, s. 1009. 
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uwzględnić punkt widzenia Boga, który dzięki swemu miłosierdziu, miłości  

i łaskawości czyni przebaczenie możliwym”
7
.  

Jak współcześni chrześcijanie rozumieją sens wynagrodzenia Bogu, jak ro-

zumieją znaczenie składanej ofiary Bogu? Czy bliżej im do starotestamental-

nego czy nowotestamentalnego rozumienia wynagrodzenia Bogu? Czy do-

strzegają różnicę między tymi dwoma sposobami wynagrodzenia, u podłoża 

których leży odmienny obraz Boga. 

 

1. Idea wynagrodzenia w Piśmie Świętym 

 

Korzenie idei wynagrodzenia znajdujemy w Piśmie Świętym i najstarszej 

Tradycji Kościoła. Kult wynagrodzenia rozwijał się wszędzie tam, gdzie wzra-

stała świadomość grzechu i gniewu Bożego, a następnie świadomość miłości 

Boga do grzesznika.   

 

 

1.1. Stary Testament 

W Starym Testamencie występuje określenie „kpr”
8
 służące do oznaczenia 

czynności związanych z przebłaganiem. Dotyczy to głównie   tradycji kapłań-

skiej
9
. Dla Izraelitów tego okresu grzech oznaczał całokształt uchybień czło-

wieka względem Boga i Jego prawa. Wykroczenie pojedynczego człowieka 

obciążało całą wspólnotę, stąd konieczne było przebłaganie w celu naprawienia 

naruszonego porządku.  Grzech nieuchronnie pociąga za sobą karę, która doty-

ka grzesznika i wspólnoty.   

W historii narodu wybranego wypracowano jednostkowe i wspólnotowe ob-

rzędy przebłagania Boga. Do praktyk indywidualnych można zaliczyć post 

(Sdz 20,26; 1 Krl 21,8), rozdzieranie szat i wdziewanie wora pokutnego (Jon 

3,5-8; 1 Krl 20,31-32;2 Krl 6,30), leżenie w popiele lub prochu ziemi, zawo-

dzenie i żałosne płacze podczas zebrań liturgicznych (Sdz 2,4), specjalne la-

mentacje i prośby (Ps 74; Ps 79; Jer 5,21). Najbardziej znane są szczegółowo 

opracowane  wspólnotowe rytuały przebłagania zapoczątkowane w okresie 

przedwygnaniowym, a rozwinięte głównie w okresie  po powrocie z niewoli 

(Ezd 9,6-15; Ne 9,5-37; Dn 9,4-19; 3,26-45)
10

.  U ich podstaw leżał starotesta-

mentowy obraz Boga: Bóg jest wiernym i świętym partnerem przymierza, jakie 

zawarł ze swoim ludem; on też dostarczał środków przebłagania, gdy zostały 

zbezczeszczone sanktuarium lub kraj, albo gdy lud okazał się niewierny. Boga 

                                                 
7 J.E. Alsup, Zadośćuczynienie, w: Encyklopedia biblijna, P.J. Achtemeier, (red.) Warszawa 

1999, s. 1363. 
8 J. E. Alsup, Przebłaganie, dz.cyt., s. 1010. 
9 Por. G. Von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 209. 
10 J. Nagórny, Obrzędy pokuty i odnowienia Przymierza w Starym Testamencie, RBL 37 (1984) 

nr 6, s. 477-478. 
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nie trzeba „ugłaskać”, przebłaganie służy raczej usunięciu bariery, jaką 

w związku przymierza jest grzech. Obrzędy przebłagania sprawował arcyka-

płan, a polegały na złożeniu w świątyni przepisanych ofiar. Przebłaganie  

w żadnym razie nie było pojmowane jako rutynowy obrzęd sprawiający auto-

matycznie skutki (por. Ps 40; 51,15-17). Ideę przebłagania w judaizmie posze-

rzono  o ofiarę męczenników, którą  uważano za zasługującą dla innych (por.  

4 Mch 6,28-29; 17,20-24)
11

. 

Stary Testament ideę wynagrodzenia traktuje jako działanie samego Boga, 

który naprawia i ustanawia na nowo przymierze, które zerwał przez niewier-

ność lud wybrany (por. Oz 11-14; Jr 31; Ez 36-37). Bóg ze względu na czynno-

ści kultowe kapłanów (ofiary składane w imieniu ludu) udzielał odpuszczenia 

grzechów. Z idei ekspiacji wyrosło żydowskie święto – Jom Kippur, nakazany 

przez Boga dzień uroczystej pokuty. Pokuta obejmowała  złożenie ofiary prze-

błagania oraz wypędzenie na pustynię kozła ofiarnego, obarczonego symbo-

licznie winami całego ludu Izraela
12

. 

Kapłani starotestamentalni uważali, że należy nie tylko prosić Boga o od-

puszczenie grzechów, ale  należy uczynić coś więcej – odpokutować. Pokutę 

można było odbyć tylko za grzechy, które popełniono „bez zamiaru”, niewin-

nie w zaślepieniu (por. Kpł. 4,2.22.27; Lb. 15,24-29; 35,11-15). Grzechy cięż-

kie, tzw. „z podniesioną ręką” (por. Lb. 15,30), w ogóle nie były odpuszczane. 

Powaga, z jaką kapłani traktowali pokutę, uwidacznia się w ich postępowaniu, 

w obrzędach przebłagania. W Dniu Przebłagania arcykapłan kładł obie ręce na 

głowę „kozła ofiarnego”, wyznawał nad nim wszystkie winy Izraelitów i potem 

wypędzał kozła na pustynię (por. Kpł 16, 21.22). Podobnie przy ofiarach prze-

błagalnych kładł ręce na głowę ofiarnego zwierzęcia (por. Kpł 4,4.15.24.29). 

W ten sposób Żydzi identyfikowali się ze zwierzęciem ofiarnym, które potem 

było zabijane. Wyznawali, że przez swoje uchybienia zasłużyli na śmierć. 

Chodziło o „symbolicznie dokonujące się oddanie życia”, o własną śmierć 

grzesznika, w sposób zastępczy przejętą przez zabite zwierzę”
13

. 

W czynnościach rytualnych następowało symboliczne przeniesienie  

wszystkich grzechów ludzkich na kozła, którego wypędzano na pustynię, aby 

uwolnić od nich ludzi i świątynię. Przebłaganie było więc wydarzeniem o cha-

rakterze zbawczym. Momentem kulminacyjnym obrzędu było wypędzenie 

kozła ofiarnego na pustynię.  

Zastępczą formę oddania życia jeszcze bardziej podkreślały obrzędy z  uży-

ciem krwi (Kpł 4,30). Każdy element przybytku kropiono lub mazano krwią. 

Celem obrzędu było oczyszczenie sanktuarium z zanieczyszczeń spowodowa-

                                                 
11 J.E. Alsup, Przebłaganie, dz. cyt., s. 1010. 
12 J. Szymołon, Ekspiacja, dz. cyt., s. 386. 
13 Por. G. Hentschel, Grzech świata a nasze pojednanie, STV 38 (1999) nr 2, s. 30-31. 
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nych przez nieczystych uczestników kultu
14

. Uważano,  że w krwi było obecne 

życie ciała (por. Kpł 17,11a) i czyniono z krwi centralny symbol przebłagania 

(por. Kpł 17,11b.c). Dopiero dar życia zawarty we krwi umożliwiał symbolicz-

nie w zastępczej śmierci zwierzęcia ofiarnego, odkupienie skazanego na śmierć 

ludzkiego, życia tzn. oczyszczenie z win. Nie oznaczało to, że człowiek sam się 

wybawiał, gdyż krew dał ludziom sam Bóg (por. Kpł 17,11). Izraelita mógł 

dokonać rytualnego przebłagania tylko dlatego, że Bóg dał środki  (tj. krew 

ofiarną zwierzęcia), oraz dlatego, że Bóg jest Tym, który udziela przebaczenia.  

Po zburzeniu drugiej świątyni jerozolimskiej przesunięto akcent 

w znaczeniu Dnia Przebłagania. Oczyszczenie świątyni (sanktuarium) zastą-

piono przebłaganiem za grzechy ludu (por. Kpł 16,30)
15

. Następuje przeniesie-

nie i zaszczepienie idei praktyk kultowych „ofiary przebłagalnej” i „ofiary za 

grzechy” do ofiary składanej w Dniu Przebłagania. Te dwie ofiary, (całopalne  

i zadośćuczynienia) należały do ofiar całopalnych, a „raz wprowadzone do 

systemu ofiarnego, stały się ofiarami ekspiacyjnymi par excellence”
16

. 

Współcześnie ludziom „bardziej odpowiada mądrościowa interpretacja 

przebłagania, jako czynnej miłości bliźniego, niż obce obrzędy krwawych ofiar 

kozłów tradycji kapłańskiej”. Jednocześnie nie możemy „zaprzeczać, że kapła-

ni starego Izraela przeczuwali, że przebłaganie ma coś wspólnego także z za-

stępczym ofiarowaniem życia”
17

.  

Biblia mówi o wynagrodzeniu (jako zadośćuczynieniu) z podziałem za 

grzechy własne  i za grzechy innych. 

Wynagrodzenie za własne grzechy znajdujemy w Starym Testamencie  

w postawie Jakuba, który, chcąc naprawić zło wyrządzone bratu Ezawowi, 

pragnie przebłagać go darem (por. Rdz. 27,1-45; Rdz. 32,21). 

Również literatura mądrościowa podaje sposoby naprawy zawinionej przez 

siebie krzywdy. Wina zawsze może zostać zgładzona przez „miłość i wier-

ność” (por. Prz. 16,6; 10,12), dobroczynność (por. Syr. 3,30; Tb 4,10; Dn 4,2), 

wyznanie grzechu przed Bogiem (por. Ps. 32,1-5). Wyznanie winy i prośbę  

o przebaczenie znajdujemy w postawie Dawida (por. 2 Sm. 12,13a), a także  

w psalmach (por. Ps. 51,3-5; 65,3.4; Ps. 78,39)
18

. 

Powstaje pytanie, jak postępować wobec grzechu i winy drugiego człowie-

ka? Biblia wskazuje, że za grzechy innych możemy zadośćuczynić na kilka 

sposobów: zło odwzajemniać dobrem, poprzez wstawiennictwo za nich lub 

sprawiedliwość zastępczą, a także ofiarowując cierpienie zastępcze. 

                                                 
14 W Dniu tym nie odprawiano rytuału oczyszczenia bezpośrednio nad ludem. Sądzono bowiem, 

że oczyszczenie świątyni rozciąga się także na lud. Tamże. 
15 A.J. Levoratti, Księga Kapłańska, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komen-

tarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, W.R. Farmer (red.), Warszawa 2000, s. 378. 
16 Tamże, s. 371.  
17 Por. G. Hentschel, dz. cyt., s. 32. 
18 Por. Tamże, s. 32.  
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Starotestamentalna historia Józefa (por. Rdz 42,1-50,26) czy Dawida (por.  

1 Sm 24 i 26) uczy, że na zło należy opowiadać dobrem. Rezygnacja z zemsty 

prowadzi do przyznania się do popełnionego zła i uznania swojej winy. Mą-

drość przysłów potwierdza, że sytuacja odpłacania za zło dobrem, dla popełnia-

jącego zło, może okazać się zbawienna (por. Prz 24,29;20,22; 25,21.22). Od-

wet bowiem nie przerywa łańcucha zła, ale rodzi nową krzywdę. Tymczasem 

dobro może pomóc podźwignąć grzesznika jako człowieka i bliźniego. Można 

liczyć, że odwzajemnienie zła dobrem pozwala pokonać i zakończyć samą 

nieprzyjaźń. 

Jeszcze jeden sposób wstawiennictwa – sprawiedliwość zastępczą – znajdu-

jemy w księdze Rdz 18,23-32, gdy Abraham rozmawia z Bogiem przed znisz-

czeniem miasta Sodomy. Bóg ocali miasto od zniszczenia, jeśli znajdzie się  

w nim choćby tylko dziesięciu sprawiedliwych
19

. 

Stary Testament podaje, że w sytuacji gdy po stronie winnego nie można było 

oczekiwać uznania swej winy, prorocy wstawiali się za swój lud (por. Am 7,2.5). 

Podobnie Bóg dał się  ubłagać przez wstawiennictwo Mojżesza (por. Wj 32,7-

14.31-32) i przebaczył Izraelitom
20

. 

Mojżesz przedstawiony jest jako osoba bliska Bogu, przyjaciel (por.  

Wj 33,7-17); kieruje prośby do Boga
21

, ogląda  Boga, otrzymuje polecenie 

poprowadzenia ludu do Ziemi Obiecanej (por. Wj 33,1). Mojżesz może się 

przeciwstawić Bogu, nie narażając się na zarzut, że jest wobec Niego nielojal-

ny. Identyfikuje się z ludem (por. Wj 32,30-35). Jeśli Jahwe okazałby się nie-

przejednany, Mojżesz chce dzielić los ludu; chce, by wymazał jego imię z Bo-

żej księgi. „Wymazanie imienia danej osoby z księgi oznaczało umieszczenie 

jej pośród zmarłych, czyli oddzielonych od społeczeństwa”
22

. Mojżesza można 

więc postrzegać jako pośrednika  przymierza, który wstawia się za ludem. Izra-

el zaś staje w obliczu szczególnej roli wstawienniczej – sytuacji, w której sto-

                                                 
19 Por. Tamże.  
20Izraelici mogli spotykać się ze swoim Bogiem w Namiocie Spotkania, - który Mojżesz rozbił 

za obozem, na uboczu, poza społecznością (por. Wj 11,7), - dzięki arce, gdzie znajdowały się 

tablice dziesięciu przykazań. Była to drewniana skrzynia, 122 x 76,25 x 7 6,25 cm.; (Wj 25, 

10-22). Znad przebłagalni przemawiał Bóg do Mojżesza i Izraelitów. Arka spełniała funkcję 

piedestału czy postumentu dla niewidzialnego Boga Izraela. Arka miała  Przebłagalnia  (złota 

płyta przykrywająca arkę), to miejsce łączone z odpuszczeniem grzechów. Była substytutem 

arki, tzn. miejscem obecności Boga, w okresie wędrówki przez pustynię, a następnie Jego miło-

sierdzia po zniszczeniu samej arki (por. Jr 3, 16). Por. tamże; por. J. F. Craghan, Księga Wyjścia, 

w:   Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI 

wiek, dz. cyt., s. 350. 
21 Prośby: „daj mi poznać Twoje zamiary” (por. Wj 33,13), „Spraw abym ujrzał Twoją chwałę” 

(por. Wj 33, 18)  
22 J.F. Craghan, Księga Wyjścia, w:   Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz 

katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, dz. cyt., s. 354. 
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sunek ludu do Jahwe zależy od relacji do Jahwe pewnych uprzywilejowanych 

osób. Jednocześnie Mojżesz podejmuje rolę rozjemcy
23

. 

Ludzie mogą wstawiać się wzajemnie za siebie także poprzez cierpienie za-

stępcze (por. Iz 53). Przykładem takiej postawy jest prorok Izajasz. Wyraża on 

niespotykaną wcześniej myśl o zadośćuczynieniu zastępczym (por. Iz 53,8-10).  

Niewinny Sługa Jahwe bierze dobrowolnie na siebie grzechy i winy wszyst-

kich, przez swe cierpienia i mękę składa za nie ekspiację i okup Bogu, zapew-

nia ludziom pokój i uzdrowienie, tj. wyleczenie z grzechów, zbawienie. 

Mocno podkreślana jest idea ekspiacjii zastępczej (por. Iz 53,5), zwłaszcza  

zbawienne jej skutki: pokój i zbawienie.  

Izajasz uzasadnia konieczność cierpień zastępczych Sługi (por. Iz. 53,6).  

Podaje szczegóły męki Sługi, charakteryzując jego zachowanie jako łagodne, 

spokojne, z poddaniem („sam się dał gnębić” Iz 53,7). Podkreśla znaczenie 

bierności, którą w polskim tłumaczeniu zachowano przez pojęcie „znosić 

(ucisk, mękę)”. Podkreślono pełne poddania, dobrowolne, chętne znoszenie 

ucisku. Dobrowolność podjętych cierpień potwierdza nadzwyczajny spokój  

i cierpliwość Sługi. Dwukrotnie podkreślone jest jego milczenie: „nie otworzył 

ust swoich”, „owca niema” (Iz 53,7). „Analogia z męką Chrystusa jest tu bardzo 

wyraźna. – Do obrazu baranka nawiązuje św. Jan Chrzciciel, wypowiadając  

o Chrystusie te znamienne słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 

świata”, wskazując równocześnie – również na podstawie tekstu czwartej Pieśni 

o Słudze Jahwe – na ekspiacyjny charakter Jego działalności (por. J 1,29.36).  

W tym tekście znajdują swe praźródło liczne obrazy baranka w Apokalipsie”
24

. 

J. Blank wskazał na nowość i wyjątkowość ujęcia cierpienia w księdze Iza-

jasza. Na kartach Starego Testamentu nieznane było dotąd cierpienie zastępcze, 

tj. cierpienie ze względu na Jahwe, mające wymiar pozytywny, mające możli-

wość dokonania zbawienia. Księga Izajasza pokazuje nowy wymiar cierpienia, 

ludzkie cierpienie staje się prawdziwym misterium, staje się „świętym cierpie-

niem”
25

. 

Motyw ekspiacji, czyli możliwości nawiązania przyjaznych relacji 

z Bogiem pomimo zaistniałego grzechu, który skazuje człowieka na życie 

i śmierć w oddaleniu od Niego, był wyjątkowo silnie akcentowany po powrocie 

z niewoli babilońskiej (538 r. przed Chr.). Wzrosła wówczas świadomość grze-

chu jako nieskończenie wielkiego oddalenia się człowieka od Boga. Pod 

wpływem kapłańskiej szkoły myślenia teologicznego rozwija się idea ekspiacji, 

idea zniwelowania owej przepaści, którą grzech wykopał między grzesznikiem 

                                                 
23Wyniszczenie ludu na pustyni narazi Boga na szyderstwa ze strony Jego wrogów w Egipcie. 

Porzucenie Izraela byłoby zaprzeczeniem obietnic udzielonych patriarchom. Tamże. 
24 M. Peter , M. Walniewicz (red.), Komentarz do Księgi Izajasza, Biblia Poznańska ze wstępami   

i komentarzami, Poznań 1982. 
25 Por. G. Hentschel, dz. cyt., s. 32. 
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i Bogiem. „Cały kult ofiarniczy – od czasów Ezechiela – zaczął być rozumiany 

jako ekspiacja”
26

.  

Ofiara, zwana przebłagalną, była składana Bogu przez lud na znak skruchy  

i nawrócenia. Była wyrazem postawy otwarcia się ludu na Boże przebaczenie 

oraz nowej gotowości ofiarowania Bogu życia, całkowicie podporządkowane-

go Jego woli
27

. Przebaczenie Boże w Starym Testamencie nie następowało na 

sposób magiczny wraz z spełnianymi  obrzędami ekspiacyjnymi, ale było 

związane z miłosierdziem Bożym i wewnętrznym nastawieniem człowieka. 

Ekspiacja jest zawsze pozbawiona jakiejkolwiek wartości, jeśli nie jest związa-

na z duchowym nastawieniem tego, który składa ofiarę przebłagalną. Ofiara 

ekspiacyjna nierozdzielnie łączyła się z postawą szczerego nawrócenia i przy-

lgnięcia do Boga, który obficie udziela łaski przebaczenia: „wymazuje wszyst-

kie przewinienia”, „stwarza serce czyste”, „odnawia ducha niezwyciężonego”, 

„nie odbiera świętego Ducha swego”, przywraca radość zbawienia i wzmacnia 

Duchem ochoczym” (por. Ps 51,11-14). W tym wyraża się prawdziwa, biblijna 

ekspiacja, jak również Bóg i Jego przebaczenie, które uwalnia człowieka 

z niewoli grzechu (por. Ps 51,3-7; Ga 1,4 i 2,20)
28

. 

 

1.2. Nowy Testament 

W Nowym Testamencie przebłaganie konsekwentnie łączy się z posługą, 

śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Według wczesnej tradycji, zawartej 

w Ewangeliach synoptycznych, Jezus mógł ujmować swój los w kategoriach 

przebłagania (por. Mk 10,45b; 14,24; Iz 53; Wj 32,30-32). Myśl wczesno-

chrześcijańska rozwinęła ten motyw oraz inne jego starotestamentowe kontek-

sty. Centralne miejsce zajmuje Jezus jako źródło łaski Bożej i przebłagania 

(por. Rz 3,25). W Liście do Hebrajczyków najważniejszy jest obraz Chrystusa 

jako arcykapłana (por. Hbr 2,17; 4,14-5,10;10,19-21; Kpł 16; Ps 110,1-4). 

Wczesne wykorzystanie tradycyjnej formuły „za nas” sprzyjało rozwijaniu 

idei, że przebłaganie jest w Jezusie (por. 1 Kor15,3). Przebłaganie jako „odku-

pienie” (por. 1 Kor  6,20; 7,23; Gal 3,13; 4,50) może mieć jeszcze inne pod-

stawy niż te, które występują w Starym Testamencie (por. Wj 4,22-23; 21,30; 

30,16; Lb 35,31-33). Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie, w przeciwień-

stwie do innych pism Nowego Testamentu, w małym stopniu wykorzystują 

ideę przebłagania
29

. 

Obrzęd obmycia nóg spełniony przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy 

(J.13,1-11; por. Mt 26,26-30, Mk 14, 22-24; Łk 22,19-20) jest ukazany w No-

                                                 
26  H. Gese, Sulla teologia biblica,  Paideia, Brescia 1989, s. 115.  
27 H. Witczyk, Pascha Jezusa, TPow. 25 (2001) nr 17, s. 8. 
28 J. Nagórny, Obrzędy pokuty i odnowienia Przymierza w Starym Testamencie, RBL 37 (1984) 

nr 6, s. 480-481. 
29 J. E. Alsus, Przebłaganie, dz. cyt., s. 1010. 
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wym Testamencie w pierwszym rzędzie jako ofiara ekspiacyjna za grzechy
30

. 

Słowa konsekracji wypowiedziane były w kontekście ofiarniczym, bo cała 

atmosfera Paschy była ofiarnicza i Jezus był w przededniu składania ofiary 

z samego siebie. Toteż dając uczniom do spożycia chleb przemieniony 

w Swoje ciało, pozwalał im uczestniczyć w Swojej ofierze, włączając ich 

w Swoją śmierć, ukoronowaną zmartwychwstaniem. Czynił ich rzeczywistymi 

i realnymi uczestnikami ofiary z samego Siebie. Spożycie chleba euchary-

stycznego, ciała Jezusa – Baranka,  nie było tylko aktem wiary, nie było tylko 

aktem symbolicznym, bo u Semitów symbol urzeczywistniał w pewnej mierze 

to, co symbolizował. Był realną rzeczywistością. Stąd zachęta Jezusa  do 

wszystkich ludzi: „bierzcie i jedzcie”
31

. Tylko Łukasz, a potem także Paweł 

(por. 1 Kor 11,23), podaje polecenie Jezusa, aby uczniowie ponawiali w przy-

szłości Jezusowy gest rozdzielania chleba, przypominając sobie w ten sposób 

ową wspólnie spożywaną Ostatnią Wieczerzę.  Została odprawiona nowa Pas-

cha: miejsce baranka zajął teraz sam Jezus, zamiast kielicha wina wychylono 

kielich Krwi Jezusa. Oświadczenie dotyczące wydawania ciała i przelewania 

krwi przypomina bardzo męczeńską śmierć Sługi Jahwe. Tak więc i przy tej 

okazji również Jezus daje do zrozumienia, że Jego życie i śmierć są urzeczy-

wistnieniem posłannictwa Cierpiącego Sługi
32

.  

Konsekracyjne słowa, oprócz realnej przemiany chleba i wina w ciało  

i krew Jezusa, mówią nam o Jego śmierci, która jest przebłagalną ofiarą, złożo-

ną Bogu za ludzkie grzechy, a także o jedności Eucharystii, sprawowanej na 

Ostatniej Wieczerzy, z męką Jezusa na krzyżu, dalej o odkupieniu wszystkich 

ludzi i o zawarciu  nowego przymierza z Bogiem
33

. 

Ekspiacyjna ofiara, którą Jezus złożył przez wydanie swojego ciała 

i przelanie swojej krwi, spełnia równocześnie dwie funkcje: przyczynia się do 

tego, by ludziom były odpuszczone grzechy, oraz do tego, by zerwane pomię-

dzy nimi a Bogiem  przymierze ponownie zostało zawarte. 

Celem przelania krwi Jezusa, a co za tym idzie, i celem Nowego Przymierza 

jest odpuszczenie grzechów wszystkim ludziom. Określenie „wielu” znaczy 

tyle co „wszyscy”. Grzech bowiem oddziela od Boga i nie może być mowy  

o prawdziwym, nowym przymierzu, jak długo człowiek trwa w grzechach”
34

.  

Konsekracyjne słowa Jezusa, obok treści eucharystycznej, są w kontekście 

Jego czynności również proroctwem. Jezus wziął chleb i połamał go, mówiąc: 

                                                 
30 H. Witczyk, dz. cyt., s. 8.  
31 J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, t. 3, cz. 1, w: Pismo Święte Nowego Testamentu 

w 12 tomach: wstęp-przekład z oryginału-komentarz, E. Dąbrowski, F. Gryglewicz (red.), Po-

znań-Warszawa 1979, s. 331-332. 
32 Tamże, s. 343. 
33 F. Gryglewicz, Ewangelia według Św. Łukasza, t.3, cz.3, w: Pismo Święte Nowego Testamentu 

w 12 tomach: wstęp-przekład z oryginału-komentarz, s. 327. 
34 K. Romaniuk, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań-Kraków 1999,  

s. 135. 
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„To jest ciało moje”; czynność ta była przepowiednią, że z Jego ciałem,  

tj. z Nim, stanie się to, co z chlebem w Jego rękach. Była to przepowiednia 

męki i śmierci. Mówiąc o kielichu, prorokował wylanie swojej krwi. Powtórze-

nie słów, przepowiadających podobną treść, wzmacnia pewność tego, że wypełni 

się przepowiednia męki i śmierci Jezusa. Oddzielenie przez Jezusa sformułowań 

o ciele i krwi, nadaje im głębsze znaczenie, a w połączeniu ze słowem „wyda 

się”, lub „za wielu”, „za was”, nabierają specjalnego charakteru
35

. 

W  Ef 5,1-2  czytamy: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umi-

łowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego sie-

bie wydał  za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu” (por. Wj 29,18;  

Ps 40[39],7; Ez 20,41). Chrystus jest nie tylko wzorem, ale najgłębszą zasadą 

umożliwiającą miłość między braćmi. Oddane przez Chrystusa życie („wydał 

samego siebie”) ukazane jest jako dobrowolna ofiara ekspiacyjna  (nawiązanie 

do Czwartej pieśni o Słudze Jahwe – por. Iz 53,7). Święty Paweł zbawcze dzie-

ło Chrystusa przedstawił w kategorii „swoistej posługi kapłańskiej, w której 

żertwa i ofiarnik stanowią jedno”
36

. 

W Liście do Galatów św. Paweł naucza, że „człowiek osiąga usprawiedli-

wienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, lecz jedynie dzięki 

wierze w Jezusa Chrystusa. Właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by 

osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze, a nie dzięki uczynkom wymaganym 

przez Prawo” (por. Ga 2,16). Święty Paweł rozwiewa złudzenia żydowskie co 

do mocy zbawczej samego Prawa. Zdecydowanie stwierdza, że zbawienie 

wszystkich bez wyjątku musi być koniecznie zapoczątkowane wiarą w Chry-

stusa. Już w Starym Testamencie kwestionowano wartość przed Bogiem do-

brych uczynków (por. Iz 64,5) i zapowiadano, że Cierpiący Sługa Jahwe 

usprawiedliwi grzeszników (por. Iz 53,11). Niemniej judaizm bardzo polegał 

na  mocy uczynków wymaganych przez Prawo. Paweł stanowczo zaprzecza 

autosoterycznemu działaniu Tory
37

. 

Dalej Paweł stwierdza: „dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: 

razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 

żyje we mnie Chrystus” (por. Ga 2,19-20). Chrześcijanin, zanurzając się  

w śmierć Chrystusa, w chwili swego chrztu (por. Rz 6,3-11), umiera dla Prawa 

(por. Rz 7,4.6). W tym momencie grożące mu karami Prawo jest bezskuteczne, 

gdyż zostaje obdarzony usprawiedliwieniem dzięki ekspiacji Odkupiciela. Ta 

śmierć zbawcza, wyrywa chrześcijanina ze sfery grzechu i jest początkiem no-

wego życia – życia dla Boga (por. Rz 6,11), nie dla siebie, lecz dla Tego, który 

za nas umarł i zmartwychwstał (por. 2 Kor 5,15). Człowiek naradza się nowy – 

wewnętrzny, (dzięki ofierze ekspiacyjnej Chrystusa i działaniu Ducha Świętego) 

i podlega rozwojowi, aż do pełnego ukształtowania w nas Chrystusa. Dlatego 

                                                 
35  F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 325. 
36 K. Romaniuk, dz. cyt., s. 267. 
37 Tamże, s. 229. 
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Apostoł mówi „teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Ina-

czej mówiąc, kieruje nim nie własne „ja”, lecz wiara w Syna Bożego
38

.  

Podstawą wiary chrześcijanina jest dzieło odkupienia dokonane przez Syna 

Bożego, dokonane z miłości do każdego z osobna człowieka. List do Rzymian  

podkreśla, że Odkupienie dokonało się przez krew Jezusa Chrystusa (por. Rz 

3,25-26). Pod tym względem ciało Chrystusa przypomina tzw. przebłagalnię. 

Istniało przekonanie, że materialna część arki (górna część arki, obficie zroszo-

na krwią), jest narzędziem oczyszczenia. W tym sensie  narzędziem oczyszcze-

nia było także zbroczone krwią ciało Jezusa.  Jednakże oczyszczenie Chrystu-

sowe dosięga człowieka rzeczywiście i odmienia go wewnętrznie dopiero  

w momencie, kiedy uwierzy on w skuteczność zbawczego dzieła Chrystusa. 

Dopiero wtedy można mówić o prawdziwym przebłaganiu (pojednaniu). Istota 

przebłagania nie na tym polega, że Bóg odmienia swój stosunek do człowieka 

i z obrażonego staje się znów przyjacielem. W Bogu nie dokonuje się żadna 

zmiana. Bóg kocha człowieka zawsze jednakową miłością, tylko człowiek, jak 

długo trwa w grzechach – nie może odczuwać działania miłości Bożej. Zmiana 

musi się dokonać w człowieku. Musi on zwrócić się, przy pomocy Boga, znów 

ku Niemu. Pojednanie to proces dokonujący się w człowieku i sprawiający, że 

znów może on reagować na sygnały Bożej miłości (por. Rz 5,11;11,15).
39

 „Jest 

inny rodzaj usprawiedliwienia, w którym główną rolę odgrywa łaska Boża 

dająca uczestnictwo w życiu Bożym w Jezusie Chrystusie”
40

. 

Zdaniem H. Langkammera  Rz 3, 24-26 to ekspiacyjna formuła wiary, wy-

wodząca się ze środowiska judeo-chrześcijańskiego. Sprawiedliwość Boża 

domaga się ekspiacji dokonanych grzechów.  Paweł podkreśla ekspiacyjny  

i pośredniczy charakter „przebłagania”, a jego skutki nazywa usprawiedliwie-

niem. Zdaniem H. Langkammera trudno przyjąć za Orygenesem, że w Rz 3,25 

mamy aluzję do ceremonii przebłagania w Starym Testamencie. 

„W takim wypadku Jezus stałby się zwykłym przedmiotem, który w dodat-

ku zostałby polany własną krwią. Raczej chodzi o osobowo pojęte pośrednic-

two Jezusa i w tym znaczeniu Jezus stał się „przebłaganiem”. Chodzi o pośred-

nictwo, o ofiarę Jezusa pojętą personalnie
41

. 

Dzieje ludzkości poprzedzające przyjście Chrystusa nazywał Paweł dniami 

cierpliwości Bożej (Rz 3,25). Bóg niejako tolerował ludzkie grzechy, pobłażał 

im, znosił je w swej cierpliwości. Jego sprawiedliwość, w ten sposób okazana, 

była wyrazem szczególnej doskonałości, była synonimem miłości. Gdy nade-

szły czasy Nowego Testamentu, Bóg posunął się w swym niezmierzonym mi-

łosierdziu jeszcze dalej: przedtem „tylko” nie zsyłał na człowieka kary, teraz 

                                                 
38 Tamże, s. 230. 
39 Tamże, s. 23. 
40 A. Banaszek, Wybrane  zagadnienia  z  teologii Nowego Testamentu, Listy  św. Pawła, list do 

Hebrajczyków, Warszawa 1994, s. 11. 
41 H. Langkammer, Ekspiacyjna formuła wiary w  Rz 3, 24-26, RTK  23 (1976)  z. 1, s. 35. 
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zaś wydaje na śmierć swego Jednorodzonego Syna, aby ratować człowieka od 

wiecznej zagłady. Tak więc jeśli Stary Testament jest czasem cierpliwości Bo-

żej, to Nowy Testament uznać należy za epokę miłosierdzia Bożego
42

.  

Autor Listu do Hebrajczyków przedstawia zbawienie i odkupienie chrześci-

jańskie w postaci zbawczej liturgii (por. Hbr 2,17). Upodobnienie się do bra-

ci/ludzi pod względem nie tylko doświadczenia bytu ludzkiego, ale szczególnie 

cierpienia i śmierci, było konieczne, by Chrystus mógł skutecznie działać jako 

„arcykapłan”. Chrystus musiał cierpieć, by stać się arcykapłanem, aby wejść  

w ten sposób do chwały. Paweł uznaje śmierć i zmartwychwstanie Jezusa za 

doskonałą ekspiację (por. Hbr 9,6-14.15.26-28), jednocześnie działalność Chry-

stusa w niebie nazywa „przejednaniem”, tzn. orędowaniem u Boga. To ustawiczne 

odpuszczanie grzechów jest wiecznym skutkiem ofiary (por. Hbr 9,14;10,19.21;  

7,25;9,24; 1J1,7-2,2). 

Paweł przedstawia Chrystusa kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka 

(por. Hbr 7,1-10). Typem Chrystusa, czyli Jego osobową zapowiedzią, jest 

tajemniczy kapłan Melchizedek
43

. Imię i godność Melchizedeka to dwa tytuły 

chrystologiczne, mesjańskie zapowiedziane przez Proroków (por. Iz 9,5;  

11,1-5; Jr 23,5; Mi 5,1-5) – Król sprawiedliwości i Król pokoju. 

Apostoł ukazuje wyższość kapłaństwa Chrystusa w porównaniu z kapłań- 

stwem potomków Lewiego, wykazując wyższość Melchizedeka nad Lewim
44

. 

Paweł uzasadnia, że zadanie kapłaństwa lewickiego jest już skończone (por. 

Hbr 7,11-19). Kapłaństwo starotestamentowe (lewickie) nie tylko jest niższe od 

Chrystusowego, lecz jest zdezaktualizowane, przestarzałe, na mocy słów  

Ps. 110,4. Mesjańska zapowiedź: „Tyś kapłanem na wzór Melchizedeka”, po-

twierdza, że stan wprowadzony przez Prawo, i związane z nim kapłaństwo, nie 

daje zamierzonej doskonałości. 

Słowa Ps. 110 kierowane są do Mesjasza Jezusa określanego tytułem „nasz 

Pan”, którego ludzkie pochodzenie związane jest z pokoleniem Judy, a nie 

wyłącznie z pokolenia Lewiego, jak nakazywało Prawo. Przepowiednia  

w Ps. 110, mówiąc o innym kapłanie, tj. nie potomku Aarona, podkreśla wyra-

żenie „na wieki”. Kapłaństwo Chrystusa (Melchizedeka) nie bierze się sukcesji 

pochodzenia fizycznego, doczesnego jak kapłaństwo starotestamentalne, ale  

                                                 
42 K Romaniuk, dz. cyt., s. 23-24. 
43 Podobieństwo między Melchizedekiem a Synem Bożym wynika z tego, że w Piśmie Świętym 

nie znajdujemy jego genealogii, nie wiemy, skąd pochodzi, ani nie wiemy nic o jego śmierci. Jest 

„jakby odbiciem wiecznego, transcendentalnego Syna Bożego”. Chrystus ukazany jest jako 

„liturg ofiary krzyża, przeniesionej do sanktuarium niebieskiego”.  K. Romaniuk, Komentarz 

praktyczny ... dz. cyt., s. 446. 
44 Paweł przytacza dowody wyższości kapłaństwa Melchizedeka (Hbr 7,1-10), obejmując cztery 

fakty: 1. Melchizedek otrzymuje dziesięcinę od Abrahama – hołd ze strony Protoplasty.;  

2. Otrzymuje dziesięcinę od Lewiego i jego potomstwa – idea solidarności protoplasty z potom-

kami;3. Błogosławi patriarchę – zasada liturgiczna, wyższy błogosławi niższego; 4.Trwa wiecz-

nie – brak faktu śmierci Melchizedeka. K. Romaniuk, Komentarz praktyczny ...dz. cyt., s. 448. 
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z siły niezniszczalnego życia, związanego z faktem Jego zmartwychwstania, 

które czyni Go w Jego człowieczeństwie kapłanem na wieki. Apostoł wykazuje 

słabość i nieużyteczność kapłaństwa starotestamentalnego, uniemożliwiającego 

oczyszczenie człowieka w celu pojednania go z Bogiem. Było bezużyteczne, 

gdyż nie przemieniało wnętrza ludzkiego poprzez miłość
45

. 

Apostoł Paweł wydobywa na pierwszy plan bezwzględną wyższość kapłań-

stwa Chrystusowego jako doskonałego, bo wiecznego (por. Hbr 7,20-28). 

Chrystus  jest kapłanem na wieki, nie tyle z racji transcendencji Syna Bożego, 

ile również w swej wywyższonej, chwalebnej naturze ludzkiej, która czyni Go 

kapłanem, pośrednikiem. „Jego ekspiacja kapłańska i wstawiennictwo u Ojca 

nie kończy się z ofiarą krzyżową, lecz trwa nadal (por. Rz 8,34; 1J 2,1). Za dni 

ciała (por. Hbr 5,7) – była to pokorna modlitwa błagalna, w niebie zaś obecnie 

jest to pełnoprawne wstawiennictwo zasiadającego po prawicy Bożej, a nie jak 

Aaron i jego następcy tylko w Miejscu Świętym na ziemi (Wj 28,29). Chrystus 

nie raz jeden, lecz na wieki zbawia (znamienny czas teraźniejszy w. 24 n), czyli 

wciąż aktualnie uwalnia od zguby, jaką grozi grzech (Hbr 2,1-3;3,122-14;4,1-

3;9,14;12,1n). Uwalnia zaś tych, którzy <<przez Niego>> na drodze kultu i na 

mocy nadziei przystępują do Boga”
46

. Chrystus „wciąż żyje, aby się wstawiać 

za nami” (por. Hbr 7,25). 

Paweł wylicza przymioty Arcykapłana (Pośrednika)
47

. Jezus w pełni reali-

zuje w swym kapłaństwie ideał nieosiągalny dla kapłaństwa i kultu Starego 

Testamentu. Bezgrzeszny Chrystus w przeciwieństwie do Aaronidów dokonał 

ekspiacji jednorazowej o zasięgu powszechnym i to przez ofiarę, której sam był 

żertwą. Skutkiem tej ofiary (por. Hbr 1,3), jest oczyszczenie (por. Hbr 9,22), 

ekspiacja (por. Hbr 2,17), odpuszczenie grzechów (por. Hbr 9,26), uwolnienie 

na zawsze, czyli odkupienie wieczne (por. Hbr 9,12.15) i uświęcenie 

(por. Hbr 2,11;10,10.14.29). 

Zwykle przywykliśmy ograniczać ofiarę Chrystusa do Golgoty lub do Eu-

charystii - odbywających się na ziemi. Tymczasem Chrystus sprawuje swój 

kult, składa ofiarę w niebie, tj. w Bożej obecności, zasiadając po prawicy Boga, 

jako król, współrządca świata, a zarazem „sługa świątyni i prawdziwego przy-

bytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka (por. Hbr 8,2). 

Kapłaństwo Jezusa (i Jego ofiara) nie jest ziemskie, gdyż i Jego ofiara nie 

jest materialnym darem Starego Prawa, lecz ofiarą samego siebie (ściśle Jego 

krwi i ciała), co nie mieści się w ramach ustanowionych przez Prawo starote-

stamentowe, a więc pochodzi z nieba (od Boga). 

                                                 
45 Tamże, s. 448. 
46 Tamże, s. 449. 
47 Przymioty Pośrednika: święty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzechów, wywyższony 

ponad niebiosa, nieobowiązany do składania codziennej ofiary za grzechy swoje i ludu. (Hbr 7, 

26). Tamże. 



Podstawy teologiczne idei wynagradzania w Biblii 

 

 

54 

Apostoł, wykazując zależność między światem transcendentnym a ziem- 

skim, podkreśla wyższość kapłaństwa i ofiary Chrystusa. Materialny kult spra-

wowany przez kapłanów Starego Testamentu stanowił zaledwie zarys rzeczy-

wistości niebieskiej (por. Hbr 10,1; Kol 2,17). Święty Paweł jako dowód przy-

tacza słowa Boga z księgi Wyjścia 25,40. Plany przybytku i późniejsze opisy 

budowy świątyni stanowiły w judaizmie jedynie spekulacje o idealnym niebie-

skim sanktuarium, którego ziemskim odwzorowaniem była świątynia jerozo-

limska. Rabini w ten sposób podnosili powagę świątyni ziemskiej. 

Następnie św. Paweł powołuje się na eschatologiczne proroctwo Jeremiasza 

(por. Jr 31,31-34), gdzie Boża nagana przymierza synajskiego stanowi dowód, 

że było ono tylko stadium pierwszym, niedoskonałym, bo nie doprowadzało do 

doskonałości niczego (por. 7,19; Rz 7,12n;8,2n; Ga 3,10-13.24n; 4,3-5). Obiet-

nice Boże zawarte w proroctwie Jeremiasza realizują się w czasach mesjań-

skich: zapisanie Prawa na sercach, nowa więź z Bogiem, powszechna znajo-

mość Boga i odpuszczenie grzechów
48

. Święty Paweł w ten sposób dowodzi 

wyższości Chrystusowej świątyni i Nowego Przymierza (por. Hbr 8,1- 13). 

Święty Paweł ukazuje następnie kontrast między kultami obu Przymierzy; 

„ziemskim” przybytkiem (tj. Namiot Spotkania z czasów wędrówki przez pu-

stynię) a „niebieskim” sanktuarium, aby następnie wykazać wyższość skutków 

ofiary Chrystusa (por. Hbr 9,1-14). Szczególna uwaga w Starym Przymierzu 

spoczywała na miejscu i narzędziu ekspiacji, tj. na przebłagalni. „Tym samym 

słowem  (ίλαστηρίоν) określa List do Rzymian (por. Rz 3,25) Chrystusa” 
49

.  

Różnice między kultem Starego i Nowego Testamentu (por. Hbr 9,11-12) 

dotyczyły sposobu i miejsca nowego kultu, a konkretnie centralnego aktu kul-

towego, tj. ofiary. Termin „przybytek”,  określający miejsce doskonałego aktu 

liturgicznego w historii, był wyjaśniany jako niebo lub jako chwalebne ciało 

Chrystusa po zmartwychwstaniu. Apostoł ukazuje, że Jezus dokonał ekspiacji 

nie krwią żertw zwierzęcych, lecz własną. W ten sposób przekroczył próg 

wiecznego sanktuarium – nieba – miejsca wiecznej Bożej obecności. Skutki 

Chrystusowej ofiary są nigdy nieprzemijające
50

, zainaugurowane Jego zmar-

twychwstaniem, które stanie się udziałem wszystkich odkupionych. 

Czystość rytualna, zewnętrzna „ciała” w Starym Testamencie, pozwalała je-

dynie na uczestnictwo w kulcie doczesnym, zaś czystość sumienia uzdalnia nas 

do udziału w obejmującej cały wszechświat liturgii (ofierze) samego Chrystu-

sa, Boga Żywego, tj. źródła życia wiecznego
51

. 

Apostoł Paweł, używając formuły konsekracji wina z Ostatniej Wieczerzy 

(por. Hbr 9,20;Mt 26,28;Mk 14,24) – „To jest Krew Przymierza, które Bóg 

                                                 
48 Por. Tamże, s. 450-451. 
49 Tamże, s. 452. 
50 Przeciwnie do odkupienia w Starym Testamencie, które oznaczało doczesne uwolnienie. Tamże. 
51 Por. Tamże, s. 454. 
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wam przykazał” – daje wyraźną wskazówkę na Eucharystię
52

. Krew Chrystusa 

łączy odtąd Boga z Jego ludem. Zostało zawarte Nowe Przymierze, gdzie 

Chrystus jest Pośrednikiem Przymierza (por. Hbr 8,6; 9,15) i Pocieszycielem 

(por. Hbr 7,22). 

 W niebie Chrystus – Arcykapłan staje w samej obecności Boga (widziane-

go bez zasłony) i w wiekuistym „teraz” dokonuje się nieustanne wstawiennic-

two Jego u Ojca w naszej sprawie (por. Hbr 9,24;7,25; Rz 8,34; 1J 2,1). Nieba 

nie trzeba oczyszczać, lecz trzeba oczyścić sumienia ludzkie z grzechów, gdyż 

zamykają one dostęp do nieba (por. Hbr 9,23). Ofiara Jego dokonała się w cza-

sie raz jeden – ale na zasadzie wiekuistej woli Boga, trwa ona przed Bogiem  

w wiekuistej teraźniejszości
53

. „Eucharystia nie powtarza, lecz tylko uobecnia 

jedną jedyną ofiarę Chrystusa z jej wiekuistą skutecznością”
54

. 

W Dniu Przebłagania odbywał się swoisty dramat religijny, gdyż przypomi-

nał stale ponawiane grzechy, niemożliwe do usunięcia przy pomocy zewnętrz-

nych środków obrzędowych, jakim była krew zwierząt (por. Hbr 10,3-4).  

W historii Izraela wielokrotnie piętnowali to prorocy (por. Iż 1,11nn;  

Jr 6,20;7,22; Oz 6,6; Am 5,21-25). Krytykowali nie tyle same ofiary, co brak 

właściwego usposobienia moralnego ofiarników. Apostoł Paweł we wnioskach 

idzie dalej, wykazując, że tylko osobista, dobrowolna ofiara Chrystusa – Ka-

płana i zarazem żertwy – potrafi złagodzić skutecznie grzech obciążający su-

mienie (por. Hbr 9,14n). 

Z woli Boga, który chce naszego uświęcenia, otrzymaliśmy skuteczny śro-

dek – dobrowolną ofiarę ciała, co w semickim rozumieniu oznacza całą oso-

bowość Jezusa Chrystusa. Paweł terminem „ciało” pełniej wyraził osobowość  

i czyn będący przejawem osobowości (por. Hbr 10,10). «Przez posłuszeństwo 

całego życia posunięte aż do ofiary na Golgocie, Chrystus w pełni urzeczy-

wistnia wszystkie cele wszystkich ofiar» (A. Medebielle)
55

. 

Z woli Boga zostaje usunięta cała dotychczasowa „ekonomia” kultyczna, oparta 

na prawie i zastąpiona nową, definitywną i skuteczną, oparta na dobrowolnej ofie-

rze Chrystusa (por. Hbr 10,8-9). „Oczyszczenie sumień z martwych uczynków”  

i „doprowadzenie do chwały” w celu sprawowania nowej liturgii, „dokonują się na 

zasadzie doskonałej (...) jakby konsekracji tych, którzy podlegają powolnemu pro-

cesowi uświęcania, dzięki jednorazowej ofierze Chrystusa: krzyż Golgoty decydu-

je o wszelkiej możliwej świętości ludzi” (por. Hbr 10,14-17)
56

. 

Według Pawła ofiara ma oczyścić z grzechów i uczynić człowieka zdolnym, 

by zbliżył się do Boga (por. Hbr 1,3; 2,11.17; 4,16; 5,3; 7,27; 

9,7.14.5.22.26.28; 10,1-18; 13,12.). Taka wewnętrzna przemiana należy do 

                                                 
52 Por. Tamże, s. 456. 
53 Por. Tamże. 
54 Tamże, s .457. 
55 Tamże, s. 458. 
56 Tamże, s. 459. 
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darów mesjańskich i przekracza możliwości Starego Przymierza i składanych 

tam ofiar zwierzęcych. Świadomi tego byli  już prorocy (por. Iz 1,1–17; 

Jr 31,33n; Ez 36,25nn). Prawdziwej ekspiacji dokonała dopiero ofiara Chrystu-

sa (por. Hbr 10,4-10). Istota kapłaństwa polega na zjednoczeniu, dostępie 

człowieka do Boga poprzez pośrednika.  

Chrystus, będąc „nieskalany” (por. Hbr 9,14), mógł  być jednocześnie i ka-

płanem, i ofiarą godną Boga, a posiadając przy tym moc „ducha wiecznego”, 

mógł wznieść się aż do Boga. Ta zasadnicza jedność pozwoliła na usunięcie 

wszelkich innych dystansów, a sam kult stał się czymś realnym, samym ży-

ciem. Ofiara Chrystusa to dramat Jego istnienia, to Jego męka i śmierć (por. 

Hbr 9,15.26) – pełne zaangażowanie egzystencjalne. Przez tę ofiarę żertwa 

została zjednoczona z Bogiem, bo ofiara polegała na wolnym i pełnym posłu-

szeństwie woli Bożej (por. Hbr 10,6-10), na wewnętrznym i zewnętrznym 

(ofiara także z ciała) przylgnięciu człowieka do Boga. Żertwa została przemie-

niona (por. Hbr 9,11), stała się „przybytkiem” nienależącym do świata docze-

snego. Przezwyciężył  śmierć i dotarł do życia z Bogiem, wszedł do prawdzi-

wego Bożego sanktuarium. Ponieważ Jezus ofiarnik nie różni się od żertwy, 

więc i On został złączony ściśle z Bogiem. W Chrystusie została konsekrowana 

cała ludzkość, bo Jego ofiara była złożona w jej imieniu i za nią. Jezus wystąpił 

w roli doskonałego pośrednika między ludzkością i Bogiem (por. Hbr 9,15). 

„Konsekracja” Chrystusa zastąpiła wszelkie rodzaje ofiar Starego Przymierza. 

Jest bowiem ofiarą konsekracyjną (por. Hbr 8,2.6; 9,11.12.24) i ekspiacyjną, 

skoro Paweł ukazał ją jako wypełnienie liturgii Dnia Przebłagania (por. Hbr 

9,7-14.15.26.28). Jest też ofiarą przymierza (por. Hbr 9,15-23) uświęcającą 

Nowe Przymierze
57

. 

„Przykrycie arki”, tłumaczone jest w Nowym Testamencie jako „ofiara 

przebłagalna”, ma sens zbawczy (por. Rz 3,25). Prawdziwym „narzędziem 

przebłagania”  jest Chrystus składający z siebie ofiarę na krzyżu. – On jest 

żywym ołtarzem przebłagania, tronem miłosierdzia, przy którym zostają zgła-

dzone winy ludzkie, a „chwała Boża” przyjmuje i udoskonala w sobie Ofiarę 

(por. Hbr 9,5). 

Ofiara Chrystusa jest duchowa, ożywiona obecnością Ducha Chrystusowe-

go, który triumfuje nad śmiercią  i wywołuje trwałe, duchowe skutki również  

w tych, co z Nim są zespoleni. Krew Chrystusa, czyli Jego życie oddane dla 

nas, usprawiedliwia, oczyszcza, jedna z Bogiem i uświęca tych, co nie stawiają 

przeszkód. On oddał siebie ludziom i ustanowił  dziedzicami wszystkich dóbr 

Ojca. Przez Jego śmierć wszystkie długi zostały umorzone, a Jego powrót na 

łono Ojca daje nam gwarancję posiadania dóbr, które mają być naszym udzia-

łem w przyszłości. Wybrani są darem ofiarnym Bogu, są już „bez zmazy” (por. 

Ap 14,5; 1P 1,19). Pojęcie „krwi przymierza” jest bliskie pojęciu „krwi prze-
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błagania” (ekspiacyjnej): pierwsza łączyła naród wybrany z Bogiem, druga – 

przywróciła tę łączność, ilekroć została zerwana. Te dwa aspekty zawiera też 

formuła eucharystyczna z Mt 26,28 nawiązująca do przymierza synajskiego 

(por. Hbr. 9,13-14). 

Prawo Ewangeliczne przewyższyło Prawo Starotestamentalne, ponieważ  

w pełni wykonało to, co tamto zapoczątkowało. Ofiary składane w Starym 

Testamencie oznaczały krzyżową ofiarę Chrystusa wiele lat wcześniej, zanim 

się Chrystus narodził, a po Jego wniebowstąpieniu ta sama ofiara trwa w ofie-

rze eucharystycznej. Ofiara Chrystusa na krzyżu jest całkowicie doskonałą  

i pełną ekspiacją za grzechy. Ta sama ofiara dokonuje się w ofierze euchary-

stycznej. Zamysłem Zbawiciela było, by ofiara dokonana raz na krzyżu trwała 

ustawicznie w Najświętszej Eucharystii, będąc tą samą rzeczywistością i za-

chowując tę samą moc. Skąd skuteczność ofiary eucharystycznej (błagalnej, 

czy zadośćczyniącej) płynie ze śmierci Chrystusa
58

.  

Podstawy  teologiczne idei wynagrodzenia korzeniami swymi sięgają Pisma Świętego 

Starego i Nowego Testamentu oraz  najstarszej Tradycji Kościoła. Idea  wynagrodzenia 

powstawała wszędzie tam, gdzie istniała świadomość  grzechu i  gniewu Bożego. Ofiara 

Chrystusa, będąca w najgłębszej istocie wynagrodzeniem Bogu i naprawą relacji pomię-

dzy stworzeniem a Stwórcą, nadała pojęciu idei wynagrodzenia nową głęboką treść. 

Śmierć Chrystusa na krzyżu jest całkowicie  doskonałą i pełną ofiarą za grzechy i ta 

sama ofiara  dokonuje się w Ofierze Eucharystycznej. Odkupienie Chrystusowe uczy 

nas, że Sprawiedliwość Boga nie polega na poszukiwaniu kary i zemsty dla człowieka, 

ale jest to dar u-sprawiedliwie, niezależny od człowieka dzieł i zasług, ale od wiary  

i przyjęcia miłości Chrystusa.  Pawłowa synteza zagadnień ofiary i kultu jest zasadniczą 

podstawą dla rozumienia i praktykowania wynagrodzenia. Idea prowadzenia życia du-

chowego połączonego z praktyką wynagrodzenia wyrosła z pojęć nowotestamental-

nych i znalazła bardziej jawny wyraz w wielu nurtach duchowych. 

 

 

 

Summary 
Theological foundations of the Biblical idea of reward 

 

This article presents the Biblical roots of the Catholic doctrine on reward for the 

sins. In the Old Testament expiation was linked to the cultic activities of priests 

(individual and communitarian), with the ultimate ceremony in the Jewish feast – Jon 

Kippur, the Day of Atonement. In the New Testament atonement is linked to the 

ministry, death and resurrection of Jesus. By the will of God valid so far the cultic 

economy based on the law has been replaced with the new, based on voluntary 

suffering and death of Jesus. The sacrifice of Christ cleanses man from sin and makes it 
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able to move closer to God. This allows Christians to continue the process of their 

sanctification, by the inclusion of their own contributions into His work. The sacrifice 

of Christ on the cross continues in the Eucharist, maintaining the same power. Growing 

in the spiritual life, combined with the practice of reward, grew out of the New 

Testament, and found expression in many streams of spiritual life. 

 

 



 
Łukasz Grzendzicki1              
 
 

Koncepcje śmierci  

w religii wybranych starożytnych cywilizacji 

 
 

Wstęp 

 

Wobec faktu śmierci prędzej czy później musi stanąć każdy żyjący 

człowiek. Wbrew temu powszechnemu prawu, znamienne jest przekonanie, że 

życie ziemskie nie kończy się z ustaniem funkcji biologicznych ciała. Niemal 

każdy człowiek ma wewnętrzne przekonanie o istnieniu życia pozagrobowego, 

które, będąc dla niego może jeszcze odległą perspektywą, jest postrzegane 

zwykle jako wielka tajemnica, przeniknięta ogromnym szacunkiem. Gdy 

odkrywamy tajemnicę śmierci na kartach Ewangelii, ukazuje się nam 

chrześcijański wymiar eschatologii. Podstawą naszej wiary jest pośmiertne 

złączenie się w Królestwie Niebieskim z naszym Stwórcą, w królestwie,  

w którym doznamy wiecznego szczęścia i radości, uwolnieni z kajdan bólu, 

cierpienia, choroby, smutku i zła. Jednakże chrześcijańska koncepcja śmierci 

nie jest jedyna nam znana. Sięgając początków ludzkości, odkrywamy wiele 

starożytnych cywilizacji, ich religii i wierzeń, w których staranne przygo- 

towywanie grobów, stosowanie obrzędów pogrzebowych, kult zmarłych, są 

przejawami konkretnego zainteresowania zarówno samym zjawiskiem śmierci, 

jak i losem tych, którzy tego stanu doświadczyli. 

Podstawową formą oddawania czci zmarłym zawsze było i jest grzebanie 

ich ciał, powiązane z obrzędem o charakterze religijnym, który niejednokrotnie 

posiada specjalne prawa. Ceremonie pogrzebowe są zjawiskiem powszechnym. 

Od czasów sięgających w najodleglejszą prehistorię człowiek przywiązywał 

dużą wagę do otaczania czcią zmarłych i do potrzeby pozostawania z nimi  

w kontakcie, o czym świadczą pochówki już w kulturach paleolitycznych. Na 
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przestrzeni wieków ulegały one przemianom, rozwijały się i wzbogacały  

o coraz to nowsze elementy
2
. 

Archeologia dowodzi, że w okresie przedhistorycznym, i to bardzo zamierz- 

chłym, kultywowano obrzędy przodków, co wskazuje na istnienie jakichś 

koncepcji istnienia po śmierci. Pierwotne formy pogrzebowe łączyły się z kul- 

tem przyrody, na co wskazuje znajdowanie figurek bogini płodności w miej- 

scach pochówku, na terenach wokół Morza Śródziemnego i Bliskiego 

Wschodu. Najstarsza koncepcja nieśmiertelności łączyła się jednak nie  

z boginią, lecz z głową ludzką jako siedliskiem duszy substancjalnej i sił 

żywotnych
3
. Najstarsze ślady kultu ludzkich głów znaleziono w Chinach,  

w okolicach Pekinu. Oddzielone od ciał i zakonserwowane czaszki liczą ok. 

500 000 lat. Inne prymitywne kultury od Azji po Europę miały zwyczaj 

czynienia z czaszek pucharów do picia podczas ceremonii kultowych, pito 

także z czaszek dzielnych wojowników, często wrogów, aby zyskać ich moc 

dla siebie
4
.  

Do najciekawszych znalezisk  okresu przedhistorycznego należą czaszki  

z Jerycha, które znaleziono pod podłogami domostw. Ich wiek datuje się na 

7000 lat. Przechowywano je oddzielnie od reszty ciała, która była często 

również pochowana pod podłogą domu. Czaszki pokrywano gipsem, na którym 

ryto obraz twarzy, a zamiast oczu wkładano muszle. Przechowywano je do 

celów kultowych w przekonaniu, iż czaszka stanowi siedzibę siły duchowej. 

Można przyjąć, że jest to pierwsza technika rytualna, stosowana dla pożytku  

i ochrony domostwa, jak również dla oddania czci zmarłym przodkom. 

Na bliskim Wschodzie, gdzie powstały pierwsze wielkie cywilizacje ludzkie, 

rozwinęły się różnorodne formy grzebania zmarłych, połączone z odpowiednimi 

rytuałami religijnymi. Każdy z nich mówi o zapatrywaniach ówczesnych ludzi 

na to, co się dzieje z człowiekiem po przekroczeniu granicy śmierci.  

Praca obejmuje swoim zasięgiem najstarszy okres historyczny, od czasów 

najdawniejszych do ok. 500 roku przed Chrystusem. Dotyczy więc najsil- 

niejszych i najbardziej powszechnych kultów starożytnych tego regionu, nie 

uwzględniając słabego jeszcze wtedy judaizmu, czy kultów greckich i rzym- 

skich, które nabrały znaczenia w okresach późniejszych. 

    

1. Sumer 

 

Mezopotamia to kraina leżąca pomiędzy Eufratem a Tygrysem oraz jego 

dopływami, pokrywająca się w ogólnych zarysach z dzisiejszym Irakiem. 

Obejmuje nizinną Babilonię na południu i płaskowyż stepowy, a nawet czę-
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ściowo pustynny na północy. W starożytności była bardziej zaludniona niż 

dziś, gdyż obszary urodzajne były bardziej rozległe i dawały wysokie plony. 

Według obecnej wiedzy przyjmuje się, że ślady bytowania człowieka na tym 

terenie sięgają daleko w przeszłość, nawet do paleolitu. Wczesne znaleziska 

pochodzą przede wszystkim z północnej Mezopotamii.  Im bliżej czasów histo-

rycznych, tym bardziej wysuwa się na czoło południowa Mezopotamia. Tam 

powstały historycznie udokumentowane państwa: Sumer, Akad, Babilonia  

i Asyria
5
. 

Pierwsze państwo na terenach Mezopotamii stworzyli Sumerowie, prawdo-

podobnie przybysze z Azji Środkowej i Semici, którzy wspólnie położyli pod-

waliny pod rozwój kultury tego regionu. Cywilizacja ta zaczęła się około 5000 

lat temu na południowych krańcach dzisiejszego Iraku nad Zatoką Perską. 

Zgodnie z tradycją Sumerowie osiedlili się najpierw w mieście Eridu. Przyby-

sze zastali już tam całkiem dobrze rozwiniętą kulturę rolniczą, przystosowując 

ją i wzbogacając o nowe techniki uprawy roślin, rozwinęli też budownictwo. 

Podstawą sumeryjskiej organizacji państwowej były miasta-państwa. Centrum 

takiego miasta to otoczony murami zespół świątynno-pałacowy z pewną liczbą 

osad zależnych w najbliższym otoczeniu. Była to formacja rolnicza, oparta na 

uprawie roli dzięki rozwiniętemu systemowi kanałów nawadniających. Miasto-

państwo uważano za własność lokalnego bóstwa, którego przedstawicielem na 

ziemi był człowiek zwany en. Władza polityczna, która pierwotnie znajdowała 

się w rękach zgromadzenia mieszkańców, z biegiem czasu przechodziła we 

władanie jednego człowieka zwanego ensi, a potem lugal 
6
.  Tak powstawała 

instytucja króla. W miarę rozwoju gospodarczego nastąpiło rozwarstwienie 

społeczne na ludzi zamożnych, kapłanów, urzędników, rzemieślników, rolni-

ków, kupców, a także ludzi zależnych ekonomicznie i niewolników, rekrutują-

cych się najczęściej z jeńców wojennych. 

Sumerowie jako pierwsi, prawdopodobnie przed Egipcjanami, wyrazili swój 

język w piśmie. Miało to miejsce na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e.,  

a w drugiej połowie III tysiąclecia stworzyli bogate piśmiennictwo o zróżnico-

wanej tematyce i wielu gatunkach. Pozwala nam to dokładniej wniknąć w głąb 

tego okresu historycznego. Pismo to, zwane klinowym, zostało przejęte przez 

późniejszych semickich Akadów, mimo że posługiwali się zupełnie odrębnym 

językiem
7
. 

Sumerowie wytworzyli bogatą i silną kulturę, która promieniowała na cały 

region i trwała w nim nawet po upadku sumeryjskiego państwa, przejmowana 

przez inne ludy podtrzymujące tę samą tradycję, przede wszystkim chodzi tu  

o Babilończyków i Asyryjczyków. 
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Na terenie Sumeru spotyka się różnorodne sposoby pochówku w ziemi,  

a także kremację (wczesne groby w Ur z ok. 3500 p.n.e.), co świadczy o nie-

jednorodności praktyk pogrzebowych w tym okresie
8
. Najczęściej, zgodnie  

z panującym zwyczajem, ciało zmarłego, ubrane w zwykłą odzież, owijano  

w matę lub całun i w pozycji skurczonej, z głową wspartą na poduszce. Zmar-

łego umieszczano razem z czarą na wodę i kilkoma przedmiotami osobistymi 

w trumnie wiklinowej lub ceramicznej, albo w dwóch wielkich dzbanach ce-

ramicznych zestawionych ze sobą otworami. Ciało składano w prostym grobie 

lub niewielkim grobowcu z cegieł. W miastach zmarli byli chowani zwykle 

pod posadzką własnego domu. Po dokonaniu obrzędu mieszkańcy układali 

podłogę na swoje miejsce i wracali do zajęć. Znaleziono ciała dzieci, które były 

grzebane w malowanych dzbanach pod podłogą domostwa
9
. 

Śladów istnienia na terenie Mezopotamii rytu kremacji dostarczyły odkryte 

przez R. Koldeweya groby w Szurgul. Kremacja  była z pewnością bardzo 

silnie związana z wytwarzaniem się wiary w nieśmiertelność duszy bytującej 

niezależnie od ciała. Ten specyficzny rytuał  był jednak stosowany dość rzad-

ko, jedynie w odniesieniu do wybitnych, uprzywilejowanych społecznie jedno-

stek. Sumerowie, uważając śmierć za powołanie od bogów, palili ciała ludzi 

znaczących, sprawujących władzę. Jeżeli chodzi o sposób spalania, to np.  

w Nippur w II tysiącleciu przed Chrystusem  prochy gromadzono w urnach 

grobowych w pobliżu świątyń. W Lagesz, Szur Gul i el - Hiba ciało palono  

w glinianej powłoce. Kości przepalone zsypywano do urn i grzebano na cmen-

tarzu. Gdy ciało nie było spalone całkowicie, grzebano je w glinianej powłoce. 

Nad urną lub glinianą powłoką budowano grób z kamienia. Ryt kremacji  

w Mezopotamii zanika wraz z pojawieniem się fali Semitów, którzy nie palili 

ciał zmarłych, ale grzebali je w urnach lub sarkofagach
10

. Wykopaliska wska-

zują, że przewagę miały proste pochówki, skromnie wyposażone, a większość 

ciał spoczywała w pozycji skurczonej. Stulone dłonie trzymały blisko ust pu-

charek, w którym niegdyś była woda
11

. Nieliczne pochówki w pozycji wypro-

stowanej traktuje się jako wyjątkowe i mogące świadczyć o wpływach obcych 

kultur na ustalony miejscowy rytuał. Nieliczne przedmioty znajdowane przy 

zmarłych, biżuteria, pieczęcie, broń i narzędzia, a także ofiary z żywności, 

stanowiły wyposażenie zmarłego na tamtym świecie i świadczyły o jego pozy-

cji społecznej
12

.  Obok tych przedmiotów archeolodzy odnaleźli w grobach 

gliniane figurki bogini – matki, świadczące o praktykowanych w tym czasach 

kultach płodności
13

. 
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W Ur odnaleziono także groby królewskie, diametralnie różniące się od 

prostych grobów poddanych. Składały się z jednej bądź kilku komór zbudowa-

nych z cegły lub kamienia i sklepionych kopułą, wewnątrz znajdował się dół na 

ofiary i dodatkowe pochówki. Wyposażenie tych grobów było imponujące, 

wypełnione były drogocennymi przedmiotami ze złota, luksusowymi meblami, 

instrumentami muzycznymi i dziełami sztuki. Rytuał pogrzebowy wymagał 

również ofiar z ludzi, i to na dużą skalę. Król odchodził z całym dworem, słu-

gami, damami obleczonymi w złoto, strażą pod bronią, muzykami i wszystkim, 

co było potrzebne do kontynuowania życia w pełnym przepychu
14

. W sąsied-

niej komorze spoczywała małżonka władcy, w drogocennym stroju, pośród 

sług i wyposażenia ze złota. Członkowie świty, w pełnym przepychu dwor-

skich strojów i insygniów, dotrzymywali towarzystwa władcy i jego małżonce, 

czyniąc to prawdopodobnie całkowicie dobrowolnie, licząc zapewne na konty-

nuowanie życia na uprzywilejowanym miejscu w społeczeństwie zmarłych
15

. 

Na zewnątrz grobów znaleziono ślady po uczcie. Groby królewskie z Ur są 

wyjątkowe, gdyż źródła pisane nie mówią nic o praktykach składania ofiar  

z ludzi, ani inne źródła nie wskazują na powszechność takich praktyk u Sume-

rów. Władcy Ur, uważani za życia za miejscowe bóstwa, podkreślili w ten spo-

sób wagę swojego pochówku. Być może są tu widoczne wpływy egipskie, 

gdyż taki przepych grobowców nie jest spotykany w Mezopotamii nigdzie 

indziej
16

. 

Sumerowie nie wypracowali jakichś szczególnie rozwiniętych rytuałów po-

grzebowych ani sztuki mumifikacji. Zapewniali utrzymanie i dobrobyt swoim 

zmarłym poprzez umieszczanie w grobach dostatecznej ilości pożywienia  

i napojów, uzupełniane niekiedy – jak się wydaje – poprzez nowe, comiesięcz-

ne ofiary, jak również przez wkładanie do grobów osobistych rzeczy zmarłych. 

Skromna zawartość grobów sugeruje wiarę Sumerów w życie pozagrobowe, 

jednak nieśmiertelność indywidualna nie zyskała znaczenia kultowego. Świad-

czy o tym brak świadectw pisanych na ten temat oraz częste umieszczanie po-

chówku pod miejscem zamieszkania zmarłego, a nie w specjalnie do tego prze-

znaczonym miejscu, na cmentarzu. Nie starano się zabezpieczać zwłok przed 

rozkładem, rozpad następował naturalnie.  

Istniała pewna koncepcja ducha-tchnienia obecnego w żywym człowieku. 

Pierwotnie wierzono, że jego siedzibą są określone narządy ciała, dlatego nie 

było obojętne, co się dzieje z ciałem po śmierci. Pozostać niepogrzebanym lub 

                                                 
14 Zob. Z. Kosidowski, Gdy słońce było bogiem, Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 

1958, s. 80-83. 
15J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 25. 

Por. Z. Kosidowski, Gdy słońce było bogiem, s .83-85. 
16 E.O. James, Starożytni Bogowie, s. 58-59. 

Zob. J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 24-25. 
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być niepokojonym w grobie było najgorszym losem, jaki mógł spotkać czło-

wieka po śmierci
17

. 

W sumeryjskiej kosmogonii istniał obszar oddzielający ziemię od podziem-

nego oceanu wód pierwotnych określany przez Sumerów jako „wielka kraina” 

lub „obca kraina” – kur. Była to siedziba potężnych złych mocy, które w mito-

logii personifikował potwór Kur. W tym rejonie mieścił się też, według prze-

konania Sumerów świat zmarłych – arali. Z ziemi prowadził doń specjalny 

otwór. Należało w towarzystwie przewoźnika przebyć rzekę „pożerającą czło-

wieka”, aby stanąć u bram siedmiu murów wyznaczających siedem kręgów 

właściwego kur. W jego centrum stał pałac z lazurytu, siedziba bogini Ereszki-

gal – groźnej i nieprzychylnej, gdyż sama była branką uprowadzoną do kur bez 

prawa do powrotu do szczęśliwej krainy niebios. Jej małżonek Nergal, zako-

chany w bogini, przebywał tam z własnej woli. Obok tej pary władców  

w siedmiu okręgach kur rezydowało siedmiu bogów, których mity określają 

ogólnie jako „sędziowie Anunaki”  Najwyższe wyroki wydawał trybunał sę-

dziowski w obecności bogini Ereszkigal. Jednym z sędziów świata zmarłych 

został legendarny sumeryjski władca Gilgamesz, zapewne w uznaniu bohater-

skich czynów dokonanych za życia. Na usługach bogini pozostawały zastępy 

złych demonów zwanych galla.
18

  

Trudne było określenie przez Sumerów warunków panujących w świecie 

zmarłych. Jego bóstwa nie brały bezpośredniego udziału w codziennym życiu 

ludzi, tak jak bóstwa niebiańskie. Pobyt w tej krainie stsnoeił dla mieszkańców 

niebios karę za przekroczenie nadrzędnych praw. Na ogół był okresowy. Takie 

ujęcie zagadnienia mogło mieć związek z najstarszymi wierzeniami i kultem 

bóstw wegetacji. Nieśmiertelna natura bóstwa stwarzała możliwość przywró-

cenia go do życia, lecz dokonać mógł tego jedynie któryś z wielkich bogów 

stworzycieli
19

. 

Człowiek stworzony do służenia bogom wyręczał ich w pracy i choć obda-

rzony został cząstką boskiej mądrości, był jednakże śmiertelny i jego pobyt  

w arali stał się nieunikniony. Jedynym człowiekiem, który otrzymał nieśmier-

telność podobną boskiej, był Ziasudra, bohater potopu (opisywany w Biblii 

jako Noe). Uratował ludzkość od zagłady, zasłużył więc na wyjątkową nagrodę 

i wyróżnienie, po śmierci przeniesiony został do rajskiej krainy Dilmun. Wszy-

scy inni ludzie schodzili po śmierci do podziemnej „krainy bez powrotu”
20

. 

Zmarły zachowywał swą osobowość i postać, mógł się poruszać po arali, 

kontaktować z innymi mieszkańcami, a nawet jeść i pić. Zachowywano też 

                                                 
17 E. O. James, Starożytni Bogowie, s. 174. 
18 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 124-125. 

Por. D. Arnaud, Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 73. 
19 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Wydawnictwa s. 125-126. 
20 Tamże, s. 136; Por. J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 17-18. 
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hierarchię – władcy i dygnitarze otrzymywali stosowne dla nich pozycji miej-

sce zamieszkania. Byt zmarłych zależał w dużej mierze od pamięci i opieki 

rodziny pozostawionej na ziemi
21

. Zależał też na pewno od zasług życia. Brak 

niestety danych, z których można by wywnioskować o poglądach Sumerów na 

sąd pośmiertny. Znamy tylko skład trybunału, wiemy też, że w roli obrońcy 

zmarłego mógł wystąpić bóg rodzinnego miasta oraz osobiste bóstwo opiekuń-

cze zmarłego.  

Mity i wierzenia sumeryjskie zostały przejęte, zachowane i rozwinięte przez 

Babilończyków. Stały się podstawą ich systemu religijnego i światopoglądo-

wego. 

 

2. Babilonia 

 

Babilonia powstała na pozostałościach państwa sumeryjskiego, po okresie 

chaosu i rozdrobnienia spowodowanym najazdem semickich Amorytów a póź-

niej Elamitów. Wszystkie amoryckie miasta-państwa, a następnie cała Babilo-

nia, zostały politycznie zjednoczone przez jednego z największych władców 

starożytności – Hammurabiego (1792-1750 p.n.e.), szóstego władcę dynastii 

babilońskiej. Okres panowania tej dynastii, szczególnie zaś samego Hammura-

biego, uznany jest za epokę największego rozkwitu cywilizacji Mezopotamii – 

materialnego dobrobytu, konsolidacji wewnętrznej, rozwoju kulturalnego  

i supremacji politycznej starożytnego Wschodu. Są to czasy nieźle udokumen-

towane różnorodnymi i licznymi tekstami dotyczącymi życia codziennego  

i społecznego. Z wyżej wymienionych powodów określa się ten okres jako 

klasyczny. Około 1595 roku p.n.e. nastąpił upadek państwa starobabilońskiego. 

W tym roku hetycki władca Mursili I dokonał napadu na Babilonię, łupiąc jej 

stolicę, czym ułatwił opanowanie kraju Kasytom, górskiemu ludowi z Zagrosu. 

Kasyci przejęli kulturę babilońską, prowadzili ożywioną działalność dyploma-

tyczną, m.in. z Egiptem, dzięki czemu zachowały się ciekawe archiwa, nie 

potrafili jednak odnowić potęgi państwa jak za czasów Hammurabiego. Ich 

władztwo upadło w połowie XII w p.n.e
22

. Państwo nowobabilońskie (625 – 

539 p.n.e.) w wielu dziedzinach nawiązywało do dawnych tradycji i najświet-

niejszych czasów Babilonii. Na czele państwa stanęła tzw. dynastia chaldejska 

spokrewniona z Aramejczykami. Do największego rozkwitu doszła Babilonia 

za panowania Nabuchodonozora II. Oprócz Mezopotamii także Syria, Palesty-

na i częściowo Egipt stały się prowincjami potężnego państwa. W roku 539 

p.n.e. Cyrus zwany Wielkim, król Persji, zdobył Babilon i położył kres temu 

królestwu. 

                                                 
21J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 19. 
22 Tamże, s. 18-19. 
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W Babilonii przywiązywano dużą wagę do właściwego pochówku ciała 

oraz do opieki nad nim ze strony żywych. Przyswojono sobie wszechstronne 

elementy wierzeń i zwyczajów funeralnych Sumerów, za jedyną właściwą for-

mę pochówku człowieka uznawano złożenie go w ziemi (inhumację). Palenie 

ciała traktowano z kolei jako karę
23

. 

Niezwykle cennym materiałem dowodowym, ilustrującym zwyczaje sepul-

kralne praktykowane przez Babilończyków i Asyryjczyków, których wiara  

w życie pośmiertne nie różniła się zbytnio, jest wzmianka uczyniona przez grec-

kiego historyka Herodota z Halikarnasu, żyjącego w V wieku przed Chrystusem. 

Służy on nam w tym względzie następującą relacją: „Grzebiąc zmarłych, smarują 

ich miodem, a treny nad zmarłym podobne są u nich jak w Egipcie.” 

Z powyższych słów wynika, że w Mezopotamii była znana jakaś forma kon-

serwacji ciał, ale nie można jej przymierzać do tej stosowanej w Egipcie. Po-

gląd ten zdaje się potwierdzać odkrycie wielkiej nekropolii w mieście Warka, 

w dolnej Chaldei, gdzie archeologowie, przekopując groby, spotykali często 

ciała ubrane i oblane wonnościami, leżące na matach, owinięte bandażami na-

sączonymi asfaltem. Obok ciał znajdowały się amulety, figurki tytularne bóstw, 

broń, pożywienie, przedmioty służące zmarłemu za życia. Dary te jednak dale-

ko odbiegają od bogactwa i różnorodności przedmiotów wkładanych do gro-

bów w Egipcie
24

. 

Według Babilończyków (także Asyryjczyków) człowiek posiadał swój wy-

miar duchowy. Ich teksty mówią wprawdzie o „duszy”, ale jest ona pojmowana 

nie jako coś niematerialnego i różnego od ciała, lecz jako oddech, zewnętrzny 

objaw znamionujący życie. Bogowie udzielają go ludziom, a życie trwa tak 

długo, jak długo on trwa. Gdy oddech wreszcie ustaje, ciało się rozkłada,  

a jedyną po nim pozostałością jest widmo – rodzaj nieuchwytnego obrazu
25

. 

To, co Babilończycy, podobnie jak Sumerowie, wyobrażali sobie poza gro-

bem, było wysoce niepociągające i niejasne. Wszyscy ludzie, bez względy na 

pozycję, wiek czy moralność, zstępowali po śmierci do Domu Prochu i Ciem-

ności, otoczonego ogromnymi murami, które były wyposażone w silnie strze-

żone bramy. Wejście do tego świata znajdowało się gdzieś na zachodzie i aby 

tam dotrzeć, trzeba było łodzią przepłynąć morze. Kto już znalazł się w tej 

krainie, nie mógł jej opuścić
26

. Kraina ta w piśmiennictwie babilońskim bywa 

nazywana „ziemią bez powrotu” lub „krainą bez powrotu”, czasem Arallu, 

Irkalla czy Kutu, lub po prostu ersetu – „ziemia”. Ta ostatnia nazwa wskazuje 

jednocześnie, gdzie Babilończycy umiejscawiali świat zmarłych. Różnorod-

ność nazw wskazuje, że nie było ujednoliconego wyobrażenia o świecie pod-

                                                 
23J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 31. 
24 Tamże, s. 29-30. 
25 S. Moscati, Kultura Starożytna Ludów Semickich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1966, s. 65. 
26 E.O. James, Starożytni bogowie, s. 175. 
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ziemnym, jego wyglądzie i lokalizacji. Ta rozmaitość wynikała z niezależnie 

od siebie uformowanych tradycji poszczególnych ośrodków religijnych. Można 

ogólnie przedstawić wersję Babilończyków co do umieszczenia świata pod-

ziemnego następująco: świat zmarłych znajdował się pod ziemią, raczej blisko 

jej powierzchni. Wydaje się natomiast, że siedziba bóstw chtonicznych, znaj-

dowała się nieco głębiej, być może poniżej świata podziemnego zamieszkałego 

przez zmarłych
27

. Na podstawie różnych tekstów można sądzić, że Babilończyk 

lokalizował wejście do świata podziemnego tam, gdzie zachodziło słońce, na 

pustyni zachodniej. Tam bowiem bóg Szamasz (babiloński bóg słońca) scho-

dził wieczorem do podziemi, które w nocy przebywał w kierunku wschodnim, 

by rankiem wyjść na świat z gór na wschodzie. Grób był wejściem do świata 

podziemnego dla człowieka, którego w nim pogrzebano. Mity babilońskie po-

wtarzały i rozwijały to, w co wierzyli Sumerowie, bogowie podziemi oraz  

sędziowie Ananuki sądzili ducha zmarłego i poddawali go surowym i nieod-

wracalnym prawom. Kiedy przepłynął on rzekę Hubar, stawał przed siedmio-

ma murami miasta i musiał przejść przez siedem bram strzeżonych przez straż-

ników. W każdej z nich pozbawiano go części szat i ozdób, zgodnie bowiem  

z odwiecznymi prawami władczyni podziemi, umarły musiał stanąć przed jej 

obliczem tak, jak się narodził – nago. Potem odbywał się sąd, wśród sędziów 

był Gilgamesz i Urnammu, legendarni sumeryjscy władcy. Pisarka świata pod-

ziemnego, bogini Beletseri, umieszczała imię zmarłego na tabliczce – wówczas 

śmierć jego stawała się faktem dokonanym
28

. 

Los duchów zmarłych różnie przedstawiano, jednakże ich bytowanie było 

ponure i jednostajne, bywały głodne i spragnione, nie posiadały odzienia, prze-

bywały w ciemnościach i kurzu. Pewną ulgę mogły im sprawiać dary składane 

przez krewnych pozostających na ziemi. Szczególnie uprzywilejowany był 

duch ojca wielu synów. Los lepszy czy gorszy zależał od rodzaju śmierci. Wo-

jownik poległy na polu bitwy i godnie pochowany był w sytuacji uprzywilejo-

wanej, podczas gdy ten, który nie został pochowany lub nie miał krewnych, 

krążył po świecie jako upiór, czyniąc wiele przykrości i szkód żywym
29

. 

Zwykli śmiertelnicy nigdy nie powracali do świata żywych. Czasem kapłan 

mógł wywołać ducha zmarłego, by ten udzielił żywym wskazówek czy infor-

macji. Istniało jednak niebezpieczeństwo, że nie powróci do krainy zmarłych,  

z czym mogły się wiązać poważne kłopoty
30

. 

Mity tłumaczą śmierć człowieka zazdrością bogów, którzy nieśmiertelność 

zachowali dla siebie i tylko wyjątkowo obdarzają człowieka życiem wiecznym. 

                                                 
27 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 236-237. 

Por. S. Moscati, Kultura starożytna ludów semickich, s. 65. 
28 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 237-240. 
29 Tamże; 

Por. S. Moscati, Kultura starożytna ludów semickich, s. 96. 
30 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 241. 
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Mądry król Adapa utracił nieśmiertelność, gardząc za radą swojego opiekuna – 

boga Ea – chlebem i wodą życia, ofiarowaną mu przez boga Anu. Dalej i głę-

biej sięga autor epopei o Gilgameszu, pytając zarazem o cel i treść życia. Gil-

gamesz, król miasta Uruk, w dwóch częściach swej osoby bóg, a tylko w jednej 

człowiek, dokonuje ze swym przyjacielem Enkidu nadludzkich czynów, wę-

drując po nieznanych krajach i walcząc z potworami. U zwłok ukochanego 

przyjaciela poznaje nagle całą grozę śmierci. Udaje się do nieśmiertelnego 

bohatera potopu Utnapisztim (sumeryjski  Ziasudra), aby u niego znaleźć ratu-

nek od podziemia, ale swojego celu nie osiąga. Wraca bez nadziei do swego 

miasta Uruk skazany na śmierć i smutne bytowanie pod ziemią. Poemat głosi, 

że człowiekowi pozostaje tylko używanie rozkoszy na ziemi. Babilończyk mo-

dlił się o dobra doczesne i starał się korzystać jak najwięcej z przyjemności 

życia. Śmierć napełniała go grozą, oznaczała bowiem istotne pogorszenie wa-

runków bytu. Wierzono wprawdzie w istnienie wyspy szczęśliwej położonej 

gdzieś u ujścia rzeki (utożsamianej z biblijnym rajem), ale tam żyli tylko wy-

brani, którzy uzyskali nieśmiertelność
31

. 

 

3. Asyria 

  

Państwo to powstało w podobnym okresie jak państwo babilońskie, po na-

jeździe Amorytów, obejmując północny wschód Mezopotamii. Po upadku mia-

sta-państwa Ur uniezależniło się od południa na stałe
32

. Do znaczenia między-

narodowego doszła Asyria za panowania Szamsziadada I (1815-1782 p.n.e.) – 

tzw. państwo staroasyryjskie. Szeroko rozciągnęły się jego wpływy na państwa 

ościenne, wyłączając Babilonię. Po śmierci tego władcy kraj podupadł. Na-

stępny okres rozkwitu nastał za panowania króla Aszuruballita w XIV w p.n.e. 

Okres ten naznaczony licznymi wojnami z napływającymi z zewnątrz koczow-

niczymi ludami semickimi, m.in. Aramejczykami, był czasem rozwoju potęgi 

militarnej Asyrii, która odpierała z powodzeniem wszystkie najazdy. Do naj-

większego rozkwitu i znaczenia politycznego doszła Asyria w okresie nowo-

asyryjskim od IX do VII wieku p.n.e. Szereg zdolnych władców, posiadających 

doskonałą, bezwzględnie posłuszną armię, podbiło niemal cały starożytny 

Wschód. Asyria utrzymywała podbite narody w uległości przez deportacje 

ludności, bezprzykładny wyzysk i okrucieństwo. Za panowania Asarhadonna 

(681-669 p.n.e.) osiągnęła szczyt ekspansji, zagarniając na pewien czas nawet 

część Dolnego Egiptu. Asyria zawsze uznawała wyższość i znaczenie kultury 

babilońskiej, co – być może – wpłynęło na fakt, że Babilonia nie została przez 

Asyrię całkowicie zniszczona. Za panowania ostatnich władców Asyrii nastąpił 

ogromny rozkwit sztuki asyryjskiej oraz wyraźna troska o spuściznę literacką. 

                                                 
31 Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy, praca zbiorowa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 

1981, s. 18-19. 
32 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 18 
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Władca Assurbanipal zgromadził w bibliotece w Niniwie odpisy dzieł sumeryj-

skich i babilońskich ze wszystkich znaczniejszych ośrodków kulturowych Me-

zopotamii. W końcu VII wieku p.n.e. nastąpił dosyć nagły upadek spowodo-

wany wspólnym najazdem Medów z Iranu i Babilończyków. W roku 612 p.n.e. 

padła Niniwa, ostatnia stolica królów Asyrii
33

. 

Najwcześniejsze asyryjskie zwyczaje grzebalne (II tysiąclecie przed Chry-

stusem) wydają się zbliżone do sumeryjskich i babilońskich, także tutaj znajdu-

je się różnorakie sposoby grzebania zmarłych, wszystkie jednak są niezwykle 

skromne. Najczęściej znajduje się pochówki w obrębie domostw. Szkielety 

umieszczane w skrzyniach na zboże, lub nawet w dołach na śmieci, wskazują, 

że często nawet nie próbowano urządzać zmarłemu przyzwoitego pogrzebu
34

. 

Znacznie więcej możemy powiedzieć o obrzędach praktykowanych w Me-

zopotamii w I tysiącleciu przed Chrystusem, zwłaszcza dotyczących króla lub 

jego zastępcy. Śmierć władcy, będącego naturalnym pośrednikiem między 

bogami a ludem, stanowiła złą wróżbę dla przyszłości kraju i dotykała wszyst-

kich jego mieszkańców. Z jego odejściem do krainy zmarłych wiązali Asyryj-

czycy zapowiedź nieurodzaju w świecie roślinnym. Toteż gdy król umarł,  

w kraju podnosił się powszechny lament. Zwłoki władcy wystawione były na 

widok publiczny przez trzy dni w mieście Assur, po czym jak wspominają do-

kumenty, wystawione były na jeden dzień w mieście Arbela. Wystawienie 

zwłok na widok publiczny mogło odbywać się w pałacu lub poza miastem. 

Jeden z listów królewskich wspomina, że wielka brama była otwarta i tam po-

zwolono wyjść mieszkańcom i opłakiwać zmarłego władcę. Pismo to informuje 

też, że: „prefekt kazał zatrzymać oficerów przed gubernatorem i ci oficerowie 

przywdziali czerwony ubiór i złote bransolety.” Z powyższej relacji można 

wywnioskować, że w Mezopotamii znano i stosowano zwyczaj zewnętrznego 

wyrażania żałoby, poprzez noszenie odpowiedniego stroju, będącego trwałym 

elementem rytuału pogrzebowego. Stroje w kolorach ciemnoczerwonym, brą-

zowym i czarnym uchodziły za żałobne, a mieszkańcy Międzyrzecza wdziewa-

li je, poza przypadkami śmierci bliskich, również przy okazji rytuałów pokut-

nych i w dni o niepomyślnej wróżbie. Istniała też dobrze zorganizowana  insty-

tucja płaczki. Prawdopodobnie na znak żałoby kładziono też dłonie na głowie. 

Pogrzebowi towarzyszyli również kapłani. Kapłan zwany kalu, należący do 

bractwa śpiewaków, przewodniczył ceremoniom pogrzebowym, odmawiając 

lamentacje rytualne. Śpiewał również modlitwy i podtrzymywał śpiew wier-

nych własnym głosem. Muzyka polegała na rytmicznym uderzaniu w wielkie 

bębny mające kształt bądź wielkich skrzyń (ballasu) bądź kotłów (lilissu). 

Znane były też harfy i cytry. W pogrzebie występował także zawodowy „zakli-

nacz”, przedstawiciel klasy bardzo licznej i potrzebnej, narzędzie bogów Ea  

                                                 
33 Tamże, s. 24; Por. G. Ricciotti, Dzieje Izraela, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1956, s. 50-52. 
34 E.O. James, Starożytni bogowie, s. 174. 
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i Morduka. Oprócz spełnienia obrzędów za zmarłych zwalczał także złe duchy, 

leczył i oczyszczał. Zwykle nosił szaty białe i czerwone, niekiedy płaszcz po-

dobny do skóry rybiej aby w ten sposób upodobnić się do Ea, pana wód. Zwło-

ki władcy tonące w wonnościach, namaszczone wyborną oliwą, odziane  

w królewskie szaty, składano do sarkofagu – dużej prostokątnej kadzi z przy-

krywą zamykaną na zawory z brązu. Do trumny przytwierdzano formułę  

z przekleństwem dla każdego, kto by próbował ją otworzyć i zakłócić spokój 

grobowy władcy. Znieważenie grobu uchodziło za zbrodnię wołającą o pomstę.  

Tekst spisany przez Assurbanipala przedstawia króla Asyrii zapewniającego 

honory pogrzebowe jednemu ze swoich dworzan. Władca pragnie ochronić 

nietykalność jego grobu stosując przekleństwo przeciw gwałcicielom grobów. 

Wychwala on zasługi i zalety dworzanina (generała wojsk), grożąc bezlitosną 

zemstą każdemu, kto ośmieliłby się jakiekolwiek zło uczynić przeciw zmarłe-

mu
35

.  

Mniej wiemy o pochówkach prostych mieszkańców w pierwszym tysiącle-

ciu przed Chrystusem. Zwyczaje jednak podobne były i w Asyrii, i w Babilo-

nii. Niezamożni zapewne starali się wzorować na pogrzebach dostojników, 

ceremonie jednak były znacznie skromniejsze, o czym świadczą odkryte groby 

murowane i sarkofagi w kształcie pudła, opatrzone owalnym otworem w jednej 

trzeciej wysokości od góry. Wkładano tam zmarłego i zamykano pokrywą. 

Sarkofagi tego typu były w powszechnym użyciu, a wczasach Partów tworzyły 

całe cmentarze
36

. 

W jednym z tekstów asyryjskich znajdujemy następujący podział na trzy 

strefy ziemi: I – zamieszkała przez ludzi, II – domena boga Ea, III – świat pod-

ziemny. Umieszczano ową krainę różnie, między innymi pod powierzchnią 

ziemi, odległą od niej o 3600 podwójnych godzin. Do krainy bez powrotu się 

schodziło, zstępowało, z niej się nie wychodziło
37

. Poglądy na los człowieka po 

śmierci były podobne jak opisane w części o Babilonii. Także panteon bóstw 

podziemnych był podobny, odziedziczony po Sumerach. Asyryjczyk starał się 

o przyjemności i dobra doczesne, szukał chwały i bogactwa w służbie władcom 

lub na wojnie, nie spodziewając się zbyt wiele po bytowaniu w nieprzyjaznym 

i obcym świecie podziemnym. Człowiek czuł się całkowicie podległy woli  

i wyrokom bogów, nie mogąc się w żaden sposób przeciwstawić swojemu 

przeznaczeniu. Mógł liczyć jedynie na to, że zyskując lepszą pozycję w świecie 

żywych, otrzyma lepsze miejsce w krainie prochu i ciemności. 

 

 

 

 

                                                 
35 J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 33-34. 
36 Tamże, s. 34. 
37 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, s. 237. 
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4. Persja 

 

W IV i III tysiącleciu p.n.e. na rozległych terytoriach płaskowyżu irańskie-

go istniały bardzo prymitywne kultury. Twórcami ich były liczne plemiona 

koczowników, żyjących z myślistwa i hodowli bydła. Plemiona te połączyły się 

później w związki, z których po wiekach wyrosło potężne imperium medyjsko-

perskie. 

Około połowy III tysiąclecia p.n.e., na północny wschód od Mezopotamii, 

w dolinie rzeki Karun powstało królestwo Elamu, najdawniejszy na tamtym 

terenie twór państwowo-kulturowy ze stolica w Suzie. Panował w nim ustrój 

rodowy połączony z niewolnictwem i reliktami matriarchatu. 

Na północno-zachodnim krańcu wyżyny irańskiej w IX i VIII wieku p.n.e. 

żyły plemiona Medów, a na jej południu i południowym zachodzie plemiona 

Persów. Medowie pierwsi dźwignęli się na wyższy stopień cywilizacji, organi-

zując pod wodzą Fraorta państwo i tworząc z czasem imperium medyjskie. 

Podporządkowali sobie także Persów, którzy jednak w sto lat później podnieśli 

bunt i sami osiągnęli hegemonię w tej części Azji
38

. 

Znakomity król i wódz perski, Cyrus Wielki, pobił Medów w 553 r. p.n.e.  

i położył podwaliny pod jedno z największych imperiów świata starożytnego. 

Ustrój rodowy coraz bardziej przeradza się w niewolniczy. Zastępy niewolni-

ków rekrutują się przede wszystkim z ludów podbijanych przez władców 

achemenidzkich, mają one ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny w kraju 

opierającym swoją gospodarkę na rolnictwie. W społeczeństwie imperium trzy 

grupy wyłoniły się wyraźnie: duchowieństwo, żołnierze i wieśniacy
39

. 

Kult religijny dawnych Irańczyków wiązał się ściśle z warunkami ich nad-

zwyczaj prymitywnego bytowania. Czcili i ubóstwiali przede wszystkim cztery 

elementy przyrody, a więc światło, wodę, ziemię i powietrze w postaci wiatru, 

czyli te siły, od których zależało ich życie
40

. 

O przekonaniach religijnych pierwszych dwóch władców z dynastii Ache-

menidów, to jest Cyrusa Wielkiego i Kambizesa, panujących w VI w. p.n.e. nic 

pewnego nie wiemy. Z babilońskich źródeł wynika, że pierwszy z nich jako 

król podbitej Babilonii był wyznawcą miejscowego boga Marduka. O drugim 

można przypuszczać, że sympatyzował z kultem religijnym dawnych Egipcjan. 

Daleko więcej wiadomo o przekonaniach Dariusza I i Kserksesa. Obaj, jak 

niezbicie wynika z zapisów klinowych w języku staroperskim, byli czcicielami 

Ahuramazdy. Między bogiem a ludem pośredniczyła osoba króla. Kserkses 

wprost nazywał siebie saoszjantem, czyli zbawcą. Była to religia państwowa, 

na czele panteonu stał Ahuramazda, stwórca świata, a król panował i rozszerzał 

                                                 
38 Zarys dziejów religii, praca zbiorowa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1976, s. 330. 
39 Tamże, s. 331. 
40 Tamże, s. 332. 
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swoje władztwo z jego woli. To pomagało rządzić, poskramiać bunty i podbi-

jać nowe tereny
41

.  

Co ciekawe, kult królewski nie miał prawdopodobnie nic wspólnego z po-

glądami wielkiego proroka starego Iranu – Zaratusztry, możliwe że dlatego, iż 

prorok, podobnie jak król, uważał się za jedynego zbawcę ludzi. Przypuszcza 

się, że wyznawcami proroka byli głównie ludzie ubodzy, z prowincji, a więc ci, 

którzy najczęściej wzniecali bunty, być może także pod wpływem poglądów 

religijnych. Demokratyzm zaratusztranizmu, przyjmowany chętnie u plemion 

wschodnich, był nie na rękę zachodniemu absolutyzmowi królów perskich. Nie 

jest dziełem przypadku, że autorzy starożytni piszący o Dariuszu I i Kserksesie 

ani razu nie wspominają imienia Zaratusztry
42

. W IV wieku p.n.e. wykształcił 

się na tym samym terenie kult Mitry, który w przyszłości miał zaistnieć jako 

religia ogólnoświatowa. Prosty lud, przywiązany do dawnych wierzeń, czcił 

nadal siły przyrody i składał lokalnym bóstwom za pośrednictwem kapłanów 

krwawe ofiary ze zwierząt, przestrzegając prymitywnego rytuału. 

Kosmogoniczna koncepcja zaratusztrianizmu zakładała, że świat jest wy-

łącznie wytworem Ahuramazdy; Aryman, demon zła, spełnia raczej rolę 

szkodnika w twórczym dziele boga stworzyciela. Ziemia jest olbrzymią sceną, 

na której toczy się bój dwu potęg kosmicznych – Dobra i Zła. Najważniejsze 

miejsce we wszechświecie zajmuje człowiek i jego dusza nieśmiertelna, o którą 

walczą obydwa bóstwa. 

Człowiek składał się z dwóch elementów, pierwotnego duchowego i wtór-

nego materialnego, czyli z duszy i ciała. Pierwiastek duchowy nie ulega znisz-

czeniu wraz ze śmiercią pierwiastka cielesnego. Ciało człowieka zmartwych-

wstanie w dzień sadu ostatecznego i przybierze nowy kształt
43

. 

Podstawą etyki w dualistycznym systemie pierwotnego zaratusztrianizmu 

jest dogmat o wolnej woli człowieka. Wolna wola decyduje o tym, czy czło-

wiek osiągnie zbawienie czy potępienie. Z dogmatem wolnej woli łączy się 

dogmat o odpowiedzialności człowieka za swoje czyny. Każdy czyn ludzki, 

dobry czy zły, jest rejestrowany przez specjalnego anioła-księgowego. Jedne  

i drugie uczynki zostaną w dzień sądu rzucone na szale wagi, na której będą się 

ważyć na wieczność losy duszy ludzkiej. 

Dobre myśli, słowa i uczynki stanowią trzy stadia, przez które przechodzą 

dusze błogosławionych do krainy wiecznego szczęścia; złe myśli, słowa  

i uczynki zaś są stadiami, poprzez które dusze idą w ciemne czeluście piekieł
44

. 

Typowo zaratusztriańska nauka o końcu świata, sądzie ostatecznym i życiu 

pozagrobowym nasuwa uderzające analogie z judaizmem, a w szczególności  

z chrystianizmem.  

                                                 
41 Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy, s. 53. 
42 Zarys dziejów religii, s. 333-334. 
43 Tamże, s. 343-344. 
44 Tamże, s. 344-345. 
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Wierzono, że przez trzy dni po śmierci zmarłego dusza znajduje się jeszcze 

w pobliżu ciała. Dopiero na czwarty dzień odlatuje już to z wonnym powie-

wem, już to pośród przykrych wyziewów, w zależności od tego, jak zmarły 

postępował za życia. Również w zależności od tego, w zaświatach wyjdzie 

duszy naprzeciw albo piękna dziewczyna, albo wstrętna czarownica, by po-

prowadzić ją do mostu Czinwat i trzech siedzących przy nim sędziów. Sędzia-

mi  będą Mitra, Sraosza i Ranszu, który waży dobre i złe czyny człowieka na 

wadze sprawiedliwości. Dla człowieka sprawiedliwego most Czinwat, prowa-

dzący do szczęśliwej wieczności, okaże się szeroki, łatwy i wygodny do przej-

ścia. Gdy natomiast wstąpi nań grzesznik, most zwęzi się jak ostrze brzytwy  

i potępieniec wpadnie na dno piekła, gdzie panują ciemności tak gęste, że moż-

na je chwycić rękami. Jeśli na wadze sędziego Ranszu dobre i złe uczynki rów-

noważą się, dusza zmarłego będzie musiała zaczekać w stadium pośrednim, 

odpowiadającym chrześcijańskiemu czyśćowi. Po sądzie ostatecznym nastąpi 

zniszczenie sił Arymana przez Ahuramazdę, oczyszczenie ziemi i piekła rozto-

pionym metalem i odnowienie świata Dobra, który będzie trwać po wieczne 

czasy. 

Autorzy starożytni byli bardzo wysokiego mniemania o moralności Persów, 

szczególnie o ich prawdomówności i uczciwości. Być może to efekt ich wie-

rzeń, gdyż żaden grzech nie mógł pozostać bez właściwego osądzenia po 

śmierci. Prócz tych religi, w imperium perskim trwały nadal dawne kulty, gdyż 

władcy nie nawracali siłą narodów podbitych, tworząc swoistą mozaikę kultur  

i religii poddanych jednej królewskiej władzy. 

 

 

5. Syria 

 

Syria leży w punkcie zetknięcia się trzech kontynentów. Zasadnicza część 

jest związana z Azją Przednią; wschodnie prowincje Syrii przylegają do stepu 

syryjsko-mezopotamskiego, jej część północna graniczy z Azją Mniejszą, po-

łudniowa zaś wraz z Palestyną, styka się z Półwyspem Arabskim. Wybrzeże 

Syrii, zwane przez Greków Fenicją, było w starożytności ściśle związane dro-

gami handlowymi z wyspami wschodniej części basenu śródziemnomorskiego, 

z Cyprem, Kretą i archipelagiem egejskim. Syria leżała na skrzyżowaniu naj-

starszych i najważniejszych szlaków handlowych starożytnego świata
45

. 

Rozdrobnienie geograficzne Syrii, np. wybrzeża fenickiego albo doliny 

Orontesu rozdzielonych wysokimi górami, brak większych rzek, które by mo-

gły ułatwić polityczne i gospodarcze zjednoczenie całego kraju, nie stworzyły 

warunków do powstania jednolitego potężnego państwa. Toteż Syria i Fenicja 

                                                 
45 H. Klengel, Historia i kultura starożytnej Syrii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

1971, s. 11-15. 
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w ciągu niemal całych swych dziejów pozostawały rozbite na szereg ciągłe 

zwalczających się państewek. Do tego Syrię otaczały zawsze potężne państwa 

o starożytnej kulturze, które niezmiennie dążyły do podboju tych bogatych 

ziem i kwitnących miast handlowych, takich jak Byblos czy Tyr. Na południo-

wy zachód znajdował się Egipt, na wschodzie Babilonia i Asyria, na północny 

wschód państwo Mittani, na północy państwo Hetytów, a na zachodzie, na 

morzu rozciągała się potęga kreteńska. Małe państewka syryjskie nie mogły się 

oprzeć sąsiadom, toteż zawsze znajdowały się pod władzą i wpływem kulturo-

wym któregoś z nich. Północne rejony zwykle czerpały ze wzorów mezopo-

tamskich lub anatolijskich, południowa ciążyła ku Palestynie i Egiptowi
46

. 

Północna Syria była przez pewien czas (XIV w. p.n.e.) pod panowaniem 

silnego państwa Hetytów z Azji Mniejszej. Innym narodem wartym wspo-

mnienia są Amoryci, czyli biblijni Amorejczycy, nazywani też Kananejczyka-

mi, która to nazwa określała pierwotnych mieszkańców Palestyny przed przy-

byciem Hebrajczyków. Z egipskich dokumentów wynika, że Syria była przy-

najmniej częściowo zamieszkała przez ludność Amar, której typy mamy przed-

stawione na pomnikach faraonów jako ludzi brodatych, o skórze żółtawej  

i z oczyma błękitnymi. Babilończycy nazywali później Syrię imieniem Amur-

ru. Amoryci rozprzestrzenili się z tego terytorium na kraje położone na połu-

dniu, zakładając m.in. pierwszą dynastię babilońską
47

.  

Drugim ważnym narodem syryjskim byli Aramejczycy. Ludność ta rozsiana 

po wielu krajach była przywiązana do życia koczowniczego i podzielona na 

wiele plemion. Siedziby swoje mieli we wschodniej i północnej Syrii. W XIII 

w. p.n.e. przeprowadzili udane najazdy na Asyrię i osiedlali się w Mezopota-

mii. Nad brzegami Morza Śródziemnego, na wybrzeżu fenickim, założyli 

znaczniejsze państwo Aram (w Wulgacie: Syria) ze znacznymi miastami por-

towymi i Damaszkiem. Państwo to uległo zniszczeniu w 732 roku p.n.e. z ręki 

Asyryjczyków wspomaganych przez króla judzkiego
48

. 

Na polach syryjskich dochodziło do wielkich bitew, miasta były oblegane  

i szturmowane. Bowiem niezwykle atrakcyjny łup stanowiły urodzajne  ziemie. 

Klimat sprzyjał rolnictwu i sadownictwu, osady były zbudowane na skrzyżo-

waniach licznych szlaków handlowych oraz posiadały dogodne porty na wy-

brzeżu
49

. W ruinach tych portów archeolodzy odnajdują przedmioty pochodzą-

ce z całego starożytnego świata i wszystkich epok, począwszy już od IV tysiąc-

                                                 
46 G. Ricciotti, Dzieje Izraela, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1956, s. 70; Por. J. Kucharski, 

Spocząć ze swoimi przodkami, s. 160. 
47 G. Ricciotti, Dzieje Izraela, s. 69. 
48 Tamże, s. 70-71. 
49 H. Klengel, Historia i kultura starożytnej Syrii, s. 52-61. 
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lecia p.n.e.
50

 Syria w starożytności obfitowała z drewno sosnowe i cenniejsze 

cedrowe, które było wielkim skarbem tego kraju. Egipt i Babilonia, które nie 

posiadały tego materiału starały się posiąść go jak najwięcej, drogą handlu lub 

zbrojnego zaboru
51

. 

W Syrii, podobnie jak na całym Bliskim Wschodzie i w Egei, kult zmarłych 

był związany z rytuałem płodności pór roku, według którego odrodzenie życia 

na wiosnę łączyło się z odrodzeniem poza grobem
52

. Wierzenia ludów Syrii 

pozostają pod silnym wpływem idei mezopotamskich i egipskich. O najdaw-

niejszych wierzeniach religijnych i zwyczajach pogrzebowych, opierających 

się na koncepcji zbliżonej do mezopotamskiego pojęcia elementu witalnego  

w człowieku – ujmującego duszę jako oddech, tchnienie życia, które opuszcza 

ciało w momencie przejścia od życia do śmierci – możemy mówić  

w świetle danych z wykopalisk. Archeologia palestyńska, zwłaszcza ostatniego 

stulecia, dostarcza wiele dowodów na istnienie u ludów kananejskich wiary  

w życie pozagrobowe i ich troskę o zmarłych. W czasie sięgają one prehistorii, 

podobnie zresztą jak w Mezopotamii i Egipcie
53

. 

Z epoki paleolitu (ok. 100000-10000 przed Chrystusem) znaczną liczbę 

grobów indywidualnych odkryto w rejonie Karmelu. Zmarli byli tam układani 

w dole wykutym w skale, w pozycji zgiętej, na boku, jakby do snu. Te po-

chówki, według J. A. Callawaya, wskazują przynajmniej na dwa charaktery-

styczne momenty praktyki pogrzebowej, dostrzegalne we wszystkich pochów-

kach epoki kamiennej. Pierwszy wskazuje, że zwłoki składano w pobliżu miej-

sca zamieszkania. Zmarłych składano wtedy zwykle pod polepą groty, w której 

zamieszkiwała ich rodzina. Drugim momentem godnym odnotowania, było 

składanie pewnych darów pogrzebowych razem ze zwłokami. Nie istnieją jed-

nak jak dotąd dowody, że dary te przygotowywane były specjalnie dla zmar-

łych. Należy raczej przyjąć, że zmarłego grzebano z tym wszystkim, czym 

posługiwał się w życiu codziennym. Dawano mu zatem w grobie pokarm, 

ozdoby i broń. Sądzono widocznie, że to wszystko co potrzebne było zmarłemu 

za życia, z mieszkaniem włącznie, jest użyteczne także i po śmierci. W okresie 

natufijskim (10000-7500 przed Chrystusem) na terenie Syrii i Palestyny zmar-

łych chowano bezpośrednio na tarasach pod jaskiniami, bądź pod posadzką 

samej jaskini lub domu. Zmarli grzebani byli w pozycji podkulonej na boku,  

z nogami podciągniętymi pod brodę. Wiele szkieletów należało do dzieci zmar-

łych przed szesnastym rokiem życia. Zazwyczaj w grotach znajdowało się wię-

cej niż jeden szkielet, co sugeruje, że były to groby rodzinne. Przy zmarłych 

                                                 
50 W.I. Awdijew, Historia starożytnego Wschodu, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 

1957, s. 335; Por. D. Arnaud, Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra 

Wielkiego, s. 165-166. 
51 Zob. D. Arnaud, Starożytny Bliski Wschód, s. 161. 
52 E.O. James, Starożytni bogowie, s. 179. 
53 J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 57. 
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znaleziono niektóre przedmioty codziennego użytku. Tylko niektórych osobni-

ków, najprawdopodobniej starszych rodu, przyozdabiano skorupkami, kośćmi 

zwierzęcymi, dentaliami lub naszyjnikami. Tymi wyróżnionymi byli zarówno 

mężczyźni jak i kobiety
54

.  

Praktyki pogrzebowe okresu neolitycznego (ok. 7500-4000 przed Chrystu-

sem) dowodzą, że wiara w życie pozagrobowe była już wyraźnie rozwinięta. 

Egzystencję po śmierci wyobrażano sobie jako coś, co posiada ścisłą więź  

z życiem wspólnoty rodowej. Z tego okresu pochodzą wspomniane już po-

chówki w Jerychu, przy których czaszki zostały odcięte i pogrzebane osobno. 

Dodajmy tylko, że o resztę kości zmarłego nie troszczono się specjalnie, wi-

docznie ciało nie miało istotnego znaczenia w wierze w życie pozagrobowe. 

Troska o przechowywanie czaszek dowodziła, iż w przekonaniu członków 

wspólnoty rodowej zatrzymywała ona jakieś przejawy życia osoby zmarłej. 

Żyło w niej zatem coś z osobowości zmarłego, zwłaszcza w rysach jego twarzy 

i w spojrzeniu
55

. 

Niezwykle ciekawą praktyką sepulkralną pod koniec neolitu było budowa-

nie dla zmarłych odrębnych domków, oddzielonych od mieszkań żyjących. 

Określa się je słowem „dolmeny”. Dolmen zbudowany był zasadniczo z potęż-

nych płyt kamiennych ułożonych jedna obok drugiej i złączonych końcami tak, 

że ściany tworzyły komnaty lub korytarz, lub szereg komnat. Na nich układano 

inne płyty tworzące dach. Budowle te spotyka się na terenach Zajordanii i Ju-

dei, a także na zachód od Jordanu. Do tego też okresu należy jedyne jak dotąd 

odkryte na terenie Syrii – Palestyny krematorium w Gezer. Była to pieczara, 

której dolną warstwę tworzyły popioły pomieszane ze szczątkami zwapniałych 

kości. W środkowej części pieczary warstwa ta była głęboka na 0,3 m,  

a u szczytu znajdował się otwór do wietrzenia z widocznymi jeszcze śladami 

dymu. Zwyczaj palenia ciał przetrwał jedynie do III tysiąclecia przed Chrystu-

sem, kiedy to na te tereny przybyła pierwsza fala Semitów, u których utrwalił 

się zwyczaj grzebania zmarłych, nie zaś ich kremacji
56

. 

Odkryte w 1937 roku przez E. L. Sukienika na cmentarzysku koło Chadery 

na wybrzeżu palestyńskim gliniane ossuaria, służące do przechowywania 

szczątków zmarłych, rzuciły wiele nowego światła na praktyki grzebalne w IV 

tysiącleciu przed Chrystusem. Ossuaria te miały kształt domków o podstawie 

prostokątnej i były modelami domów mieszkalnych z podłogą i dachem. Uwa-

gę archeologów zwróciły zwłaszcza fasady ossuariów, w których znajdowały 

się otwory imitujące wejścia do domów wraz z odrzwiami. Na frontonach 

ossuariów znajdowały się wymodelowane nos i oczy. Widocznie z dawnej 

praktyki modelunku twarzy na czaszkach pozostało symboliczne wyobrażenie 

oblicza na frontonie ossuariów. Wykopaliska dostarczyły też ossuariów okrą-
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głych, podobnych w kształcie do ściętego stożka, które zdobiły modelowane 

węże. Poza tymi elementami prawie każde z nich było zdobione malowidłami 

w postaci poziomych zygzaków lub pasów, być może oznaczały belki drewna, 

z których budowano domy mieszkalne. J. Kaplan w zwyczaju modelowania 

nosa lub węża na frontonie ossuariów dostrzegł schematyczne wyobrażenie 

postaci ludzkiej jako ochrony przed złymi duchami. Dziś powszechnie się 

uważa, że początek ossuariów w kształcie domków dała praktyka chowania 

zmarłych pod polepą domów
57

. 

Wykopaliska z epoki brązu (3200-1200 przed Chrystusem) dostarczyły da-

nych o pochówku dzieci. Zwłoki ich składano do glinianych dzbanów napeł-

nionych drobnym piaskiem, z otworem zamkniętym nakryciem w kształcie 

małej czary. Dzbany ze zwłokami grzebano w ścianach domu lub obok nich.  

G. Ricciotti uważa, że tego rodzaju zwyczaj miał ułatwić duchowi dziecka, 

tęskniącemu za życiem, wejście do łona matki. Potwierdzają go odnalezione na 

terenie Kanaanu małe szkielety dzieci przedwcześnie urodzonych, składane  

w obrębie domów. Dorosłych grzebano zazwyczaj w grobach w kształcie pro-

stokątnych dołów ze ścianami wykładanymi kamieniami, przykrytych płytami 

z kamienia. Ciała zmarłych były lekko zgięte, z głowa zwrócona na wschód. 

Do grobów składano pożywienie, dawano zmarłym broń i dużo glinianych 

naczyń. Tego rodzaju groby odkryto w Megiddo i w okolicach Jerozolimy
58

. 

W Mieście Alalah w północnej Syrii zbadano groby z XV w. p.n.e. Po-

chówki prostych mieszkańców umieszczano pod podłogą domów lub w ich 

najbliższym sąsiedztwie. W przeciwieństwie do nieodległej Mezopotamii, 

gdzie podobny zwyczaj dyktowany był pragnieniem utrzymania rodzinnej 

łączności ze zmarłymi, w Alalah miał on uwarunkowania gospodarcze. Tylko 

bowiem zamożni obywatele mogli sobie pozwolić na kupno miejsca pod grób 

poza obrębem miasta. Toteż i wyposażenie grobów domowych było bardzo 

skromne. Zmarły był wprawdzie oblekany w szaty, ale grzebany w ziemi bez 

trumny. Układano go na prawym boku, kładziono mu ręce na twarzy jak gdyby 

w geście obrony, a nogi lekko zginano. Tania biżuteria, czasem pieczęć, na-

czynia z pożywieniem – to było wszystko co rodzina mogła mu ofiarować. 

Dzieci chowano podobnie jak gdzie indziej, w glinianych naczyniach
59

. 

W późniejszym okresie (XVII-XVI w. p.n.e.) wykorzystywano zazwyczaj 

groby szybowe sporządzane dawniej lub wykuwano nowe w stokach wzgórz.  

Z każdym pochówkiem wkładano do grobu żywność i inne dary grobowe, któ-

re, zwłaszcza w tym okresie, zasługują na szczególną uwagę. Groby odkryte  

w Jerycho, Lachisz, Chacor i innych miejscach ujawniły, że zmarłemu wkłada-

no do grobu wszystko, co miał za życia. Zaopatrywano go zatem w żywność, 

                                                 
57 Tamże, s. 61-62. 
58 Tamże, s. 64. 
59 J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności ( od początków osadnictwa do pod-
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napoje oraz naczynia do spożywania pokarmów, tj. misy oraz dzbany. Gdy 

chowano równocześnie kilku członków rodziny, ofiarowywano do grobu meble 

codziennego użytku, wśród nich główne miejsce zajmował niski stół na trzech 

nogach. Do grobów zamożnych wkładano także łóżka i krzesła
60

. 

Epoka kananejska wprowadziła szczególny typ monumentu pogrzebowego, 

czyli grób w formie studni, do którego opuszczano zwłoki wraz ze wszystkimi 

przedmiotami, wśród których szczególne miejsce zajmowały lampy, mające 

oświecać zmarłemu ciemności grobu. Inną znaczącą cechą tych pochówków 

była obecność prawie zawsze znajdujących się w grobie potłuczonych naczyń. 

Należy przypuszczać, że tłuczenie naczyń należało do ceremonii pogrzebo-

wych. Być może w takim stanie mogły lepiej służyć w życiu pozagrobowym. 

Groby odkryte przez C. F. A. Schaeffera w Ugarit budowane były równocze-

śnie z domami jako groby rodzinne, dostępne od podwórza wewnętrznego, albo 

od strony odrębnego pomieszczenia na parterze przez szyb lub schody. Stawia-

no tam gliniane naczynia z wodą dla zmarłych. Małe czerpaki znaleziono jesz-

cze tak, jak je pierwotnie zostawiono. Przeciwnie jednak do praktyk egipskich 

czy babilońskich nie spotyka się żadnej jawnej intencji, by zapewnić nietykal-

ność grobu. Wręcz przeciwnie, jego konstrukcja dowodziła, że żywi mogli 

przynosić zmarłemu ofiary i odbywać przy jego grobie, w określone dni na-

grobne uczty. Według badaczy zmarli nie byli tam czczeni jako bogowie, oni 

potrzebowali żywych, a pogrzebowe ofiary miały wartość jałmużny
61

. 

Pewne pojęcie o mitologii syryjskiej dają nam teksty religijne odnalezione 

w ważnym mieście, jakim było Ugarit z północno-wschodniej Syrii. Pochodzą 

one z połowy II tysiąclecia p.n.e. Cykl opowieści o Baalu ukazuje najbardziej 

aktywnego boga panteonu i opiewa jego czyny. Bogini Jam – Morze – po 

wstąpieniu w służbę boga Ela, głównego boga panteonu, staje się tak ambitna, 

że zagraża jego władzy.  Baal, który staje się orędownikiem Ela, uzbrojony  

w cudowną broń sporządzoną przez boga-kowala, staje do walki przeciwko 

Jam i zwycięża. Dalsze losy Baala nie są do końca jasne, występuje on przeciw 

bogowi Motowi i zostaje pokonany
62

.  Zstąpienie boga Baala do świata pod-

ziemnego dawało powód do poszukiwania go przez jego siostrę-małżonkę, 

boginię płodności i wegetacji Anat, i wywierało odpowiedni wpływ na życie 

roślinności, która zamierała. Po właściwym spełnieniu rytów żałobnych, przy-

pominających te z Mezopotamii i Palestyny, kiedy bogini odzyskała już zwłoki 

Baala, przy pomocy bogini Słońca i pogrzebała je z wielką ceremonią, wydano 

ucztę pogrzebową. Wspomina się też o istnieniu świata podziemnego
63

. Ob-
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umieranie i odradzanie się życia w naturze, związane ze zmianą pór roku inter-

pretowano jako losy dwóch boskich personifikacji procesów wegetacji. Jed-

nakże kult ten zasadniczo ograniczał się w swej intencji do życia na ziemi  

i corocznego wzrostu zbóż. Teksty nie mówią nic o tym, żeby czynności kul-

towe miały wywierać jakiś wpływ na losy ludzi poza grobem, czy przynosić im 

błogosławioną nieśmiertelność. Mot był posępną siłą suszy i jałowości, której 

siedzibą był świat podziemny, symbolizujący krainę umarłych. Baal reprezen-

tował zaś ożywcze deszcze i życie budzące się od nowa na ziemi, będącej kra-

iną żywych. W innym micie znajdujemy obraz żałoby. Gdy Baal umarł, bóg El 

usiadł na ziemi, zdjął turban i rozwiązał pas, posypał głowę popiołem, a potem 

zaczął się w nim tarzać, rozdrapując twarz paznokciami. Przy tym podniósł 

wielki lament krzycząc „Baal nie żyje”
64

. 

Na sarkofagu króla Ahirama z Byblos właśnie w ten sposób przedstawione 

są płaczki, które rwą włosy z głowy i rozdzierają paznokciami piersi. Ryty te 

musiały być powszechne wśród narodów na Wschodzie, gdyż wspominają je  

w odniesieniu do mieszkańców Syrii teksty Starego Testamentu. Za najgorętsze 

pragnienie zmarłego uważano spoczynek w pokoju. Wskazują na to napisy na 

stellach nagrobnych i sarkofagach, np. na wspomnianym sarkofagu króla Ahi-

rama. Napis wychwala króla i jednocześnie ostrzega wszelkich wrogów przed 

próbą otwarcia grobu, grożąc straszliwą zemstą
65

. 

 

 

6. Egipt 

 

O kulturze egipskiej wiemy stosunkowo dużo. Pierwsze, dosyć przypadko-

we znaleziska na początku XIX rozpaliły do czerwoności umysły ówczesnych 

ludzi swoim bogactwem i zagadkowością. W szybkim czasie rzesze naukow-

ców i zwykłych awanturników przeczesywały ziemię egipską w poszukiwaniu 

wiedzy, sławy i złota. Do dzisiaj prowadzone są niezwykle intensywne badania 

archeologiczne, powstała bogata literatura egiptologiczna, temat obrósł sławą  

i legendami.  

Kultura egipska przez długi czas była uważana za najstarszą cywilizację na 

ziemi, i choć odkrycia z Mezopotamii skorygowały ten pogląd, to pewne jest, 

że jej początki sięgają czasów bardzo odległych, bo przynajmniej IV tysiącle-

cia przed Chrystusem. Dolinę Nilu zamieszkiwali Egipcjanie wywodzący się  

z plemion chamito-semickich, przybyłych na ten teren już w okresie neolitu 

(7500-4000 p.n.e.) Stąd znane powiedzenie Herodota, że Egipt jest darem Nilu, 

ma ścisłą wartość geograficzną, jak i historyczną. Egipcjanie wykazywali 

większe, niż inne ludy starożytnego Wschodu, zainteresowanie życiem poza-
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grobowym, a wierzenia ich były wyraźne i trwałe
66

. Żaden inny naród nie prze-

jął się tak głęboko kultem bogów i troską o życie po śmierci. Świadczą o tym 

pozostawione źródła pisane (Teksty Piramid, Teksty sarkofagów, Księgi Umar-

łych)
67

. 

W okresie przedhistorycznym udokumentowano istniejący silny kult przod-

ków w postaci czczenia czaszek. Podobnie jak w Jerychu czaszkę oddzielano 

od ciała i grzebano osobno, i podobnie jak tam, dotyczyło to zapewne ludzi 

znaczniejszych, wodzów i wojowników. W Negadzie znaleziono pięć grobów, 

w których czaszki umieszczono na stosach kamieni lub cegieł. W innych gro-

bach znaleziono ciała pozbawione głów. W późniejszych czasach także pokry-

wano czaszki gipsem i modelowano je, aby nadać naturalny wygląd twarzy, 

czasami malowano twarz na tkaninie owijającej głowę zmarłego. W okresie 

budowania piramid, za Czwartej Dynastii, rzeźbiono z kamienia lub gipsu natu-

ralnej wielkości podobizny głowy zmarłego i umieszczano je w grobowcu, aby 

zapewnić zmarłemu ciągłość egzystencji na wypadek zniszczenia jego docze-

snych szczątków. Wykonywano też maski pośmiertne oraz wizerunki z trwa-

łych materiałów, mające ten sam cel. Doprowadziło to w końcu do wykonywa-

nia całych posągów naturalnej wielkości umieszczanych w grobowcu, w spe-

cjalnie do tego przeznaczonej komacie
68

. Są przekazy (Księga umarłych)  

o konserwowaniu głów i przechowywaniu ich dla celów kultowych i w charak-

terze relikwii. Odcięcie głowy pozwalało na pozbawienie jej mózgu i wypeł-

nienie wonnościami. Po tej operacji głowa była zwykle zwracana ciału, gdyż 

wierzono, że zawiera substancje jego duszy. Zwyczaj ten został wyparty,  

a może właściwie udoskonalony przez sztukę mumifikacji całego ciała bez 

konieczności pozbawiania go głowy. Stało się to w okresie piątej dynastii
69

. 

Klimat egipski doskonale wspomagał konserwację zwłok, gorący piasek wysu-

szał je i zachowywał w sposób naturalny, zrodziło to zainteresowanie sprawą 

możliwości egzystencji człowieka po śmierci. Egipcjanie wypracowali dosko-

nałe metody zapobiegania rozkładowi tkanek przez wyjmowanie wnętrzności  

i balsamowanie
70

. Balsamowaniem ciała zajmowali się ludzie odpowiednio do 

tego przygotowani. Na nich spoczywała odpowiedzialność za takie zakonser-

wowanie śmiertelnych szczątków, aby mogły stać się wieczną i godną siedzibą 

dla duszy. Zajęcie to, chociaż tak potrzebne, było jednak bardzo pogardzane. 

Trudniący się nim należeli do najniższych warstw społecznych. Mieszkali oni, 

podobnie jak inni „przedsiębiorcy pogrzebowi”, w pobliżu cmentarzy, zwykle 

po zachodniej stronie Nilu w osobnej dzielnicy. Procesowi balsamowania pod-

dawani byli początkowo tylko faraonowie, w późniejszych czasach wszyscy 
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Egipcjanie i cudzoziemcy. Nie przysługiwało ono jednak niewolnikom i prze-

stępcom egipskiego pochodzenia
71

. 

Zanim rodzina przekazała ciało zmarłego w ręce balsamistów, których warsz-

taty nazywano „domami śmierci”, dokonywano ceremonii puryfikacji (oczysz-

czenia) w specjalnym namiocie. Według Herodota „do domu zmarłego zbiegało 

się wiele płaczek. Z twarzami i głowami pomazanymi mułem Nilu, towarzyszyły 

one zawodząc przewiezieniu zwłok do domu śmierci, gdzie odbywało się balsa-

mowanie.” W przypadku śmierci króla, w pałacu, ministerstwach i rodzinach 

możnowładców, zaprzestawano pracy. Egipcjanie, kucnąwszy, lamentowali  

z głową ułożoną na kolanach. Królowa i księżniczka przenikliwie zawodziły. 

Gdy przeniesiono ciało króla do „Złotej sali” pod rytualny namiot, w którym 

kapłani i odprawiający obrzędy mieli rozpocząć proces mumifikacji, cały kraj 

pogrążał się w pełnym ciszy smutku, którego przestrzegać należało ze względów 

obrzędowych. Zaniechano wtedy wszelkich rozrywek, a ludzie z bezpośredniego 

otoczenia zmarłego nie golili się aż do dnia pogrzebu
72

. 

Balsamowanie zwykłych śmiertelników trwało 30 dni, możniejszych dłużej, 

a w przypadku faraonów aż 70 dni. Taki sam okres czasu trwała żałoba. 

„Przedsiębiorcy pogrzebowi” proponowali pogrążonej w smutku rodzinie róż-

ne modele mumii: prymitywne – gładkie bądź bardziej efektowne i barwnie 

przyozdobione przez malarzy. Wszystko wedle stopnia zamożności. Środki 

finansowe decydowały również o tym, czy podczas balsamowania odprawiał 

modły tylko jeden kapłan, czy też kilku. Ciało starano się zachować jak naj-

mniej zmienione, aby dusza mogła je rozpoznać, po swym powrocie do niego.  

A. Erman opisuje dokładnie samo balsamowanie. Najpierw usuwano mózg 

przez nos za pomocą długiego drutu i wyjmowano wnętrzności z jamy brzusz-

nej. Ciało na zewnątrz wymywano winem i odwarem z ziół, a do naczyń 

krwionośnych wstrzykiwano jakąś substancje chemiczną. Następnie wkładano 

zwłoki do roztworu soli. Gdy po pewnym czasie było już uodpornione, odwad-

niano je. Ciało ludzkie składa się bowiem w 75% z wody. Namaszczano jamę 

brzuszną olejkami, a następnie napełniano mirrą, kasją, cynamonem, prażony-

mi nasionami lotosu i wonnościami, po czym ponownie zaszywano. Preparo-

wano także ciało od zewnątrz. W wypróbowany sposób obchodzono się  

z wnętrznościami. Składano je do specjalnej wazy. Na miejsce serca wkładano 

święty amulet. Potem przystępowali do pracy kosmetycy. Szminkowali twarz 

zmarłego, malowali wargi, paznokcie, dłonie i podeszwy nóg. Szew na brzuchu 

przykrywali płytką ze złota i żywicy. Nozdrza zatykano tamponami z tkaniny, 

żeby zapobiec wyciekaniu płynów, które wytworzyły się w czaszce podczas 

konserwowania zwłok. Następnie zawijano zwłoki w odpowiednią ilość cien-

kiego płótna, tzw. Byssos. Aby jednak nie zdeformować ciała przy mocnym 

                                                 
71 J. Kucharski, Spocząć ze swoimi przodkami, s. 39-40. 
72 Tamże, s. 40-41. 



Koncepcje śmierci w religiach wybranych starożytnych cywilizacji 

 

 

82 

spowijaniu, podkładano w miejsca ucisku specjalne podściółki. Całą owiniętą 

płótnem mumię pokrywano roztworem gumy. Tak wyglądał najkosztowniejszy 

sposób balsamowania zmarłych znany z relacji Herodota. Przysługiwał on je-

dynie faraonowi i wysoko urodzonym. Średnio kosztowny sposób preparowa-

nia zwłok wyglądał tak: napełniano lewatywy oliwą z drzewa cedrowego  

i wypełniano nią brzuch nieboszczyka ani go nie rozcinając, ani nie opróżniając 

z  wnętrzności. Po wstrzyknięciu oliwy do ciała, balsamowano zwłoki przez 

określona ilość dni, w ostatnim dniu wypuszczano z brzucha oliwę cedrową, 

którą tam wprowadzono. Miała ona taką siłę, że razem z nią wychodził żołądek 

i rozpuszczone wnętrzności. Mięso z kolei zostaje rozpuszczone przez sodę, aż 

wreszcie z trupa zostawała tylko skóra i kości. Gdy to wykonano, oddawano 

zwłoki rodzinie do pochowania. Zwłoki niezamożnych Egipcjan były oddawa-

ne do „domu śmierci” tzw. trzeciej klasy. Nie obchodzono się z nimi z wielkim 

pietyzmem, ale postępowano według schematu bardzo uproszczonego. Wrzu-

cano po 5 zwłok do dużego zbiornika, gdzie leżały przez 30 dni w roztworze 

soli. Używano też najtańszych środków do namaszczania
73

. Dla współczesnego 

człowieka brzmi to dość drastycznie. 

Gdy skończył się okres balsamowania, mumia wracała do domu, gdzie spo-

czywała na żałobnym łożu, pod którym stały cztery kamienne urny zawierające 

wnętrzności zmarłego. Rodzina i przyjaciele zbierali się przy łożu zmarłego  

i lamentowali oraz przeraźliwym krzykiem starali się zatrzymać zmarłego. 

Spreparowaną mumię wkładano potem do trumny, którą czasami umieszczano 

jeszcze w kilku innych, coraz to większych. Król i możni nigdy nie zadowalali 

się jedną trumną. W okresie Starego Państwa (2800-2400 p.n.e.) były to zwy-

kle drewniane lub kamienne skrzynie. W czasach Średniego Państwa  

(2000-1800 p.n.e.) starano się je ozdabiać. Na stronie zewnętrznej trumny ma-

lowano symboliczne drzwi, przez które zmarły miał „wychodzić na świat”, 

oraz oczy, mające mu służyć do oglądania świata. W okresie Nowego Państwa 

(1580-1000 p.n.e.) wszedł w użycie w warstwach zamożniejszych typ sarkofa-

gu tzw. antropoidalnego, uformowanego w kształcie mumii. Do tak artystycz-

nie wykonanej skrzyni, zdobionej malowidłami i napisami modlitewnymi, 

wkładano mumię zmarłego spowitą niejednokrotnie, oprócz bandaży i siatek  

z koralików, w tzw. Kartonai, tj. cienką warstwę usztywnionego płótna i swego 

rodzaju makulatury papirusowej, pokrytych bogato malowaną dekoracją. Nie-

kiedy ukształtowana plastycznie twarz zmarłego była złocona. W późniejszych 

czasach umieszczano w tym miejscu portret zmarłego. Najbogatszych stać było 

na kamienne sarkofagi, lub też otrzymywali je w prezencie od króla za szcze-

gólne zasługi
74

. 
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Według wierzeń egipskich człowiek składał się z ciała chet i pierwiastków 

duchowych, wśród których głównymi były: dusza ba, posiadająca zdolność 

poruszania się i potrzebująca pożywienia, przedstawiana zazwyczaj w postaci 

ptaka z głową ludzką, oraz rodzaj sobowtóra ka, stanowiącego zespół cech 

ludzkich, który rodzi się wraz z człowiekiem i ma ludzką postać ducha. Wiara 

Egipcjan głosiła, że z chwilą śmierci dusza ba nie oddziela się od ciała chet. 

Dlatego zwłoki nie były dla nich „odartą z życia cielesną powłoką”. Wręcz 

przeciwnie, byli przekonani, że dusza tylko chwilowo opuszcza ciało i przeby-

wa w ptaku, który swobodnie unosi się w przestworzach. Następnie wraca ona 

ponownie z ptaka-duszy do swojego dawnego ciała, ale tylko pod warunkiem, 

gdy jest dobrze zachowane. Gdyby bowiem ciało zmarłego uległo zniszczeniu, 

to ani ba nie miałaby czego ożywiać, ani ka nie miałaby swej siedziby. Nastą-

piłyby wtedy najbardziej przerażające dla Egipcjanina skutki, a mianowicie 

całkowita zagłada i unicestwienie osobowości ludzkiej
75

. Kompletność i dobry 

stan ciała stał się warunkiem dla osiągnięcia życia wiecznego, stąd tak mocno  

i obsesyjnie rozbudowany jest u Egipcjan kult zmarłych
76

. 

Jeżeli chodzi o formy pochówku, to w czasach przeddynastycznych w Egip-

cie groby miały formę jamy wylepionej błotem lub wyłożonej cegłą. Ciała 

owijano w maty lub wkładano do drewnianej trumny w pozycji skurczonej  

z twarzą zwrócona ku zachodowi, o ile nie zostały rozczłonkowane lub pozba-

wione głowy. Z biegiem czasu wyposażenie grobów stawało się coraz bogat-

sze. Ciała ozdabiano biżuterią, często kosztowną, wyposażano w kosmetyki. 

Wnętrza bogatych grobów ozdabiały malowidła. Ciała w każdym grobie, nie-

zależnie od jego bogactwa, orientowane były na zachód, tam też od najdaw-

niejszych czasów lokowano krainę umarłych
77

. 

W miarę jak wyposażenie grobów stawało się coraz bogatsze i liczniejsze, 

powiększano ich rozmiary i budowano podziemne komory. Rozwój ten widać 

najlepiej w królewskich grobach w Abydos, gdzie odtwarzano pod ziemią całe 

domy i pałace faraonów. Pod nadbudową mieszczącą się pośrodku znajdowała 

się duża komora otoczona mniejszymi przeznaczonymi na ofiary, wśród któ-

rych niekiedy znajdowały się także ciała dworzan i sług złożonych w ofierze 

podczas pogrzebu monarchy. Tak powstały grobowce typu mastaba, będące 

prostokątnymi budowlami z cegły wznoszące się nad szeregiem komór i posia-

dającymi głęboki szyb wiodący do właściwej komory grobowej władcy. Cegłę 

dla trwałości zastąpiono kamieniem
78

. Groby zaopatrzone były czasem w spe-

cjalną niszę ofiarną, umieszczoną na południowej stronie fasady położonej od 

strony Nilu. Czasami nazywano ją stelą „ślepych wrót”. Z tej drogi korzystała 

dusza, aby wyjść na „światło dzienne”, tzn. do świata żywych. Tędy także,  
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w odwrotnym kierunku, docierały do zmarłego symboliczne ofiary
79

. Począt-

kowo w mastabach obok faraona chowano także ciała zmarłych ważniejszych 

dworzan i dostojników. Jednak z chwilą pojawienia się III dynastii memfickiej 

następuje zróżnicowanie pomiędzy grobami prywatnymi a grobami królew-

skimi. Te ostatnie zaczynają mieć niezwykle imponujący wystrój
80

. I tak gro-

bowiec Dżesera był potężną budowlą utworzoną z pięciu mastab nałożonych 

jedna na drugą na kształt stopni o zmniejszającej się wielkości i tworzących  

w ten sposób piramidę. Szczytowym osiągnięciem w budowaniu piramid były 

olbrzymie budowle królewskie wzniesione przez Cheopsa, Chafrena i Mykeri-

nosa w Gizie ok. roku 2900 p.n.e. Tworzyły wielki kompleks w połączeniu  

z mniejszymi obiektami przeznaczonymi dla dostojników i rodziny królew-

skiej. Pod piramidą znajdowała się komora ze zwłokami króla, do której wej-

ście umieszczono po północnej stronie budowli. Od czasów V dynastii prakty-

kowano umieszczanie na ścianach piramid tekstów religijnych, które recyto-

wano w czasie pogrzebu. Przywilej ten, zarezerwowany pierwotnie tylko dla 

panującego, rozszerzył się w okresie upadku władzy faraonów także na moż-

nowładców w formie tzw. Tekstów sarkofagów, tj. tekstów umieszczanych na 

sarkofagach
81

. Przed wschodnią fasadą piramidy znajdowała się świątynia 

mieszcząca posąg władcy i stół ofiarny oraz zapas żywności dla zmarłego.  

W specjalnej komorze znajdował się tutaj strażnik ka, czyli alter ego zmarłego, 

specjalny posąg biorący udział w obrzędach. Mumia nie mogła uczestniczyć  

w libacjach, oczyszczaniu i okadzaniu, nie mogła tez z oczywistych względów 

przyjmować ofiarowanego jadła i napoju, rytuały sprawowano więc przed podo-

bizną zmarłego
82

. 

Egipski orszak żałobny był jednocześnie ponury i malowniczy, a w przy-

padku pogrzebu władców przypominał przeprowadzkę. Członkowie rodziny 

nie ukrywali swej rozpaczy, szlochając i gestykulując przez całą drogę. Na 

czele długiego pogrzebowego orszaku szła służba ubrana zwyczajnie, niosąc 

pogrzebowy sprzęt i ofiary. Za nią podążał właściwy żałobny kondukt, który 

otwierały płaczki głośno bolejące nad zmarłym. Wynajmowała je rodzina, za-

pewne w obawie, że sama nie okaże dostatecznego żalu. Płaczki w zawodzeniu 

były niezmordowane. Z twarzami umazanymi błotem, z odkrytymi piersiami, 

w rozdartych sukniach nie przestawały jęczeć i uderzać się po głowie. Ludzie 

poważni, stanowiący również część orszaku, nie pozwalali sobie na takie gesty, 

lecz idąc wspominali zasługi zmarłego. Sarkofag umieszczony była na katafal-

ku, który składał się z paru drewnianych ruchomych płyt, albo rusztowania,  

z którego opadały zasłony z haftowanej materii lub ze skóry. Spoczywał na 

barce, otoczony posągami Izydy i Nefrydy. Sama barka poruszała się na sa-
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niach ciągniętych przez woły czerwonej maści, przy których szli poganiacze. 

Przed katafalkiem niewolnik kropił ziemię mlekiem, a kapłan kultu pośmiert-

nego okadzał mumię i recytował odpowiednie formuły. Za saniami posuwała 

się obok rodziny jeszcze jedna grupa płaczek, a także harem i przyjaciele zmar-

łego. Kondukt przemierzający ulice miasta docierał do grobowca lub, tak jak  

w Tebach, schodził nad brzeg rzeki i przeprawiał się przez nią na barkach. Ta 

przeprawa to symbol podróży do Abydos, którą niektórzy chcieli rzeczywiście 

odbyć. Kiedy kondukt przybywał do ostatecznej siedziby, stawiano mumie na 

nogi. Jeden kapłan (sem) ze skórą pantery na ramieniu dawał kadzidło, drugi 

składał bogom napój w ofierze, trzeci z symbolicznym instrumentem zwanym 

nou, rozpoczynał mistyczną ceremonię „otwarcia ust” (herheb), przez którą 

sprowadzał duszę ponownie do ciała. W ten sposób grób stawał się jednocze-

śnie siedzibą duszy, która podczas swego pozaziemskiego życia znajdowała  

w nim schronienie i odpoczynek. W trakcie trwania pogrzebu kapłan trzymał  

w ręku zwój, z którego odczytywał sepulkralne formuły. W tym czasie najbliż-

si składali ostatni pocałunek, dając wyraz nieutulonemu żalowi. Grupa płaczek 

stała wtedy za kapłanami i lamentowała. Po skończonych obrzędach dwaj męż-

czyźni brali mumię i schodzili do grzebalnego szybu, mając ze sobą amulety, 

zapas żywności oraz różne przedmioty przyniesione przez kondukt. Egipcjanie 

byli bowiem przeświadczeni, że umarły odczuwa takie same potrzeby jak 

człowiek żywy. Bardzo istotnym elementem praktykowanym w obrzędzie po-

grzebu było złożenie do grobu, pomiędzy nogi mumii, odpowiednich fragmen-

tów Ksiąg Umarłych, zawierających zaklęcia oraz formuły mające ułatwić 

duszy przejście do krainy wieczności
83

. 

Po zakończonych obrzędach i po złożeniu zmarłego do grobowca, rodzina  

i przyjaciele, którzy towarzyszyli mu w ostatniej drodze, zbierali się w jednej  

z górnych komór lub nad podziemnym grobowcem i spożywali posiłek na 

cześć zmarłego, który zresztą asystował w przyjęciu. Jego obecność wyrażało 

zostawione puste, honorowe miejsce. Śpiewy muzyka i tańce towarzyszące 

temu żałobnemu przyjęciu symbolizowały pewne fakty stworzenia i rytualne 

pijaństwo bogini Hathar, opiekunki zmarłych i patronki miłości, pomagającej 

niewidzialnemu zmarłemu uczestniczyć w uczcie i zmienić go w istotę, która 

odrodzi się przez swe czyny. Po skończonym posiłku uczestnicy rozchodzili 

się, aby wrócić w rocznicę oraz wielkie święta nekropoli. Jednak posiłki tak 

rzadko spożywane nie wystarczały rzecz jasna do wyżywienia zmarłych. Trze-

ba im było, podobnie jak żywym, codziennego pożywienia. Potrzebę tę zaspo-

kajał codzienny kult zmarłych. Wykonywano go od czasów prehistorycznych 

przez ofiary z chleba i libacje ze świeżej wody składane na miejscu  przy każ-

dym grobie. Nad regularnością kultu czuwali wyznaczeni kapłani
84

. 
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Stosunkowo niewiele wiadomo o życiu religijnym szerokich mas egipskich, 

gdyż zapiski źródłowe, na podstawie których odtwarzamy dziś obraz egipskie-

go systemu religijnego, znajdujemy jedynie w grobowcach faraonów i moż-

nych. Ludność uboga nie miała środków na kosztowną drewnianą trumnę  

i drogi rytuał balsamowania. Nie mogła też wznosić wystawnych grobowców. 

Biedni mieli znacznie skromniejszy pochówek. Do grobu wkładano tani amu-

let, kapłan zaś dawał swe błogosławieństwo na drogę do świata podziemnego. 

Ciała grzebano na skraju pustyni, zapewniając im tylko skromne zabezpieczenie. 

Poglądy na istnienie świata pozagrobowego ulegały u Egipcjan w ciągu 

wieków poważnym zmianom. Najstarszy wydaje się pogląd o istnieniu tego 

świata pod ziemią. Za czasów Starego Państwa (2800-2400 przed Chrystusem), 

kiedy władza faraonów i otaczający ich dwór nabrały szczególnego blasku, 

kapłanom egipskim wydawało się niewłaściwe umieszczać faraona i wielkich 

dygnitarzy w ponurym świecie podziemnym ze zwykłymi śmiertelnikami. 

Myśl ta znalazła  wyraz w napisach na ścianach piramid z czasów V i VI dyna-

stii memfickiej (Teksty Piramid), które głoszą, że faraon i możni tego świata 

kontynuują swoje życie w świecie gwiazd zwanym „Dat” lub Duat”. Tam na-

stępuje utożsamienie dusz zmarłych i wielmożów z gwiazdami. Istnienia świata 

podziemnego jednak nie kwestionowano
85

. W Egipcie zaledwie w kilkaset lat 

niewielkie proste groby z usypanym kopczykiem piasku przeobraziły się  

w piramidy gigantycznych rozmiarów wymagające wręcz niewyobrażalnego 

wysiłku i kunsztu podczas budowy. Jest to odzwierciedleniem dynamicznie roz-

wijanej koncepcji życia po śmierci i wagi, jaka była przykładana do obrzędów 

pogrzebowych, pochłaniających niejednokrotnie środki i energię całego państwa 

dla zapewnienia wiecznego życia dla nielicznej elity. Działo się tak pod wpły-

wem heliopolitańskiego kultu słońca. Postać faraona miała tak żywotne znacze-

nie dla dobra narodu i pomyślności procesów kosmicznych, że zapewnienie 

przywrócenia go do życia w niebiańskich sferach jego ojca, boga Słońca, stało 

się największą troską, bez względu na koszty i los reszty ludzkości
86

.  

Pod koniec piątej dynastii do Górnego i Dolnego Egiptu przeniknął kult 

Ozyrysa i wpłynął na zmianę praktyk pogrzebowych. Ozyrys, będący zarazem 

Panem świata podziemnego i synem boga Ziemi, Geba i bogini Nieba, Nut, 

zostaje zabity przez swojego brata Seta, a jego ciało zostaje rozczłonkowane. 

Bóg zostaje jednak przywrócony do życia, dzięki swojej żonie i siostrze, Izy-

dzie, wspieranej przez jego syna-pogrobowca Horusa. Ozyrys stał się zwiastu-

nem zmartwychwstania dla całej ludzkości, tak silnym, że kapłani z Heliopolis 

zmuszeni byli wcielić ten kult do swoich wierzeń i nadać Ozyrysowi atrybuty  

i uprawnienia boga Słońca Re. Pociągnęło to za sobą rozciągnięcie prawa do 

nadziei na zwykłych śmiertelników, którzy nie pretendowali do boskości jak 
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faraon. Mogli oni teraz przejść poza grobem ten sam proces przywracania do 

życia, dzięki którym został wskrzeszony Ozyrys. Proces ten obejmował te same 

zabiegi i ryty mumifikacyjne, których dokonywano na zwłokach faraona, jeśli 

tylko pozwalały na to środki materialne, w praktyce więc pełna mumifikacja 

możliwa była jedynie dla osób zamożnych
87

. 

Kult zmarłych w Egipcie koncentrował się pierwotnie wokół grobowca,  

w którym dusza miała swoją siedzibę, lub też przebywała w jakimś świecie 

podziemnym, zachowując potrzeby podobne do tych za życia. Świadczy o tym 

rosnąca troska o pochówek i wyposażanie grobów we wszystko potrzebne do 

owego życia w zaświatach. Praktyka ta była zakorzeniona tak silnie, że nawet 

kiedy pojawiła się koncepcja duszy opuszczającej ciało i wzlatującej do nieba 

na spotkanie swojego ka w Niebie, obie te koncepcje istniały równolegle. 

Uważano, że – na podobieństwo bogów – najpierw faraon, a potem także inni 

zmarli byli jednocześnie w niebie i na ziemi lub też pod ziemią; przy czym 

każdy miał swojego nieśmiertelnego ba, czyli ducha, niezniszczalne ciało, czyli 

swój posąg, jak też ka, który był opiekuńczym geniuszem kierującym losem 

człowieka na tym i tamtym świecie
88

. W chwili śmierci ba opuszczał ciało 

(zwykle w postaci ptaka) i udawał się do swojej przyszłej siedziby nad lub pod 

ziemią. Natomiast ka, utożsamiany z osobowością, spełniał swoje funkcje za-

równo w życiu doczesnym, jak i pośmiertnym jako istota niemal boska, jednak 

ściśle związana z ciałem. Według różnych koncepcji dusza miała wznosić się 

do nieba w dymie kadzideł lub jako ptak i przebywać w podniebnym państwie 

Re, lub też w krainie szczęśliwości na zachodzie, mogła stać się jedną  

z gwiazd na firmamencie, zdobiących ciało bogini Nieba, Nut, którą symboli-

zowały gwiazdy namalowane na sklepieniu komnaty grobowej. 

Egipska koncepcja psychofizycznej struktury organizmu ludzkiego była 

pełna komplikacji i sprzeczności, które wynikały z niezbyt skoordynowanych 

spekulacji myślowych na temat boskiej natury faraonów, a także wchłaniania 

coraz to nowych idei religijnych i godzenia ich ze starymi w próbach tworzenia 

jednolitego kultu. Dokładny stosunek poszczególnych elementów ciała i ducha 

nie został prawdopodobnie nigdy doprecyzowany, gdyż nie leżało to w sferze 

zainteresowania mitopoetyckiej spekulacji i związanego z nią kultu
89

. 

Kiedy życie pozagrobowe uległo ozyryzacji i demokratyzacji, wówczas 

związane z nim przywileje stały się powszechną własnością tych wszystkich, 

którzy spełnili odpowiednie warunki i mogli znaleźć aprobatę sądu odbywają-

cego się po śmierci człowieka. Sąd ten miał miejsce w Sali Dwóch Prawd, 

gdzie zmarli stawali przed sędzią Ozyrysem i jego czterdziestoma dwoma po-

mocnikami. Ważną rolę w określeniu ostatecznego losu zmarłego miało ma-

giczne działanie Księgi umarłych. Sąd miał ustalić, czy zmarły człowiek pozo-
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stawał w harmonii z boskim porządkiem, na co wskazywało położenie szal 

wagi, którą dzierżył bóg Tot. Ocena miała wartościować dobre uczynki w sto-

sunku do złych. Obecność u stóp wagi „pożeracza”, potwora o hybrydycznej 

postaci krokodyla hipopotama i lwa zarazem, świadczy, że wyrok sądu nie 

zawsze był pomyślny. Uciekano się do magicznych sposobów mających za-

pewnić skuteczną „deklarację niewinności”, która wymieniała wszystkie dobre 

uczynki zmarłych i ich „negatywną spowiedź”
90

. Owa „spowiedź” zawierała 

zdania w rodzaju: „Nie popełniłem grzechu przeciwko ludziom..., Nie gnębi-

łem moich sług…, Nie kazałem pracować więcej, niż to możliwe…, Nie obra-

żałem boga…, Nie maltretowałem ubogiego…, Nie głodziłem…, Nie umniej-

szałem korca…, Nie oszukiwałem przy mierzeniu pola…, i wiele innych
91

. 

Formuły zapisane skrupulatnie na papirusie albo skarabeuszu wkładano do 

grobu. Mniemano, że jeżeli dokona się tych zabiegów, to sprawa zmarłego nie 

będzie poddana na sądzie w wątpliwość przez żadnego z bogów. Doprowadziło 

to w okresie późniejszym do prawdziwego rozkwitu magii, a nawet handlu 

zaklęciami, amuletami, magicznymi papirusami i innymi przedmiotami mają-

cymi zapewnić zmarłemu powodzenie na sądzie Ozyrysa
92

. 

Wielu badaczy ocenia, że moralność miała jednak swoją wartość, wyżej ce-

nioną niż magiczne papirusy. Egipcjanin wiedząc, że musi trwać  

w świecie żywych, być posłuszny bogom i czynić wszystko według określo-

nych boskich praw, mimo ogólnego nacisku rytuału na sąd zmarłych, zdawał 

sobie sprawę z roli, jaką odgrywała etyka przy wejściu do Państwa Umarłych. 

Taka świadomość była żywa w okresie, kiedy idea sądu zmarłych była głoszo-

na przez kapłanów. Czytamy: „Nie ufaj ilości lat: (sędziowie zmarłych) widzą 

czas życia jak jedną godzinę. Gdy po śmierci człowiek zostaje sam, jego czyny 

ułożą się koło niego w stos.” Brak również jakiegoś śladu mozliwości oszuka-

nia sądu przez rytualne podniesienie zmarłego do rangi Ozyrysa, a więc uspra-

wiedliwienia. Przeciwnie, rozprawa sądowa musi się odbyć tak, jak to jest po-

wiedziane, to znaczy jako rozpatrzenie postępowania zmarłego w życiu. Ka-

płan Pezosyrys z Hermopolis polecił włączyć do swych inskrypcji grobowych 

zdania poświęcone sprawiedliwemu działaniu jako jedynej podstawie sądu, 

gdzie waga spełnia właściwą funkcję: „Żaden człowiek nie dotrze tam, jeśli 

jego serce nie było prawe i nie czyniło Maat (właściwe postępowanie). Nie ma 

tam maluczkiego i wielkiego, lecz trzeba się znajdować bez winy, gdy waga  

i ciężar są przed Panem Wieczności. Nie można uwolnić się od policzenia…”
93

 

Piszący o religii egipskiej nie są zgodni, jak wielką rolę w sądzie pośmiertnym 

odgrywała etyka taka jak ją dzisiaj rozumiemy, a jaką magia. Jedni są zdania, 
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że rytuał i magia były całkowicie niezależne od rzeczywistej postawy moralnej 

zmarłego, odmawiając nawet Egipcjanom właściwego rozumienia zasad mo-

ralnych, inni widzą u mieszkańców Egiptu prototyp moralności, który leży  

u podstaw także dzisiejszej etyki. 

Oprócz tych wszystkich zabiegów, czarów i tekstów, które miały chronić 

zmarłego, usprawiedliwić duszę i umożliwić jej uzyskanie szczęśliwości  

w życiu pozagrobowym, rozwinęła się stara praktyka składania w grobach ma-

łych drewnianych figurek sług. Figurki te, zwane uszebti (t.j. „odpowiadacze”) 

przedstawiały robotników niosących narzędzia rolnicze i były przydawane 

zmarłemu jako służba. Figurka miała zamiast zmarłego odpowiadać bogom  

w przypadku, kiedy byli oni wzywani do pracy w zaświatach. Czasem figurki 

posiadały imiona, uosabiały więc prawdziwych sług zmarłego. W Nowym Pań-

stwie liczba figurek w grobowcach bardzo się zwiększyła i dochodziła czasem 

do kilkuset. Większość z nich przeznaczona była do prac rolnych, co świadczy 

o utrzymującym się micie krainy szczęśliwości w formie ogrodu, który trzeba 

uprawiać. Zmarli uwolnieni od konieczności pracy fizycznej, mogli spokojnie 

żeglować po niebiańskiej rzece, grać w warcaby, snuć opowieści i nucić pieśni 

miłosne, posilając się pożywieniem składanym na ich grobach przez tych, któ-

rzy pozostali na ziemi
94

. 

 

Podsumowanie 

 

Opisanie w tak krótkiej pracy pierwszych trzech tysięcy lat tworzenia się 

ludzkiej cywilizacji nawet w jednym tylko aspekcie, tematyki związanej ze 

śmiercią, jest niezwykle trudne. Kultury wyrosłe we wschodniej części Morza 

Śródziemnego oraz w rejonie Międzyrzecza posiadają niezwykłą, skompliko-

waną historię i układają się w barwną mozaikę zwyczajów, tradycji i idei. 

Wszystkie one w jakimś stopniu leżą u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej, 

jaką znamy dziś i uważamy za własną. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, 

że znane nam doskonale zwyczaje i wyobrażenia wykuwały się przez tysiące 

lat w umysłach ludzi zamieszkujących odległe dla nas i egzotyczne krainy. 

Studiowanie tych kultur wyzwala w nas poczucie jedności ludzkiego losu  

i pewnej metafizycznej ciągłości kulturowej, dotyczącej tak delikatnego  

i nadal tajemniczego aspektu, jakim jest śmierć człowieka. 

W świetle przedstawionego materiału możemy sadzić, iż cywilizacje staro-

żytnego Bliskiego Wschodu głęboko wierzyły w istnienie życia pozagrobowe-

go. Wiara w istnienie jakiegoś sposobu trwania po śmierci motywowała całą 

troskę i związana z nią obrzędowość sepulkralną. Najbardziej rozpowszechnio-

nymi formami pogrzebu były inhumacja i kremacja, występujące w dziejach 

starożytnej cywilizacji obok siebie lub po sobie. Zdecydowanie przeważał jed-
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nak ryt grzebania praktykowany powszechnie przez większość ludów. W po-

grzebie wyrażał się pogląd co do losów zmarłego po śmierci. W Mezopotamii, 

Egipcie i Syrii wierzono w możliwość oddziaływania zmarłych zza grobu na 

życie ludzi na ziemi. Toteż obrzędy funeralne miały zapewnić przychylność 

zmarłego dla żywych, bądź uniemożliwić jego ingerencję w ich sprawy. Temu 

służyły składane do grobów dary, będące wyrazem nie tylko czci dla zmarłych, 

ale jednocześnie sposobem zaspokojenia ich potrzeb „na tamtym świecie”. 

Grzebanie zwłok poprzedzał pochód żałobny połączony z właściwą oprawą, 

śpiewem lub lamentem. Często eksponowano przedmioty wyrażające stanowi-

sko lub zasługi zmarłego. Wyrazami głębokiego bólu po śmierci bliskich były 

ryty: sypania popiołu, wkładania żałobnego ubrania, kaleczenia ciała, bardzo 

głośnego i emocjonalnego wyrażania rozpaczy. Zwłoki wkładano do grobu, któ-

ry odtąd stawał się dla zmarłego domem wiecznego trwania. Należy wspomnieć, 

iż w przebiegu pogrzebu i rodzaju grobu znalazł swój wyraz dystans pomiędzy 

zamożnymi a ubogimi. Praktyki te były odbiciem pozycji społecznej zmarłego  

i jego rodziny, poczynając już od najdawniejszych znalezisk. Z biegiem czasu 

różnice te jeszcze bardziej się pogłębiały
95

. 

Jeżeli chodzi o wyobrażenia świata zmarłych, to był on niemal zawsze 

umieszczony pod ziemią i miał jakiś związek z grobem. Natomiast świat, gdzie 

przebywała dusza lub jej odpowiednik, mógł być już umiejscowiony różnora-

ko, w zależności od tradycji, pod ziemią w sferze nieba lub jakiejś odległej 

niedostępnej krainie. Tutaj możemy zauważyć dwa modele kulturowe, jeden 

egipski i drugi związany z Mezopotamią, a obejmujący także część Syrii i Azji 

Mniejszej. Koncepcja egipska wyrosła z obserwacji cyklicznego odradzania się 

i obumierania przyrody, związanej z wylewami życiodajnej rzeki – Nilu. Reli-

gia Egiptu zapoczątkowała myślenie eschatologiczne i koncepcję osobowego 

istnienia po śmierci. Zmartwychwstanie w królestwie Ozyrysa było dostępne 

tym, którzy za życia na ziemi osiągnęli wysoki status moralny. Życie zmarłych 

w zaświatach mogło wyglądać analogicznie do życia na ziemi, a nawet, według 

niektórych mitów, zmarli mieli większe od żywych możliwości poruszania się  

i wpływu na sprawy ziemskie. Życie pośmiertne, pierwotnie zarezerwowane 

tylko dla królów, z biegiem czasu stało się dostępne także dla zwykłego Egip-

cjanina. Początkowo też było uwarunkowane jedynie zachowaniem ciała i do-

stępem do pożywienia – darów grobowych. Wraz z rozwojem wierzeń coraz 

bardziej przesuwano akcent w kierunku etyki, aż w okresie Nowego Państwa 

powiązano los zmarłego z losem boga Ozyrysa, co dawało mu nadzieję na nie-

śmiertelność w szczęśliwej krainie umarłych. Warunkiem było przestrzeganie 

praw bogów i zasad moralnych. W modelu mezopotamskim los człowieka 

przedstawiał się bardzo pesymistycznie. Zmarły przebywał w ciemnym i nie-

przyjaznym miejscu, gdzie nie tylko brakowało światła i przyjemności świata 
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żywych, ale tez czasem odzienia i pożywienia. Bóstwa podziemne były równie 

nieprzyjazne i odrażające jak ich królestwo, ich prawo i władza nie znała miło-

sierdzia. Pewną rolę miała pozycja społeczna zmarłego, która znajdowała od-

zwierciedlenie w świecie zmarłych, ale nie była to wielka ulga. Zmarły był  

w dużym stopniu uzależniony od darów składanych przez żyjących członków 

rodziny, stąd uprzywilejowany był ojciec wielu synów, który mógł liczyć na 

ich pamięć lub człowiek zasłużony, np. wojownik. Najgorszym nieszczęściem 

dla człowieka był brak pogrzebu
96

. Duch takiego człowieka krążył wtedy po 

świecie jako złośliwy demon. Istniała też jakaś idea sądu pośmiertnego, nieste-

ty jego miara etyczna pozostaje dla nas niejasna. 

Wspomnienia wymaga też dojrzała idea staroirańskiego proroka Zaratusz-

try. Jego nauka moralna wprost odnosi się do moralnego postępowania w ży-

ciu, jako jedynego warunku do osiągnięcia szczęścia w krainie zmarłych. 

Człowiek po śmierci zostaje osądzony i jest mu przeznaczone piekło lub niebo. 

Istniała też możliwość odkupienia pomniejszych grzechów i uniknięcia wiecz-

nego potępienia. 

Jak już wspomniano, wszystkie z omawianych systemów teologicznych i fi-

lozoficznych zakładają, iż jakaś cząstka człowieka jest w stanie przetrwać 

śmierć biologiczną i trwać dalej w świecie oddzielonym od naszego. Mimo że 

nie wszystkie koncepcje są optymistyczne, stanowią wyraz ogólnoludzkiego 

przekonania, przeczucia, nadziei, a także pewnego elementarnego pragnienia 

sprawiedliwości, wynagrodzenia za trudy ziemskiego żywota w jakimś lep-

szym,  idealnym miejscu. 

 

 

 

 
Summary 

Conceptions of death in the religions of selected ancient civilizations 

 

Writing about the first three thousand years of the creation of human civilization in 

such a short paper is beyond decription, even if taking into consideration just one as-

pect which is the theme of death. Cultures originated from the east part of the Mediter-

ranean Sea as well as from the region of Miedzyrzecze have a unique, complicated 

history and express a colourful inlay of traditions, habits and ideas. All of them, to 

some extend, are at the mainstay of the civilization which we are familiar with nowa-

days. We do not often realize that known traditions and reflections were born in peo-

ple's minds thousands and thousands years ago. Investigating these cultures releases  a 

feeling of human fate unity and as well as a feeling of some metaphysical cultural con-

tinuity regarding the aspect of death. 

                                                 
96 Zob. T. Stanek, Jahwe a bogowie ludów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział teo-

logiczny, Poznań 2002, s. 95- 96. 



Koncepcje śmierci w religiach wybranych starożytnych cywilizacji 

 

 

92 

Regarding presented material  we may think that the civilizations of Near East did 

believe in the existence of the other life. The faith in a way of after-death existence 

motivated the care and rites. 

The most typical funeral formalities  among ancient civilizations were inhumation  

cremation and burial, among which the last one was the most commonly performed and 

was regarded as an expression of the deceased's fate. In countries as Mesopotamia, 

Egypt and Syria it was believed that the deceased had an influence on life of those who 

stayed alive at that time, so the formalities were to assure the benevolence of the de-

ceased for those being still alive. These believes resulted in supporting the deceased 

with gifts  expressing not only the respect for the person, but also with confidence he or 

she will have all they need in the other world. The burial was proceeded by mournful 

procession. The objects which the deceased was buried with often expressed the posi-

tion or merits of the person. The expressions of deep sorrow were rites of maiming the 

body, loud mourning and strewing with ash. The corpse was put into a tomb which 

from then on was a kind of  everlasting life. It is to be mentioned that the was a notice-

able diversity between the rich and the poor. During the times the diversity became 

more and more noticeable.  

In terms of reflections upon the the world of the deaths, it was almost always placed 

beneath the ground level whereas the world in which the spirit existed was either 

placed  deep in the ground or in a distant realm-depending on traditions. There are two 

distinguished cultural models: an Egyptian and Mesopotamian one including a part of 

Syria and Asia Minor. The Egyptian conception was created upon the observation of 

periodical revitalization of the nature associated with the outflow of the river Nile. The 

religion of Egypt gave the beginning  for  eschatological thinking and  the concept of 

personal existence after the death.  The resurrection in the realm of Osiris was available 

for those who throughout their life had achieved high moral status. The after-death life 

was first granted for kings, but during the time flow it became available for an average 

Egyptian as well.  In the beginning it was conditioned with the body behaviour and the 

access to the foods- gifts in the tomb. Later on, more focus was but on towards ethics 

till the times of New Republic during which the fate of the deceased was linked with 

the fate of Osiris and in this way hope for immortality was given. The condition for this 

though was the complying with tke law of Gods and following the moral rules. In the 

Mesopotamian model the fate of human was rather pessimistic. The deceased  'lived' in 

a dark and unpleasant place in which there was lack of light, lack of pleasures even 

sometimes  lack of food and clothing. The subterranean deities were also unpleasant 

and dreadful as their realm was. They appeared not to be mercyful at all. The social 

status of the deceased had a reflection in the realm of the dead, but it was not much of  

a relief. The deceased depended on the gifts granted him by the living  members of the 

family. The worst of all was the lack of the funeral. The spirit of such a person was 

cruising in the world being a  meliciuos demon. As far as we know there was also an 

idea of after-death judgement, but unfortunately is still unclear for us.  

The idea of ancient  Persian prophet Zaratushra is worth mentioning as well. His 

moral lectures indicates moral behaviour in life as the only condition for achieving 

happiness in the realm of the deceased.  A human is to be judged and doomed either 

heaven or hell. There was a possibility of redemption of the guilts and avoidance of the 

condemnation.  
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As it has been mentioned, all  theological and philosophical  systems discussed so 

far assume that a particle of a human being is able to survive  biological death and 

continue to exist in a separate world distant from ours. Despite the fact not all of them 

appear to be optimistic, they express a general human belief, hunch and hope for jus-

tice, reparation for tol of life on earth in a better place.  
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Teologiczne spojrzenie na „bioenergoterapię” 
 

 
Pojęcia „bioenergii” i „bioenergoterapii” stały się w naszych czasach przed-

miotem intensywnego zainteresowania
2
 i jednocześnie ogromnych kontrower-

sji. Jedni upatrują w bioenergoterapii panaceum na wszelkie niedomagania 

nowoczesnej medycyny, inni zaś widzą w niej tylko oszustwo, zagrożenie  

i niemalże domenę działania diabła. Ponieważ wiele zjawisk z zakresu psycho-

troniki wykazuje duże podobieństwo do fenomenów występujących w dziedzi-

nie przeżyć religijnych, istnieje możliwość błędnej ich identyfikacji i potrzeba 

przeprowadzenia jasnej linii oddzielającej fenomeny paranormalne od zjawisk 

nadprzyrodzonych.
3
 Sytuację komplikuje na dodatek ogromny zalew publikacji 

na te tematy w formie drukowanej i elektronicznej o niewiadomej, spornej  

i często podejrzanej proweniencji. Towarzyszy temu tak wielka temperatura 

sporu i radykalność skrajnych ujęć, że bardzo trudno wyrobić sobie na ten te-

mat jakiekolwiek rozsądne zdanie, a ogromną część winy za to ponosi straszli-

wy bałagan pojęciowy i kompetencyjny. Stąd zadanie stojące przed tym opra-

cowaniem jest ogromnie trudne. 

                                                 
1
 Ks. dr hab. Marek Jagodziński, prof. UKSW w Katedrze Teologii Współczesnej w Instytucie 

Teologicznym UKSW w Radomiu; specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. 
2 A.J. Nowak zauważa: „W drugiej połowie XX wieku zaczęło się bardzo silne zainteresowanie 

zjawiskami, które wykraczają poza zwykłe doświadczenia zmysłowe. Być może przyczyniły się 

do tego również objawienia maryjne. [...] Należy wobec nich zachować bezwzględny krytycyzm. 

Od 1933 do 1989 roku naliczono ich 366” (Parapsychologia, Lublin 2006, s. 15). 
3 Por. B. Pylak, Psychotronika – problem czy tajemnica?, „Ateneum Kapłańskie” 79 (1987)  

t. 109, z. 6, s. 325-329. „Psychologia, a więc i parapsychologia, nie posiada absolutnie żadnych 

możliwości, żadnych metod, które by ją upoważniały do wydawania sądów etycznych, moral-

nych. [...] Parapsychologia może jednak orzec, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia 

ze zjawiskiem psychicznym normalnym, czy paranormalnym, z neurotycznym, czy psychotycz-

nym lub po prostu z oszustwem. [...] istnieje problem dobra i zła, jednak bezbłędne odróżnianie 

duchów, postaw ludzkich daje człowiekowi dopiero łaska wiary. [...] fenomenów parapsycholo-

gicznych nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie na jednej płaszczyźnie badań. Tutaj właśnie 

spoczywa zasadnicza trudność w poszukiwaniu źródeł parapsychologicznych zjawisk, fenomeny 

te bowiem przebiegają równocześnie w sferze biologicznej, psychicznej i duchowej. Teolog musi 

się nauczyć rozpoznawania biologicznej i psychicznej płaszczyzny parapsychologicznych prze-

biegów. Medyk i psycholog z kolei muszą sobie uświadomić, że nie wszystko, czego nie można 

ująć w wykres i liczbę, nie ma prawa istnieć” (A.J. Nowak, dz. cyt., s. 16-18) (na temat rozpo-

znawania ludzkich postaw zob. tamże, 22n). Parapsychologia pragnie rzetelnie podejść do zja-

wisk paranormalnych, które wymykają się całkowicie psychologii redukcjonistycznej. Jesteśmy 

bowiem świadkami fałszerstwa i szarlataństwa, które na ludzkiej naiwności zbijają ogromny 

kapitał” (tamże, s. 26n). 
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Żeby nie być gołosłownym: Omówienie zagadnienia bioenergoterapii zna-

lazło miejsce w bardzo dobrej skądinąd książce ks. Aleksandra Posackiego SJ 

„Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno-

teologiczne i praktyczno-duszpasterskie”
4
, w rozdziale zatytułowanym „Teorie 

i praktyki okultyzmu – dawne i nowe”
5
, na przedostatnim miejscu w szeregu 

paragrafów o spirytyzmie
6
, magii

7
, wróżbiarstwie

8
 i medycynie okultystycznej, 

a jako dział medycyny okultystycznej bioenergoterapia została umieszczona na 

tym samym poziomie, co reiki
9
. Dlaczego jednak w książce o aspektach filozo-

ficzno-teologicznych i praktyczno-duszpasterskich zabrakło całkowicie odnie-

sienia do wielu prac na ten temat lubelskiego teologa, arcybiskupa Bolesława 

Pylaka, który prezentuje akurat pozytywne podejście do bioenergoterapii (cho-

ciaż trudno się zgodzić z niektórymi jego koncepcjami antropologicznymi)?
10

 

Czy to nie zaciążyło na obiektywności tego opracowania? Nie negując możli-

wości i faktu rozumienia i uprawiania bioenergoterapii także w sensie okulty-

stycznym
11

 należy zapytać: Jakie wrażenie będzie miał na samym początku 

człowiek poszukujący obiektywnej oceny teologicznej tego zjawiska – jakkol-

wiek w tekście książki znajduje się bardzo wiele cennych i prawdziwych 

stwierdzeń? 

Sam Posacki, próbując zdefiniować medycynę okultystyczną, wspomina  

o konieczności rozróżniania między medycyną naturalną, holistyczną i okulty-

styczną. Między znaczeniami poszczególnych tych określeń istnieje ogromna 

różnica, ale wydaje się, że bioenergoterapię wspomniany autor chce jedno-

znacznie zakwalifikować do medycyny okultystycznej. Czy całkowicie słusz-

nie? Do okultyzmu
12

 zalicza się przecież niektóre religijne czy pseudoreligijne 

ujęcia natury, zwłaszcza gdy łączą się one z antropologią gnozy
13

, są kontynu-

acją ideologii mesmeryzmu
14

, nawiązują do teozofii
15

 i antropozofii
16

, czy do 

religii Wschodu.
17

 

                                                 
4 Radom 2009. 
5 Tamże, 216-387. 
6 Zob. A.J. Nowak, dz. cyt., s. 182-199; A. Posacki, dz. cyt., s. 219-248. 
7 Zob. A.J. Nowak, dz. cyt., s. 138-153; A. Posacki, dz. cyt., s. 276-295;  
8 Zob. A. Posacki, dz. cyt., s. 323-357. 
9 Zob. tamże, s. 381-387. 
10 Zob. „Bibliografia”, w: A. Posacki, dz. cyt., s. 480-508. 
11 Zob. tamże, s. 23-48. 
12 Zob. A.J. Nowak, dz. cyt., s. 153-182. 
13 Zob. A. Posacki, dz. cyt., s. 66-164. 
14 Zob. tamże, 222n. Por. tamże, s. 374: „Mediumizm (określany jako zdolności Extra-Sensory 

Perceptions lub Psi-Gamma w sensie przypisywania ich jedynie naturze ludzkiej) istnieje zawsze 

w kontekście szczątkowej pseudonaukowej teorii (hipotezy) lub w kontekście całościowej dok-

tryny światopoglądowo-kultycznej; stąd występuje możliwość zamazania poziomów oddziały-

wania; nie jest jasne, czy chodzi o leczenie (bio-), czy o terapię (psycho-), czy o wtajemniczenie 

duchowe (inicjacja religijna, magiczna, okultystyczna). Wahadlarstwo, nieodłączne obecnie od 

bioterapii, traktowane było przez starożytnych jako operacja magiczna. Wielu poleca, by trakto-
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Inne jest zasadnicze podejście do fenomenów paranormalnych lubelskiego 

teologa, ks. Mariana Ruseckiego. Podkreśla on, że teologia nie zajmuje się 

nimi wprost, lecz jedynie ubocznie i ze względów apologetycznych. Ponieważ 

niektórzy badacze usiłują wykorzystywać zjawiska paranormalne do wyjaśnia-

nia wierzeń religijnych, teologia musi się do tego ustosunkować, tym bardziej 

że ludzie nieznający dokładnie ani chrześcijaństwa, ani religii wschodnich, ani 

proponowanych im nowych ideologii oraz pozbawieni na dodatek krytycznego 

umysłu, łatwo ulegają propagandzie quasi-religijnej i ideologicznej. Dlatego 

trzeba te zjawiska scharakteryzować, podjąć próbę wyjaśnienia ich natury, ale 

zawsze z zachowaniem trzeźwych reguł naukowego podejścia. Bardzo cenna 

jest sugestia Ruseckiego, żeby jako modelowy wzór podejścia do zjawisk nad-

zwyczajnych potraktować wypracowane przez teologię fundamentalną nauko-

we rozpoznanie cudu.
18

 Obejmuje ono współdziałanie historii, nauk empirycz-

nych, filozofii i teologii. Historyczna weryfikacja jest konieczna, bowiem nie-

kiedy fantazja, przywidzenia, iluzja, błędna obserwacja, uleganie psychozie lub 

sugestii mogą powodować branie za rzeczywistość czegoś zmyślonego. Nade 

wszystko jednak historyk musi ustalić wiarygodność świadków: ich kwalifika-

cji intelektualnych i moralnych (zdrowia psychicznego, krytycyzmu, umiejęt-

ności myślenia kategoriami przyczynowo-skutkowymi, znajomości obrazu 

naturalnego funkcjonowania świata i zjawisk w nim zachodzących, bezstron-

ności, prawdomówności, wykluczenia kłamstwa dla zysku, uznania, rozgłosu 

czy prestiżu).
19

 Weryfikacja na terenie nauk przyrodniczych jest bardzo złożo-

na. Ich badania opierają się na założeniu, że wszelkie zjawiska i procesy, jak-

kolwiek bardzo zróżnicowane, dadzą się sprowadzić do wyjaśnienia działaniem 

naturalnych przyczyn o charakterze homogennym, oraz że na podstawie stałego 

ich działania (choćby w ujęciu statystycznym) da się ustalić kierujące nimi 

prawa przyrodnicze. Chodzi więc nie tylko o opisanie zdarzeń, ale także o usta-

lenie związków i relacji między nimi oraz ich powiązań przyczynowych.
20

 Na 

gruncie filozofii (nie wykluczającej oczywiście z góry przyczyny transcendent-

nej) chodzi natomiast o uwzględnienie hipotez zakładających nieznane siły 

przyrody, przypadek, indeterminizm i „nieskończony” rozwój nauki.
21

 

Uwzględnić trzeba także fakt, że nie we wszystkich dziedzinach nauki uzy-

skuje się wyniki absolutnie pewne, np. w medycynie, psychologii, humanisty-

                                                                                                                       
wać wahadełko jako przedmiot kultu, nigdy nie dawać w obce ręce, a umycie rąk przed waha-

dełkowaniem traktować jako podstawowy warunek (K. Spiesberger).” 
15 Zob. tamże, s. 82-88. 
16 Zob. tamże, s. 89-98. 
17 Por. tamże, s. 374-377. 
18 Por. M. Rusecki, Teologia wobec zjawisk paranormalnych. Zarys problematyki, Częstochowa 

2010, s. 5-10. 
19 Por. tamże, s. 38n. 
20 Por. tamże, s. 40n. 
21 Por. tamże, s. 43-45. 
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ce. Rozwój nauki często nie przebiega także linearnie, gdyż zdarzają się „ko-

pernikańskie przewroty”, które rewolucjonizują dotychczasowe ustalenia na-

ukowe.
22

 W odniesieniu do zjawisk nadzwyczajnych nie może być także wy-

kluczony z góry udział nauk teologicznych – zbadać należałoby wtedy ich kon-

tekst religijno-moralny, sposób jego wyrażenia i związek tego kontekstu z sa-

mymi zjawiskami.
23

 

O. prof. Antoni Jozafat Nowak uważa, że „nie wolno fenomenów parapsy-

chologicznych demonizować. Człowiek zostaje poczęty z wieloma zdolno-

ściami genotypicznymi. Nie każdy ma dar artystyczny: muzykowania, rzeźbie-

nia czy malowania, nie każdy może być poetą [...] czy powieściopisarzem [...] 

Do tego rodzaju uzdolnień należy zaliczyć bardzo wiele fenomenów parapsy-

chologicznych. [...] Nie brak również osób kanonizowanych, które miały dar 

parapsychologiczny. Niewątpliwie analizując zjawiska paranormalne, autor 

porusza się po grząskim terenie, jednak nie zwalnia go to z obowiązku, aby się 

tym fenomenom przypatrzeć, mając do pomocy naukę Kościoła Świętego, ła-

skę wiary oraz metafizykę”.
24

 

Podejmowanie trzeźwej refleksji nad tym tematem jest obciążone ryzykiem 

narażenia się na gwałtowną i nieprzebierającą w środkach krytykę zarówno za 

strony zwolenników, jak i przeciwników „bioenergoterapii”. Wystarczy tylko 

zajrzeć do Internetu, żeby przekonać się, jak wielka jest temperatura sporu i jak 

bardzo często odbiega on od właściwego poziomu argumentacji i stosowanych 

środków. Narzuca się nieodparcie przekonanie, że spór toczą najczęściej „wy-

znawcy” obu stron, co nie sprzyja racjonalnej i wyważonej refleksji – także 

filozoficznej. Wobec zalewu publikacji o niewiadomym i często wątpliwym 

autoramencie ważną rzeczą jest na dodatek oparcie się na poważnej literaturze 

dotyczącej tego tematu.
25

 

 

1. Fenomen „bioenegroterapii” 

 

„Bioenergoterapia” (od. gr. bios – życie, energeia – działanie, therapeia – 

leczenie
26

) to popularna metoda tzw. medycyny niekonwencjonalnej (alterna-

tywnej), polegająca na przekazywaniu pacjentowi rzekomej energii, w jaką 

wyposażony jest rzekomo tzw. bioenergoterapeuta.
27

 Bioenergoterapia zakłada 

istnienie tzw. bioenergii, zwanej inaczej bioprądami, biopolem, energią witalną 

czy biomagnetyzmem. Sam fakt istnienia takiej energii określany jest na pod-

                                                 
22 Por. tamże, s. 46. 
23 Por. tamże, s. 47. 
24 Dz. cyt., s. 13n. 
25 Pomocą może być krótki wykaz poważnych publikacji zamieszczony przez ks. prof. M. Ru-

seckiego, dz. cyt., s. 59-61. 
26 Posacki mylnie przytacza transkrypcję greckich słów (dz. cyt., s. 362). 
27 Por. tamże, s. 362. 
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stawie pewnych doznań człowieka (mrowienie, uczucie ciepła) oraz uzdrowi-

cielskich skutków. Oddziaływanie uzdrowicieli jest faktem (uzdrowienia, 

zmiany EEG lub EKG, lepsze samopoczucie itp.), nie jest jednak znana jego 

przyczyna, a ściślej mówiąc, może ich być bardzo wiele.
28

 Uważa się, że 

uzdrowiciele wpływają całościowo na osobę człowieka i przywracają harmonię 

w organizmie, którego siły witalne zostały zachwiane, tak że energia życiowa 

jednostki płynie na nowo harmonijnie i regularnie. Wspomniane odczucia to-

warzyszące nałożeniu rąk nie muszą jednak oznaczać obecności jakiejś energii, 

tym bardziej że teorie usiłujące wyjaśnić ich występowanie (szczególnie teoria 

tzw. biopola) nie są przekonywające z fizycznego punktu widzenia.
29

 Dlatego 

też w tytule niniejszego opracowania słowo „bioenergoterapia” zostało użyte  

w cudzysłowie. 

Parapsychologia dotyczy szeregu zjawisk, których poznanie dokonuje się 

przez nieznane bliżej kanały poznawcze z wyłączeniem znanych nam zmysłów. 

Niekiedy preferowany jest w zastępstwie terminu „parapsychologia” termin 

„psychotronika” dla zaznaczenia, że w przypadku omawianych zjawisk chodzi 

o zjawiska naturalne, a nie poza- czy ponadziemskie.
30

 Zjawiska te zdają się 

świadczyć, że istnieje jakaś rzeczywistość nieuchwytna dla naszych zmysłów, 

oraz że istnieje w nas jakaś nieokreślona władza poznawcza, przy pomocy któ-

rej odkrywamy tę rzeczywistość. Nie wszyscy jednak posiadają tę zdolność 

poznawczą. Uważa się, że około 20% populacji ma ją w stopniu wystarczają-

cym do eksperymentów i ewentualnego wykorzystania jej do pomocy lu-

dziom.
31

 Ponieważ inni posiadają ją w stopniu mniejszym lub znikomym, po-

wstają zarzuty, iż poznanie takie jest nienaukowe, a doświadczenia jej negowa-

ne są jako nieprawdziwe lub przypisywane są nawet siłom demonicznym.
32

 

Interesujący jest fakt, że tego typu uzdolnienia posiadają także ptaki i zwierzę-

                                                 
28 Por. B. Pylak, dz. cyt., s. 326. 
29 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 363n. 
30 Por. B. Pylak, dz. cyt., s. 324; A.J. Nowak, dz. cyt., s. 41-44. 
31 „Istnieje przekonanie wśród parapsychologów, że każdy człowiek posiada zdolności paranor-

malne, mogą one funkcjonować w głębokiej nieświadomości... [...] Nie każdy jednak swoje 

zdolności paranormalne zauważył, nie każdy je rozwinął, nie każdy potrafi je spożytkować”  

(A.J. Nowak, dz. cyt., s. 44). 
32 M. Rusecki, dz. cyt., s. 56: „Parapsychologii nie można [...] oceniać negatywnie i odmawiać 

jej charakteru naukowego. Jest ona pomocna dla teologii duchowości i teologii fundamentalnej, 

gdyż ułatwia odróżnianie zjawisk paranormalnych od nadprzyrodzonych. W przeszłości bowiem, 

gdy nie było tego typu badań, zbyt łatwo zjawiska paranormalne czy rzeczy nadzwyczajne zali-

czano do fenomenów mających niemal naocznościowo świadczyć o realności świata transcen-

dentnego, manifestującego się w nich. Parapsychologia [...] w zasadzie nie określa źródeł,  

z jakich dane zjawisko pochodzi, raczej szuka w psychice człowieka szczególnych uzdolnień 

parapsychologicznych, co nie jest rozwiązaniem zadowalającym, zwłaszcza gdy idzie o wyda-

rzenia religijne. [...] Teologia w miarę swych kompetencji [...] podaje stosowne uzasadnienia. 

Naukowe myślenie musi toczyć się według odpowiednich racji, inaczej będzie pozbawione 

predykatu naukowości.” 
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ta. Może chodzi o instynkt, którego natury nie znamy przecież, a który być 

może dawniej był obecny u ludzi w znacznie wyższym stopniu i przytłumiony 

został przez rozwój cywilizacji?
33

 

 

2. Stan badań empirycznych nad bioenergoterapią 

 

W XVIII i XIX w. zaczęto formułować hipotezy naukowe dotyczące lecze-

nia masażem i dotykiem. Mesmeryzm
34

 twierdzi, że istnieje tzw. fluid magne-

tyczny, będący rodzajem niewidzialnej energii wytwarzanej przez każdy ludzki 

organizm. Zaburzenia tego „fluidu” miałyby stanowić przyczynę różnych cho-

rób, które leczyć można przez oddziaływanie zdrowego „fluidu” innego czło-

wieka. Teoria ta jest niejasna, ponieważ zakłada istnienie niewidzialnej energii 

kosmicznej, pochodzącej z gwiazd i planet, wypełniającej cały świat i mającej 

wpływ na ciało ludzkie. Teoria ta powstała w kontekście światopoglądowo-

kultycznym, była inspirowana przez tajemne doktryny masońskie
35

, a natura 

jest w niej pojmowana panteistycznie.
36

  

Dzisiaj więcej mówi się o bioemanacji czy o oddziaływaniu biopola. Cho-

ciaż nie są to pojęcia fizyczne, niektórzy usiłują nadać im status wiedzy na-

ukowej w nadziei na postęp naukowy w przyszłości. Współcześnie mówi się  

o bioplazmie, czyli nieznanej nam jeszcze energii bioplazmatycznej, biograwi-

tacyjnej lub tzw. energii X. Najczęściej twierdzi się, że bioenergia jest jakąś 

energią fal elektromagnetycznych, o których wiemy wiele, ale nie wszystko. 

Mówi się więc o biopolu (polu bioelektromagnetycznym, bioenergopolu)  

a jednocześnie szuka się całościowej teorii parapsychologicznej lub psychotro-

nicznej, w świetle której można by wytłumaczyć oddziaływanie bioenergii 

(często rzekomo dokonujące się na odległość).
37

 A. Posacki zaznacza, że me-

chanika kwantowa ma w sobie tyle niejasności, że w jej świetle nie można 

uważać parapsychologii
38

 za niemożliwą. Niektóre publikacje mówią o energii 

parapsychologicznej, twierdząc, że jej nośnikiem są różne rodzaje prądów po-

wstających w mózgu. Posacki wspomina także o badaniach naukowych na 

całym świecie, które poszukują weryfikacji emitowanych przez organizm ludz-

ki subtelnych energii i wyjaśnienia ich działania w ramach różnych teorii bio-

komunikacyjnych (badania te prowadzone są często w celach militarnych i im 

pokrewnych, i ze względu na to są najczęściej utajnione).
39

  

                                                 
33 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego (radiestezja i bioenergoterapia), 

w: tenże, Poznawać w świetle wiary, Warszawa 2003, s. 37n, s. 85. 
34 Zob. P. Królikowski, Mesmeryzm, w: Encyklopedia katolicka, t. XII, S. Wilk, E. Ziemann,  

R. Sawa i in. (red.) Lublin 2008, s. 602n. 
35 Zob. A. Posacki, dz. cyt., s. 178-182. 
36 Por. tamże, 364n. 
37 Por. A.J. Nowak, dz. cyt., s. 54n; A. Posacki, dz. cyt., s. 364n. 
38 Zob. A. Posacki, dz. cyt., s. 53-65. 
39 Por. tamże, s. 365n. 
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Status parapsychologii jest ponadto ciągle niedookreślony, jako że znajduje 

się ona we wczesnym stadium rozwoju i nie zgromadziła jeszcze dostatecznej 

wiedzy, bada bardzo skomplikowane związki nadzwyczaj zmiennych czynni-

ków psychologicznych oraz zdolności, które pojawiają się w bardzo podsta-

wowych i niedoskonałych formach tak słabych, że ledwie dają się wyczuć.
40

 

Mimo mnóstwa różnorakich teorii, według Posackiego narasta przekonanie, że 

mechanizmów parapsychologicznych nie da się wytłumaczyć przy pomocy 

teorii fizykalnych, a poza tym uwidacznia się w parapsychologii swoisty do-

gmatyzm antropologiczny, wykluczający arbitralnie (bez dowodu) możliwość 

hipotez spirytystycznych (działania duchów jako bytów osobowych). Teoria 

przywracania równowagi energetycznej w organizmie bazuje także na teoriach 

parafizycznych, pseudonaukowych, metanaukowych lub metafizycznych, są  

w niej jakieś ślady naukowości, ale bardzo często teoria ta odwołuje się do 

niepewnych (a nawet niebezpiecznych) światopoglądów. Stwierdzono także 

empirycznie, że oddziaływanie bioterapii nie zawsze jest dobre i lecznicze.
41

 

Zupełnie przeciwną ocenę takich zjawisk i zdolności przedstawia B. Pylak, 

który podkreśla, że niezdrowe zainteresowanie okultyzmem i spirytyzmem 

wyrządziło samej psychotronice ogromne szkody. Wszystkie zjawiska z jej 

zakresu, niemożliwe do wyjaśnienia na podstawie znanych nam praw fizyki, 

biologii i psychologii, mogą mieć rzeczywiście swoje przyczynowe uzasadnie-

nie albo w bytach spoza tego świata (Bóg, duchy dobre, duchy złe), albo  

w nadzwyczajnych mocach fizycznych i psychicznych człowieka. Psychotroni-

ka nie neguje możliwości ingerowania w nie bytów pozaświatowych, lecz po-

zostawia to poznaniu teologicznemu.
42

 

 

3. Problemy z interpretacją bioenergoterapii 

 

Oddziaływanie „bioenergetyczne” jest faktem stwierdzanym empirycznie  

i nie wymaga żadnej wiary. Postuluje natomiast i kusi wielu do podejmowania 

prób jego interpretacji – i tu dopiero rozpoczynają się prawdziwe problemy. 

Każdy bowiem, kto ma do czynienia z takim oddziaływaniem, czuje się niemal 

powołany i wręcz zmuszony do jakiegoś jego wytłumaczenia.
43

 

                                                 
40 B. Pylak zalicza do nich telepatię, psychowizję, prekognicję, bilokację, lewitację, telekinezę, 

astrologię i radiestezję. Autor podkreśla, że katolicka parapsychologia nie zajmuje się zjawiska-

mi z zakresu spirytyzmu i działania nieokreślonych sił ze świata transcendentnego, jak magia  

i okultyzm. Przedmiotem jej badań są fenomeny tego świata i w jego ramach szuka wyjaśnienia 

ich natury (por. W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 38-40). 
41 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 366n. 
42 Por. B. Pylak, Psychotronika..., dz. cyt., s. 337n. 
43 Na własny użytek abp B. Pylak adaptuje w tej dziedzinie filozofię i antropologię Dalekiego 

Wschodu (por. tenże, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego (radiestezja i bioenergotera-

pia), dz. cyt., 49-73). R.E. Rogowski, wśród immanentnych przyczyn fascynacji religijnością 

Wschodu wymienia techniki integralne i integrujące: „Techniki te mają charakter integralny, 
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Bardzo często interpretacje te mają charakter światopoglądowy, nacecho-

wane są panteizmem czy monizmem kosmicznym, stawiającym w centrum 

działanie jakiejś bezosobowej siły i zakładającym, że każda istota żywa jest 

źródłem pola energii, które oddziałuje z innymi polami. Leczenie zmierzałoby 

więc do przywrócenia równowagi energetycznej określanej jako zdrowie. Ta-

kie założenie jest jednak założeniem metafizycznym, oparta na nim holistyczna 

wizja człowieka jest rodzajem panteizmu monistycznego, przeniesionego na 

poziom antropologii, a człowiekowi jako źródłu i odbiorcy energii kosmicznej 

grozi niebezpieczeństwo idolatrii w postaci np. samoubóstwienia.
44

 

Bioenergoterapeuci używają najczęściej niejasnych i niezweryfikowanych 

terminów naukowych, pseudonaukowych i filozoficznych, pochodzących  

z tajemnej wiedzy okultyzmu lub uproszczonych wersji religii Wschodu. 

Sprzyja to subiektywizmowi ontologicznemu i teoriopoznawczemu, a także 

synkretyzmowi, który łączy niechrześcijańskie koncepcje zła, choroby i życia  

z przekształconymi odpowiednio i zrelatywizowanymi pojęciami chrześcijań-

skimi, co od dawna propagowała teozofia, antropozofia, masoneria i New 

Age
45

. Znaczenie używanych wtedy pojęć jest niesamowicie płynne, a używa-

nie samego pojęcia „energia” sugeruje naukowość koncepcji i pewien uniwer-

salizm wiedzy. Nie istnieje żadna ostateczna weryfikacja takich twierdzeń, 

dokonuje się natomiast nadużywanie uczciwych odkryć, autorytetu naukowców 

i ośrodków naukowych. Skutkuje to powszechnym osłabieniem lub odrzuce-

niem krytycyzmu oraz podważaniem prawdomówności w kulturze.
46

 Nie po-

maga także w krytycznym odniesieniu fakt rejestracji, np. w Polsce „zawodu 

bioenergoterapeuty”.
47

 

Nie należy jednak odrzucać możliwości zachodzenia zjawisk parapsycholo-

gicznych, które wynikają z ludzkich zdolności, ani możliwości wyjaśnienia  

i wykorzystania sił bioenergii. Niebezpieczeństwo polega na przedwczesnych 

uogólnieniach i nieuprawnionych ekstrapolacjach nie tylko w odniesieniu do 

pseudohipotez naukowych, lecz także na wywoływaniu wrażenia, że cały su-

pernaturalizm ezoteryzmu czy okultyzmu jest spójny w sobie i ponadreligijny. 

Łączy się z tym głoszenie poglądu, że wszystkie religie mają wspólne „jądro 

                                                                                                                       
biorą bowiem pod uwagę ciało i duszę, sferę intelektualną i wolitywną, emocjonalną i zmysło-

wą” (Fascynacja religijnością Wschodu, „Ateneum Kapłańskie” 79 (1987) t. 108, z. 3, s. 385). 

Nic więc dziwnego, że stojąca u ich podstaw antropologia stanowi jakąś ofertę dla poszukują-

cych jedności „świata widzialnego i niewidzialnego”. Krytyczny opis i ocenę niektórych feno-

menów parapsychologicznych (telepatii, jasnowidzenia, prekognicji, chiromancji, stygmatów  

i ksenologii) zamieszcza także A.J. Nowak, dz. cyt., s. 41-135. 
44 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 367n. 
45 Zob. tamże, s. 108-164. 
46 Por. tamże, s. 368n. 
47 Por. tamże, s. 371n. 
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ezoterczne”, dochodzi także do prób naukowego nobilitowania magii, ubó-

stwiania natury i nieprzejrzystych związków biznesowych.
48

 

Istotną sprawą jest występujący tu eklektyzm metodologiczny, wynikający  

z eklektyzmu światopoglądowego lub ideologicznego. Sprzyja mu także hoł-

dowanie zasadzie, że myśl działa i stwarza rzeczywistość (magia, teozofia). 

Chaos semantyczny i metodologiczny, wynikający także z subiektywnego do-

boru metod, często niepoddających się żadnej weryfikacji, sprawia, że zamazu-

je się granica między terapią a inicjacją parareligijną. Prawie zawsze różdżkar-

stwo
49

 idzie w parze z bioenergoterapią, jako metody diagnostycznej używa się 

wahadełka
50

, a parawanem obiektywizmu i neutralności staje się leczenie zio-

łami.
51

 

Podkreślić należy, że badania dotyczą tu zjawisk często spontanicznych, 

chociaż próbuje się je także wywoływać w warunkach laboratoryjnych. Ekspe-

rymenty przeprowadzane z zachowaniem reguł krytycyzmu naukowego dają 

różne wyniki ze względu na różnorodność osób i reakcji oraz trudność opisu 

zjawisk, które nie poddają się metodom kwantytatywnym.
52

 Godne odnotowa-

nia są także psychologiczne interpretacje oddziaływania bioenergetycznego. 

Stwierdzono bowiem, że nawet jeśli nie są znane do końca mechanizmy 

uzdrawiania, uzdrowiciel może wpłynąć na chorobę i symptomy cierpienia 

ludzi (a nawet zwierząt) już samą obecnością, spojrzeniem, nałożeniem rąk – 

bez widzialnej czy możliwej do zidentyfikowania przyczyny fizycznej. Wśród 

możliwych psychologicznych (psychofizycznych) przyczyn wymienia się pły-

nącą z dobrej woli i życzliwości uzdrowiciela „pozytywną stymulację” dla 

psychiki i organizmu chorego, uruchamiającą mechanizmy samoleczenia, jak  

i „negatywną psychomanipulację” – w obu przypadkach istotne jest wykorzy-

stanie psychologicznej sugestii, której mechanizm (podobnie jak w hipnozie) 

nie jest do końca znany.
53

 Mówi się przy tym także o możliwości efektu place-

bo lub działaniu psychokinetycznym (możliwości oddziaływania psychiką na 

materię).
54

 Samuel Pfeifer
55

 odnotowuje pięć przyczyn (najczęściej natury psy-

chofizycznej) takich uzdrowień: człowiek wróciłby do zdrowia także bez ja-

kiegokolwiek leczenia; następuje wyzwolenie prawdziwego, chociaż jeszcze 

niewyjaśnionego działania, być może przez układ nerwowy lub substancje 

                                                 
48 Por. tamże, s. 369. 
49 Godne podkreślenia jest, że A. Posacki nie zalicza różdżkarstwa do okultyzmu! Na temat 

radiestezji zob. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 43-46. 
50 Por. tamże, s. 47n. 
51 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 370. 
52 Por. B. Pylak, Psychotronika..., dz. cyt., s. 328; M. Rusecki, dz. cyt., s. 33n. 
53 Por. B. Pylak, Psychotronika..., dz. cyt., s. 328. 
54 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 373n. 
55 Czy zdrowie za wszelką cenę? Medycyna alternatywna a wiara chrześcijańska, Wrocław 1994,  

s. 149. 
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biochemiczne organizmu; występuje efekt placebo; działa sugestia lub hipnoza; 

działają moce okultystyczne.
56

 

 

4. Tendencje uproszczonej oceny zjawiska bioenergoterapii 

 

Wskazane braki wiedzy, nieścisłości, niejasności, braki metodologiczne  

i podejrzane konteksty interpretacyjne faktów związanych z „bioenergoterapią” 

nakazują zachowanie krytycyzmu i wielkiej ostrożności w podejściu do nich, 

ale także sprowadzają ze sobą tendencję do ich pośpiesznej, lękliwej i uprosz-

czonej oceny – często „na wszelki wypadek”.
57

 Nie pomagają w realnej ich 

ocenie fakty szkodliwych uzależnień mediumicznych i psychologicznych oraz 

oszustw, a także najbardziej szkodliwej możliwości sugestii i oddalania lecze-

nia konwencjonalnego (przerywanie, odradzanie), co może przyczynić się do 

zaniedbania koniecznych we właściwym czasie interwencji medycznych  

w przypadku poważnych chorób.
58

 Przyczynia się do tego także problematycz-

na często – ze względu na elementy lub kontekst okultystyczny – działalność 

uzdrowicieli ludowych.
59

  

Możliwe jest jednak także inne niebezpieczeństwo polegające na tym, że  

w imię niesprawdzonego przekonania, że uzdrowiciele zawsze działają mocą 

szatańską, odrzuci się możliwość uratowania zdrowia i życia. Nikt nie może 

dać gwarancji, że jakiś uzdrowiciel nie ma nic wspólnego z siłami demonicz-

nymi, ale w powszechnej mentalności zagnieździło się przekonanie, że wszyst-

ko, co jest nieznane, jest dziełem złego ducha. Dlaczego jednak wykluczyć 

możliwość działania wtedy dobrego ducha?
60

 Wspomnieć tu należy także  

o silnie występującej u wielu ludzi pokusie traktowania Boga jako „zapchaj-

dziury” naszej wiedzy. Jeśli coś przekracza w danej chwili możliwości naszego 

rozumienia i tworzy jakąś lukę w systemie uzasadnień, natychmiast wstawia 

się w to miejsce Boga albo jako analogicznego „zapchajdziurę” wstawia się 

bezproblemowo Szatana – nie wprost dochodzi tu wtedy do głosu zakamuflo-

wany racjonalizm (tłumaczenie pospieszne i „na siłę”).  

Nie pomaga także propagowany powszechnie błąd mylenia tego rodzaju 

uzdrowień z charyzmatycznymi uzdrowieniami chrześcijańskimi. Z chrześci-

jańskiego punktu widzenia skuteczność uzdrowienia nie może być jedynym 

kryterium jego oceny. Istnieją warunki teologiczne ich oceny, a dotyczą one 

                                                 
56 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 374. 
57 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 84n. 
58 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 377n. 
59 Por. tamże, s. 378-380. 
60 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 74n. Autor argumen-

tuje: „Przecież istnieje świat aniołów. Bóg posługuje się nimi w trosce o nasze dobro. [...] Szatan 

nie ma bezpośredniego dostępu do wnętrza człowieka. Może kusić z zewnątrz. Nie jest władcą 

tego świata, chyba że sam człowiek otwiera przed nim swoje serce” (tamże, s. 45). 
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nie tylko terminologii, lecz także klimatu duchowego, celu działania i ostatecz-

nych efektów (przede wszystkim duchowych, a nie tylko fizycznych).
61

 Ko-

ściół często z ufnością zwraca się do Boga o uzdrowienie z choroby, a religij-

ność i modlitwa mają wpływ na stan zdrowia ludzi.
62

  

 

5. Uściślenia teologiczno-praktyczne 

 

Parapsychologia (czy psychotronika) ma ścisłe powiązania z psychologią, 

fizyką, biologią, jest również problemem dla antropologii.
63

 Kojarzenie parap-

sychologii z okultyzmem i spirytyzmem budziło najwięcej zainteresowania  

i bulwersowało opinię społeczną, wyrządzając jednocześnie parapsychologii 

ogromne szkody. Czy parapsychologia zagraża chrześcijańskiemu światopo-

                                                 
61 Por. A. Posacki, dz. cyt., s. 380n: „Nie każdy ‘duch’ czy ‘energia’ jest Duchem Świętym, jak 

też nie każdy, kto powołuje się na Ducha Świętego, rzeczywiście uzdrawia w Jego Imię. Istnieją 

zasadnicze różnice [...] charyzmatyczne uzdrowienie chrześcijańskie, będąc zasadniczo cudem, 

jest znakiem zbawienia całego człowieka, którego wyraz stanowi uzdrowienie jego ciała. Zba-

wienie rozpoczyna się najczęściej od nawrócenia duchowego [...] Choroba wiązana jest w dok-

trynie chrześcijańskiej z pojęciem grzechu, nie zaś tylko z brakiem równowagi energetycznej  

w organizmie. Dla chrześcijaństwa więc zbawienie jest warunkiem uzdrowienia, natomiast dla 

uzdrowicieli paranormalnych przeciwnie – to uzdrowienie jest jakby zbawieniem: wyrównanie 

poziomów energetycznych za pomocą energii kosmicznej jest swoistym pojednaniem z kosmicz-

nym bogiem lub ubóstwioną energią kosmosu [...] uzdrowienie chrześcijańskie jest charyzma-

tem, czyli darem otrzymanym od Boga w celu bezinteresownej służby dla zbawienia człowieka 

[...] wykluczone jest więc: a) pobieranie pieniędzy; symonia, którą określa się jako nabywanie 

lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych; w szerszym sensie jest to manipulacja rzeczywi-

stością duchową, typowa dla magii (co jest profanacją); b) przyjmowanie statusu (a tym bardziej 

zawodu popartego dyplomami) uzdrowiciela z powodu daru, który nie ma charakteru habitualne-

go ani nie wynika z zasług człowieka, ani z jego umiejętności [...] charyzmatyczny uzdrowiciel 

chrześcijański, korzystając z nieskończonego źródła Bożego (sam nie jest dawcą energii  

– w przeciwieństwie do uzdrowicieli paranormalnych), nie męczy się, nie traci sił, ale też nie 

może przypisywać sobie uzdrowienia, a jeszcze wcześniej – diagnozować jakiejkolwiek choro-

by; nie może więc używać żadnej ustalonej metodyki uzdrowienia, takiej choćby jak nakładanie 

rąk, gdyż sposób uzdrowienia oraz jego miejsce i czas zależą wyłącznie od Boga. [...] uzdrowie-

nie charyzmatyczne cechuje się zasadniczo całościowością, trwałością i nieodwracalnością, jest 

bowiem dziełem Boga; natomiast cechą uzdrowień czy pseudouzdrowień bioenergetycznych, 

będących bardziej działaniem energetycznym niż duchowym [...] jest często: a) nietrwałość 

(następuje nawrót objawów, które często utaiły się pod wpływem sugestii), b) przeniesienie 

objawów (zamiast bólu fizycznego może pojawić się psychiczny lęk lub inne cierpienia psycho-

duchowe, np. trudności w modlitwie), co może być skutkiem operowania w układzie zamknię-

tym lub działania okultystyczno-spirytystycznych mocy, c) pogorszenie stanu fizycznego 

(stwierdzono nierzadko obecność nowej choroby, np. raka lub ogólne osłabienie, kończące się 

nieraz śmiercią, co tłumaczy się zjawiskiem ‘wampiryzmu energetycznego’ o nieznanym charak-

terze).” Na temat rozpoznawania cudu zob. M. Rusecki, Traktat o cudzie, Lublin 2006, s. 445-

477; tenże, Teologia wobec zjawisk paranormalnych..., dz. cyt., s. 37-53. Por. B. Pylak, Psycho-

tronika..., dz. cyt., s. 332-334. 
62 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 82-84; 
63 Por. tenże, Psychotronika..., dz. cyt., s. 329. 
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glądowi? Niektórzy argumentują, że zagraża ona raczej światopoglądowi mate-

rialistycznemu, który neguje duchowość człowieka, redukując wszystko do 

materii. Takie stanowisko oznacza jednak utożsamienie zjawisk parapsycholo-

gicznych ze światem ducha.
64

 Czy istnieje ich powiązanie z teologią? 

Jeśli zjawiska paranormalne są rezultatem działania nieznanych nam bliżej 

sił natury ludzkiej, posługiwanie się nimi podlega – jak każdy czyn ludzki – 

ocenie moralnej, ponieważ mogą służyć dobru lub złu.
65

 Jakkolwiek istnieją 

sprawdzeni uzdrowiciele pracujący skutecznie dla dobra ludzi, można nie ko-

rzystać z ich pomocy, ale nie wolno tego zakazywać, powołując się na autory-

tet Kościoła. Kiedy Jezus uzdrowił chorego w dzień szabatu, pytał faryze-

uszów: „Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić 

czy zniszczyć?” (Łk 6,9). Jezus uzdrowił chorego wbrew pseudogorliwości 

religijnej faryzeuszów. Czy mogąc pomóc choremu, uzdrowiciel ma prawo 

odmówić mu pomocy? Przecież jego zdolności mogą być darem-charyzmatem 

otrzymanym od Boga. Wielu z nich to ludzie o wielkiej szlachetności, poświę-

cający się bezinteresownie dla innych. Wielu z nich jest duchownymi lub za-

konnikami, a ich życie świadczy o ich czystej wierze i umiłowaniu ludzi.  

A jeśli nawet zdarzają się im błędne diagnozy, to przecież dzieje się tak rów-

nież w przypadku medycyny konwencjonalnej.
66

 Dlatego ideałem byłoby 

współdziałanie wszystkich dla dobra chorego.
67

 Wydaje się, że pomoc o cha-

rakterze dopełniającym nie jest sprzeczna z duchem Ewangelii i prawa kościel-

nego. Korzystanie z darów natury dla dobra człowieka nie może być czymś 

złym, jeśli sama rzecz, cel i okoliczności są dobre. Czasem okoliczności te 

mogą oczywiście nasuwać wątpliwości co do kwalifikacji moralnej tych dzia-

łań, zwłaszcza gdyby proszący o pomoc zaniedbał w konsekwencji normalne 

leczenie lub udzielający tej pomocy nie liczyłby się w działaniu z możliwością 

popełnienia błędu.
68

  

Często zabierają głos przeciwnicy radiestezji, którzy cechują się kompletną 

ignorancją w tych sprawach, a ich sądy graniczą z nieomylnością. Szczególnie 

niebezpieczne jest wtedy, gdy czynione jest to pod hasłami pobożności  

i czystości wiary.
69

 Ponieważ nie wszyscy ludzie są zdolni do wykorzystywania 

radiestezji czy bioenergii, zarzuca się ich zastosowaniom brak powszechności  

i nienaukowość. Czy jednak ludzie rozróżniający kolory mogą o nich dyskutować 

                                                 
64 Por. tenże, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 40. 
65 Por. tenże, Psychotronika..., dz. cyt., s. 329. 
66 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 75n. 
67 Por. tamże, s. 77-79; tenże, Moje więzy z teologią dogmatyczną, w: Perspektywy polskiej teo-

logii, K. Góźdź, W. Wołyniec, A. Małachowski (red.), Wrocław 2007, s. 74-77. 
68 Tenże, Psychotronika..., dz. cyt., s. 331. 
69 Por. tenże, Moje więzy z teologią dogmatyczną, dz. cyt., s. 73n. 
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z daltonistami? Naukowe badanie radiestezji domaga się stosowania odpowiednich 

metod badawczych, a takimi nie dysponują klasyczne nauki przyrodnicze.
70

 

Wspomnieć także należy o zarzucie łudzenia ludzi przez zwolenników bio-

energoterapii nadzieją na przyszłe odkrycia i przyszłą naukę, która uzupełni 

braki wiedzy w tej dziedzinie. Ale przecież np. żeglarze od tysięcy lat wyko-

rzystywali w podróżach morskich igłę magnetyczną (kompas), która nieomyl-

nie prowadziła ich do portu, chociaż nie mieli najmniejszego pojęcia o ziem-

skim polu magnetycznym i nie rozumieli jego działania. Czy tylko dlatego 

powinni byli odrzucić stosowanie igły magnetycznej, że jej działanie wygląda-

ło na jakieś działanie magiczne? 

W zwalczaniu radiestezji i parapsychologii można dostrzec pewną formę 

naukowego fundamentalizmu, który ślepo akceptuje obecny stan nauki i gwał-

townie neguje możliwość jakiegokolwiek odstępstwa od przyjmowanej meto-

dologii badawczej. A przecież w historii badań naukowych miały miejsca ra-

dykalne modyfikacje obrazu świata.
71

 Wystarczy wspomnieć sprawę potępienia 

Galileusza (+ 1642) i jego obronę astronomii kopernikańskiej.
72

 Dlatego – pa-

radoksalnie – psychotronika chroni przed zabobonem, lekkomyślnym dopatry-

waniem się ingerencji Bożej tam, gdzie jej nie ma oraz zmusza do szukania 

przyczyn naturalnych.
73

 W odniesieniu do telepatii na przykład – także zjawi-

ska paranormalnego – A.J. Nowak pisze, że chrześcijanie są skłonni interpre-

tować ją angelizmem lub demonizmem w oparciu o tezę, która mówi, że posia-

damy wystarczającą liczbę dowodów na istnienie duchów dobrych i złych. 

„Gdy interpretacja zjawiska dokonanego poprzez dobrego ducha jest wątpliwa, 

wręcz nie do przyjęcia, interpretuje się dane zjawiska poprzez działanie złych 

duchów, a nawet poprzez dusze potępione, oczywiście przy jakiejś tajemniczej 

zgodzie Boga. Wpływ złych duchów na sprawy ludzkie, uznawany nie tylko 

przez teologów, ale i przez Kościół, ma być źródłem, podstawą interpretacji 

zjawisk parapsychologicznych. Tego rodzaju interpretacja jest źródłem wielu 

pomyłek, a nawet błędnych sądów wydawanych o ludziach, którzy posiadają 

uzdolnienia parapsychologiczne [...] Szczególnie lubi się nadużywać prawdy  

o wpływach demonów na sprawy ludzkie, tłumacząc w ten sposób nie tylko 

zjawiska parapsychologiczne, ale nawet zjawiska naturalne, jak również stany 

duchowe, zwłaszcza psychozy. Nauka Kościoła zawsze wydawała ostre in-

strukcje, aby tego rodzaju ludzkie tendencje eliminować. Należy bowiem jak 

najbardziej zacieśniać wpływ aniołów i demonów na życie człowieka. [...] Je-

                                                 
70 Por. tenże, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., 84n, s. 89; tenże, Psycho-

tronika..., dz. cyt., s. 328. 
71 Por. J. Życiński, Naturalizm metodologiczny a ewolucjonizm teistyczny, w: In Persona Christi. 

Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława s. Bartnika, t. 1, K. Góźdź (red), Lublin 2009,  

s. 53. 
72 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 89. 
73 Tenże, Psychotronika..., dz. cyt., s. 332 
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żeli można przyjąć [choćby] jeden motyw naturalnego działania, należy wyklu-

czyć wpływ nadprzyrodzony”
74

 – dobry lub zły. W refleksji końcowej nad zja-

wiskami z pogranicza parapsychologii A.J. Nowak jeszcze raz podkreśla: „Pa-

rapsychologii nie wolno demonizować, niestety, ma to miejsce w wielu publi-

kacjach psychologicznych, antropologicznych, religioznawczych, a nawet teo-

logicznych.”
75

 

Wśród radiestetów jest stosunkowo dużo księży. Nie oznacza to jednak, że 

w bioenergoterapii chodzi o zjawiska spoza tego świata. Wręcz przeciwnie, 

chodzi w niej o prawa natury i tak też jest ona wykorzystywana. Jako taka – 

poza przypadkami nadużyć – prawie całkowicie wykracza poza kompetencje 

egzorcystów.
76

 Wspomnieć trzeba także o bardzo sugestywnych świadectwach 

ludzi, którzy opisują swoje negatywne doświadczenia życiowe, interpretując je 

jako wynik zetknięcia się z bioenergoterapią i swoje „nawrócenia” w tej dzie-

dzinie.
77

 Świadectwa takie wywołują zrozumiały niepokój i zmuszają do sta-

wiania sobie – koniecznych przecież zawsze – pytań o właściwą ocenę swojego 

własnego doświadczenia i zaangażowania, a także wywołują lęk, który może 

spowodować niekiedy prawdziwe nawrócenie (jeśli rzeczywiście doszło do 

nieprawidłowości), ale może także skutecznie przeszkodzić w krytycznej oce-

nie sytuacji. Nie kwestionując prawdziwości, uczciwości i moralnej wartości 

tego typu świadectw, trzeba jednak zauważyć, że prezentują tylko jedno z moż-

liwych tłumaczeń, oparte na subiektywnych (jak by nie było) doświadczeniach 

i wcale niekoniecznej logice (w cytowanym konkretnie wypadku połączone 

ono zostało np. z kwestionowaniem – jak się wydaje – działalności niezwykle 

cennej dla ludzi i Kościoła służby zakonu bonifratrów
78

).
79

 Dlatego też trzeba 

                                                 
74 Dz. cyt., s. 57n. 
75 Tamże, s. 202. 
76 Por. B. Pylak, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 86-88. 
77 Por. np. B.M. Neumann, Dyplom wrzuciłem do Wisły, „Pastores. Kwartalnik poświęcony 

formacji kapłańskiej” 51 (2) 2011, s. 168-172. 
78 Zob. J. Duchniewski, Bonifratrzy, w: Encyklopedia katolicka, t. II, F. Gryglewicz, R. Łuka-

szyk, Z. Sułowski (red.), Lublin 1976, s. 799-801. 
79 Warto z tym skonstatować trzeźwe uwagi A.J. Nowaka na temat życia duchowo-psychicznego 

chrześcijanina: „Mistyk eklezjalny, który drogą medytacji i łaski otrzymał dar ekstazy, nie czyni 

ze swych doświadczeń kryterium prawdy. Wychowany w filozofii realizmu umiarkowanego, 

zachowuje bardzo krytyczny dystans do swoich doświadczeń. Św. Faustyna stwierdza, że tylko 

dzięki posłuszeństwu prawowitej władzy zakonnej potrafiła przebrnąć poprzez noc duszy.  

Bł. Angela Truszkowska nie rozumiała swoich doświadczeń mistycznych, prosiła swoją przeło-

żoną, by wezwała psychiatrę, aby ją przebadał, czy jest w ogóle normalna. Widzimy tutaj 

ogromny krytycyzm do własnych doświadczeń. Jest to owoc życia Kościołem Świętym, jego 

realizmem metafizycznym. Ekstatycy eklezjalni nie posługiwali się żadnymi środkami chemicz-

nymi, byli w pełni normalnymi ludźmi, cechowało ich posłuszeństwo, partycypacja w życiu 

innych, w ich radościach i smutkach, wielka aktywność w miłości bliźniego, nadto wykonywali 

bardzo sumiennie swoje obowiązki; cechowała ich wytężona praca... [...] Należy również pod-

kreślić, że ich krytycyzm wobec własnych doświadczeń również w tym się wyrażał, że nie na-
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je traktować właśnie jako świadectwa, jako ostrzeżenia przed możliwymi błę-

dami i powikłaniami, a nie jako rozstrzygnięcia ostateczne, które można odno-

sić do wszystkich przypadków i do całej rzeczywistości. 

Sporo niepokoju wywołał dekret Kongregacji Świętego Oficjum z 26 marca 

1942 r.
 80

, który ze względu na niebezpieczeństwo zaszkodzenia religii i praw-

dziwej pobożności z powodu udzielania przez duchownych porad radiestezyj-

nych na temat spraw dotyczących samych osób i przepowiadania zdarzeń zabro-

nił duchownym świeckim i zakonnym zajmowania się radiestezją w tej dziedzi-

nie. Chodziło więc o to, by duchowni przy pomocy radiestezji nie penetrowali 

tajników ludzkiego wnętrza, sumień ludzi i ich losu (np. kwestii powołania do 

służby Bogu).
81

 Dekret nie zabrania im korzystania z radiestezji w badaniu świa-

ta rzeczy (przy zachowaniu koniecznej ostrożności
82

), tylko zapobiega naduży-

waniu autorytetu księdza do wykonywania czynności niereligijnych.
83

  

Bardzo trzeźwa jest w tym kontekście nauka Katechizmu Kościoła katolic-

kiego (2002): „właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu 

się  Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej nie-

zdrowej ciekawości w tym względzie. [...] Należy odrzucić wszystkie formy 

wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie 

zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość” (nr 2115n). 

„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania 

tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliź-

nim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności  

z cnotą religijności” (nr 2117). Katechizm nie zabrania jednak „tradycyjnych 

                                                                                                                       
rzucali się swojemu otoczeniu, nie żądali dla siebie jakiegoś szczególnego uznania. Była to 

tajemnica ich życia wewnętrznego” (tamże, 33). Por tamże, s. 36n. 
80 „Acta Apostolicae Sedis” 34 (1942), s. 148: “Suprema S. Congregatio S. Officii, incommodis 

mature perpensis, quae in religionis veraeque pietatis detrimentum cedunt ex Radiaesthesiae 

consultationibus a clericis peractis circa personarum circumstantias et eventus divinandos, ac prae 

oculis habitis quae in can. 138 et 139 § 1 Codicis Iuris Canonici statuuntur ad clericos religiososque 

ab iis rebus arcendos quae ipsorum officium dignitatemque dedeceant aut eorum auctoritati nocere 

possint, haec quae sequuntur decernit, quin tamen quaestiones scientificas de Radiaesthesia hoc 

Decreto attingere velit: Excellentissimis nempe locorum Ordinariis et Religiosorum Superioribus 

mandat, ut suis clericis et religiosis districta ratione prohibeant quominus ad illas Radiaesthesiae 

scrutationes unquam procedant, quae supradictas consultationes respiciant.” 
81 Na temat pewnych nadużyć w dziedzinie badania wnętrza człowieka wypowiedział się papież 

Pius XII, Iis qui interfuerunt Conventui XIII Societatis internationalis « de Psychologie appliq-

uée », Romae habito (10.04.1958), „Acta Apostolicae Sedis” 50 (1958), s. 268-282. Bardziej 

szczegółowo na ten temat wypowiedziała się Kongregacja Świętego Oficjum, Monitum 

(15.07.1961), „Acta Apostolicae Sedis” 53 (1961), s. 571. W trosce o dobro zakonów Kongrega-

cja ds. Zakonów i Instytutów Religijnych dopuściła możliwość badań psychologicznych przez 

lekarza za zgodą zainteresowanego (Instructio de accommodata renovatione institutionis ad 

vitam religiosam ducendam, „Acta Apostolicae Sedis” 61 (1969), s. 113. Wymienione rozstrzy-

gnięcia odnoszą się także do parapsychologii. Por. B. Pylak, Psychotronika..., dz. cyt., s. 330. 
82 B. Pylak, Psychotronika..., dz. cyt., s. 331. 
83 Por. tenże, W kręgu świata widzialnego i niewidzialnego..., dz. cyt., s. 90n. 
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praktyk medycznych”, tylko przestrzega: „Uciekanie się do tak zwanych trady-

cyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, 

ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka” (nr 2117). 

W tym miejscu można przytoczyć także opis reakcji św. Pawła, kiedy 

pierwsi chrześcijanie pytali go, czy wolno spożywać mięso ofiarowane wcze-

śniej w kulcie pogańskim bogom: „wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani 

żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na 

niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów  

i panów – dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pocho-

dzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego 

wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszyscy mają 

‘wiedzę’. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, 

w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumie-

nie. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, 

gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie 

jednak, aby to wasze prawo [do takiego postępowania] nie stało się dla słabych 

powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego ‘wie-

dzą’, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również 

kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom? I tak to 

właśnie ‘wiedza’ twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego 

umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe 

sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gor-

szy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata” (1 Kor 

8,4-13). Wniosek dla naszego tematu jest prosty: W przypadku korzystania  

z radiestezji lub „bioenergioterapii” koniecznie trzeba wykluczyć zatem nie-

bezpieczeństwo jakiejkolwiek interpretacji magicznej lub okultystycznej  

– w przeciwnym wypadku staje się to bardzo niebezpieczne. 

 

 

 
Summary 

Theological perspectives of „bioenergotherapy” 

 
The meaning of “bioenergy therapy” is very contentious. It is also very different 

valued – as total negative or total positive. As a phenomenon “bioenergy therapy” is 

very difficult to estimate, but real problems are connected with her interpretations, 

because they are often loaded with pseudo-religion, pseudo-philosophy or pseudo-

science. In the face of danger to link such parapsychological phenomenon with occult-

ism or magic exists also a big danger of demonic using and interpretation. Theology 

has the task to judge critically from their own view “bioenergy therapy” and to show 

soberly positive possibilities of such therapy and risks connected with her. 
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Powołanie rodziców do wychowywania dzieci  

w świetle wskazań Familiaris consortio 
 

 

 

Odwołanie się do adhortacji Familiaris consortio, w niniejszym opracowa-

niu, już na wstępie skłania do poczynienia dwóch uwag. Z jednej strony uświa-

domić sobie należy, że ten posynodalny dokument ogłoszony został ponad 30 

lat temu (1981). Po wtóre, można by postawić pytanie o zasadność sięgania do 

dokumentu w dobie tak szybkiej akceleracji zmian społecznych. Inaczej mó-

wiąc, zastanawiać by się można nad aktualnością adhortacji po ćwierćwieczu 

tak poważnych zmian cywilizacyjnych,  jakie w tym czasie wydarzyły się na 

świecie. Pamiętajmy jednak, że adhortacja papieska - koncentrując się na spra-

wach małżeństwa i rodziny - w oczywisty sposób odnosi się do pryncypialnych 

założeń antropologii chrześcijańskiej, przez co aktualność jej nie podlega 

przedawnieniu.  

Niewątpliwie pierwszym powołaniem, którym obdarza Bóg człowieka, jest 

powołanie do życia. W tej wielkiej tajemnicy uczestniczą rodzice: matka i oj-

ciec. Przez rozpoznanie i wypełnianie powołania do istnienia i świętości tworzą 

oni tak zwaną „nową kulturę powołaniową”, gdzie każdy członek Kościoła 

spełnia swoją jedyną i niepowtarzalną misję w świecie. Wypełniając tę misję  

z Chrystusem, rodzice nie mogą jednocześnie utracić poczucia odpowiedzial-

ności za tych, którzy nie odnaleźli jeszcze drogi swego powołania. Niestety, tak 

zwana „kultura przyjemności” (śmierci) odrywa dziś bardzo często człowieka, 

zwłaszcza młodego, od pytań o istotę życia, a także zagłusza w nim pragnienie 

prawdy
2
. W konsekwencji taki człowiek nie jest zdolny do podejmowania od-

powiedzialnych decyzji za siebie czy inne osoby.  

Kolejnym stadium powoływania człowieka przez Boga jest wezwanie do 

bycia chrześcijaninem. Dar bycia wyznawcą Chrystusa otrzymuje człowiek 

wraz z udzieleniem mu sakramentu chrztu świętego. Wypełnieniem tego powo-

łania jest dążenie do świętości. Każdy ochrzczony realizuje to powołanie na 

                                                 
1
 Ks. Dariusz Jastrząb (ur. 1960), teolog, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Opublikował: Duchowy 

świat Dostojewskiego. 
2
 Nowe powołania dla nowej Europy (In Verbo Tuo), Watykan, Dokument końcowy Kongresu 

poświęconego powołaniom do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w Europie, Rzym 5-10 maja 

1997, 13 b.    
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inny sposób, każdemu bowiem „z nas, została dana łaska według miary daru 

Chrystusowego” (Ef 4,7). Większość chrześcijan na świecie spełnia to powoła-

nie w rodzinie. Jan Paweł II, w swej adhortacji Familiaris consortio, zwraca się 

właśnie do poszczególnych członków rodzin, by pomagali sobie w realizacji 

powołania do życia i do bycia chrześcijaninem. Dokument ten, dotykając wielu 

zagadnień z życia małżeństwa i rodziny, w sposób mniej lub bardziej bezpo-

średni porusza także kwestię wychowania w rodzinie. W prezentowanym opra-

cowaniu skoncentrowano się zasadniczo na problematyce powołania do wy-

chowywania w rodzinie. 

 

1.   Prymaty chrześcijańskiego wychowania 

 

Kościół wezwany jest do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w każdych 

czasach, niezależnie od popularności i stopnia absorpcji powszechnej jego na-

uczania. W powierzonej sobie misji, wezwany jest jednocześnie do rozpozna-

wania tak zwanych „znaków czasu”
3
, by w sposób adekwatny i zrozumiały 

ukazywać światu prawdę Jezusa Chrystusa. Jednym z aspektów rzeczywistości 

ludzkiej, który w sposób wyjątkowy podlega uwadze Kościoła, jest zagadnie-

nie związane z życiem małżeńskim i rodzinnym. Adhortacja papieska stanowi 

żywą reakcję wobec pojawiających się współcześnie propozycji, agresywnie  

i antagonistycznie przeciwstawiających się wizji sakramentalnej jedności męż-

czyzny i kobiety, jakiej broni Kościół. Już w pierwszych, wprowadzających 

słowach dokumentu, Papież wskazuje na niebagatelną rolę osób świeckich, 

którzy przy boku swoich pasterzy, kierując się zmysłem wiary, powołani są do 

strzeżenia nauki Chrystusa w zakresie komunii osób, jaką jest małżeństwo  

i rodzina
4
.  Pośród licznych zagrożeń ze strony ponowoczesnej mentalności, 

znaczącą rolę odgrywa podważanie chrześcijańskiej hierarchii aksjologicznej, 

oraz zaprzęgnięcie dokonań naukowych do badań godzących w godność męż-

czyzny i kobiety. Pojawienie się tak zwanego „nowego humanizmu” powinno 

wywołać u chrześcijan zaangażowanie na rzecz kształtowania – jak to określa 

Autor – „ kształtowania sumienia moralnego”. Niezbędne jest w tym procesie 

odnowy „uświadomienie [sobie] prymatu wartości moralnych” oraz „uświa-

domienie celu ostatecznego”. To z kolei – w opinii Ojca Świętego – możliwe 

jest przez sojusz z Mądrością Bożą, przez nawrócenie umysłu i serca
5
. 

W tak zdiagnozowanej sytuacji niebagatelne znaczenie ma wysiłek wycho-

wawczy rodziców względem swoich dzieci. Papież podkreśla to dobitnie, od-

wołując się wprost do orzeczeń Soboru Watykańskiego II: „Rodzice, ponieważ 

                                                 
3 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 

‘Gaudium et spes’, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, S. Jaworski, L. Krawczyk (red.), Poznań 

1967 s. 4. 
4 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska,  Familiaris consortio,Rzym 1981, s. 4 n. 
5 Por. Tamże, 8-9. 
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dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania 

potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wycho-

wawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny 

brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć 

taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, 

aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego 

rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnym wszelkim społecz-

nościom”
6
. 

Wskazując na ten soborowy zapis, Jan Paweł II wyraźnie podkreśla, że 

oprócz funkcji prokreacyjnej, na rodzicach spoczywa odpowiedzialność w za-

kresie spełniania funkcji wychowawczej, którą nazywa „obdarowaniem dojrza-

łym człowieczeństwem”
7
. W dokumencie Familiaris consortio, funkcja perso-

nalizująca wychowywania przez rodziców łączy się integralnie z określoną 

przez Sobór Watykański II funkcją socjalizującą wychowania
8
. Oba wymogi 

formacyjne warunkują się wzajemnie, przy czym personalizacja w wychowa-

niu oznacza dbanie o „należyte dojrzewanie osobowości”, a socjalizacja  

w tymże wychowywaniu dba o umiejętność osiągania celów (politycznych, 

kulturowych, religijnych) przez jednostkę przynależącą do określonej grupy 

społecznej. Wspólne cele przedmiotowe łączą ludzi we wspólnym działaniu, 

ale nie jest to jeszcze jednoznaczne z realizowaniem funkcji personalizującej. 

Człowiek bowiem może ulegać wyalienowaniu poprzez rozmaitego typu dzia-

łania manipulatywne zewnętrznie, albo samemu posługiwać się środkami nie-

etycznymi. W procesie wychowawczym niezbywalne jest zatem wychowywa-

nie człowieka w zakresie nabywania godności podmiotowej, a nie, jak to się 

często zdarza - redukowanie człowieka do „porządku rzeczy”
9
.  

Ojcowie Synodalni, do których obrad odwołuje się Ojciec Święty, wskazali 

na cztery podstawowe zadania rodziny. Obowiązki te, w sposób naturalny  

i oczywisty  implikują kierunki wychowawczej troski rodziców wobec swoich 

dzieci. Oto one: 

1. tworzenie wspólnoty osób; 

2. służba życiu; 

3. udział w rozwoju społeczeństwa; 

4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła
10

. 

                                                 
6 Sobór Watykański  II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, ‘Gravissimum educatio-

nis’,w: Konstytucje, dekrety, deklaracje s. 3; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris 

consortio, s. 36. 
7 Tamże, 20. 
8  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 

‘Gaudium et spes’. s. 6. 
9 Por. E. Kaczyński, Małżeństwo i  rodzina, „Communio” 6(1986), s. 15.  
10 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio, s. 17. 
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Podążając za tymi wskazaniami zawartymi w Familiaris consortio, spró-

bujmy odpowiedzieć na pytanie, na co adhortacja papieska zwraca uwagę  

w zakresie powołania rodziców do wypełnienia wychowawczej misji Kościoła 

wobec swoich dzieci. Przedstawiona analiza zachowuje chronologię wymie-

nionych w dokumencie zadań, które ma wypełnić chrześcijańska rodzina. 

 

2. Komunia osób 

 

Źródłem każdej więzi małżeńskiej jest miłość Boga, który powołuje z miło-

ści ale i  do miłości. Z kolei  miłość przeżywana przez małżonków przelewa się 

na pozostałych członków rodziny w tym na dzieci.  Z tej  centralnej prawdy 

odnoszącej się do Boga jako źródła przeżywania miłości w małżeństwie,  wy-

nika jakże istotne zadanie: bycie darem dla drugiego. Na mocy sakramentalne-

go przymierza, bycie darem dla siebie jest nawet obrazem miłości Chrystusa do 

Kościoła
11

. Chrystologiczne odniesienie miłości małżonków przekłada się na-

stępnie na wszystkich członków rodziny. Tak więc naturalnym środowiskiem 

wzrastania do odpowiedzialności i nabywania ludzkiej tożsamości w rodzinie 

jest miłość.  Podtrzymywanie jej i kształtowanie możliwe jest przede wszyst-

kim w komunii kochających się osób, tworzących tak zwany „Kościół domo-

wy”. W obrębie tej komunii miłości członkowie służą sobie wzajemnie, dzieląc 

się dobrami duchowymi, jak i materialnymi. Istotnym czynnikiem wychowaw-

czym w takiej komunii, jest wzajemna świadomość darowania i przyjmowania 

daru. Bycie darem dla drugiego ze względu na jego dobro osobowe stanowi 

zatem istotny czynnik wychowawczy w rodzinie. „Kryterium moralne auten-

tyczności więzów małżeńskich i rodzinnych polega na rozwijaniu godności  

i powołania poszczególnych osób, które odnajdują swoją pełnię w bezintere-

sownym darze z siebie samych”
12

. W ujęciu chrześcijańskim bycie darem dla 

drugiego sięga bowiem wymiaru ofiary, domagając się w komunii osób goto-

wości do poniesienia ofiary, gotowości przebaczenia, pojednania i zrozumie-

nia
13

. Sam Chrystus jako podstawa budowania więzi rodzinnych jest gwaran-

tem przezwyciężania wszystkich pojawiających się problemów. W „darze eu-

charystycznej Miłości rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha oży-

wiającego jej komunię"
14

. 

Komponentem niezwykle istotnym w formowaniu świadomości chrześci-

jańskiej miłości wśród dzieci jest wierność małżeńska. Wynika ona z zacho-

                                                 
11 Por. Tamże, s. 10-15. 
12 Por. Tamże, s. 22; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym, Gaudium et spes. s. 24; Jan Paweł II, List pasterski Mulieris dignitatem, s. 20; Jan Paweł II, 

Przemówienia środowe (z dnia 7 i 21 kwietnia 1982): Insegnamenti V, 1 (1982), 1126-1131  

i 1175-1179. 
13 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio, s. 21. 
14 Tamże, s. 57. 
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wywania wymogów nierozerwalności i jedności związku małżeńskiego. Cnota 

wierności wskazana przez adhortację w bezpośredniej więzi z nierozerwalno-

ścią ukazana jest w perspektywie teologicznej, porównana jest bowiem do 

bezwarunkowej miłości Boga, miłującego aż do końca (J 13, 1). „Dawanie 

świadectwa bezcennej wartości i wierności małżeńskiej jest jednym z najcen-

niejszych i najpilniejszych zadań małżonków chrześcijańskich naszych cza-

sów”
15

. Wierność jako taka staje zatem w rzędzie pryncypialnych cnót, do któ-

rych kształtowania wezwani są małżonkowie jako świadkowie dający znak 

także swoim dzieciom. 

Z zachowywania przykazania miłości i trwania w wierności przyrzeczeniom 

małżeńskim wyłania się owa „troska”, o której mówi w dokumencie Ojciec 

Święty, kiedy wypowiada się na temat posługi rodzicielskiej wobec dziecka. 

Wypowiadając to słowo, nadaje mu znaczenie eklezjologiczne, ponieważ to 

właśnie Kościół w dziejach swego istnienia powołany jest do wskazywania na 

obraz dziecka jako przykładu osiągania Królestwa niebieskiego. Pole seman-

tyczne terminu troska obejmuje dwa bieguny: przyszłości i przeszłości. Jeśli 

chodzi o przyszłość, to troska o dzieci przejawia się nade wszystko w posza-

nowaniu dziecka jeszcze przed narodzeniem, od chwili poczęcia. Troska ta 

obejmuje także uwrażliwienie na dziedzictwo kulturowe i religijne przodków. 

Papież stwierdza, że w przyszłość należy spoglądać przez pryzmat pokoleń, 

„które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań, 

dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej
16

. 

 

3. Służba życiu 

  

Podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu i przekazywanie – po-

przez rodzenie – obrazu Bożego z człowieka na człowieka. Płodna miłość  

małżonków wyraża się w wielorakich formach, z których rodzenie i wychowa-

nie należą do podstawowych. Nawet jeśli rodzice nie są w stanie fizycznie zro-

dzić dziecka, to i tak wezwani są do ukazywania poprzez miłość między sobą 

elementu płodności. Ma ona przecież także charakter duchowy i warunkowany 

jest wzajemnym darowaniem siebie drugiej osobie. Ta perspektywa rodzenia 

duchowego ukazuje nam rodziców wykraczających poza zakres posługi w od-

niesieniu tylko do własnych dzieci i angażujących się na rzecz także innych 

dzieci. Ojciec Święty zachęca małżeństwa chrześcijańskie do poddania się 

temu rodzajowi „twórczości” odkrywania w Duchu Świętym wszelkich potrzeb 

społecznych
17

. 

Służba życiu wypełniona miłością małżeńską objawiająca się w miłości oj-

cowskiej i miłości matczynej, nadaje im prawo, a zarazem obowiązek w wy-

                                                 
15 Tamże, s. 20. 
16 Por. Tamże, s. 26. 
17 Por. Tamże, s. 41. 
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chowywaniu dzieci. Ojciec Święty, pisząc o godności matki i ojca daje począ-

tek tematom, które później w innych dokumentach znajdą kontynuację. Pro-

blem godności ludzkiej zajmuje poczesne miejsce w antropologii papieskiej.  

Z treści adhortacji Familiaris consortio wynika, że godność każdej matki bie-

rze się stąd, że Syn Boży przyjmuje ciało z Matki Maryi Dziewicy, nowej Ewy, 

wzorzec kobiety odkupionej
18

. Jan Paweł II rozwinie później tę myśl, ukazując 

tak zwany „geniusz kobiety”
19

, która „jest mocna świadomością zawierzenia, 

mocna tym, że Bóg «zawierza jej człowieka» zawsze i wszędzie, nawet w wa-

runkach społecznego upośledzenia, w jakich ona może się znaleźć. Ta świado-

mość i to zasadnicze powołanie mówią kobiecie o godności, jaką otrzymuje od 

samego Boga, a to czyni ją «dzielną», umacnia jej powołanie. W taki też spo-

sób owa «niewiasta dzielna» (por. Prz. 31,10) staje się niezastąpionym opar-

ciem i źródłem duchowej siły dla innych; którzy odczuwają w niej wielkie 

energie duchowe”
20

.  

Niewątpliwie do najistotniejszych aspektów kryzysu rodziny współcześnie, 

nie wyłączając z tego zagubienia młodego pokolenia, należy degradacja ojco-

stwa. Adhortacja podkreśla, że „miłość do małżonki, która została matką,  

i miłość do dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczy-

wistnienia swojego ojcostwa”. Papież z całą mocą odwołuje się do wagi ojco-

stwa („jedynej i niezastąpionej”) w wychowaniu dzieci, zwracając uwagę na 

negatywne objawy moralno-psychiczne braku ojca u dzieci. Ojciec, pobudzając 

ciekawość, chroniąc go przed lękiem świata, pozwala dziecku podążać bez-

piecznie w kierunku odkrywania świata zewnętrznego. Kochając, sprawia, że 

dziecko odrywa się od wyłącznej miłości matki i idąc za ojcem, zgłębia tajem-

nice świata
21

. Ojciec poprzez świadectwo swojego życia dopomaga wkroczyć 

dzieciom w dorosłe życie. To on, przez pracę, która „nie rozbija rodziny”, za-

pewnia jej środki utrzymania, wreszcie to on „skutecznie wprowadza dzieci  

w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła”
22

.   

Jak widać, wychowawcze zadania rodziców w aspekcie służby życiu mają 

początek w odkrywaniu przez nich własnej tożsamości bycia matką i ojcem. 

Odkrywanie tajemnicy macierzyństwa i ojcostwa w świetle prawdy Chrystu-

sowej pozwala rodzicom na owocne wypełnianie ich misji. Obejmuje ona całe 

spektrum obowiązków rodzicielskich, poczynając od poszanowania życia po-

                                                 
18 Por. Tamże, s. 22. 
19 „Kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze myśli i działania: 

mają stawać się promotorkami nowego feminizmu, który nie ulega pokusie naśladowania modeli 

maskulinizmu, ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przeja-

wach życia społecznego”. Jan Paweł II,  Encyklika, Evangelium vitae, Rzym 1995, s. 99. 
20 Jan Paweł II, List apostolski, Mulieris dognitatem, s. 30. 
21 Por. J. Wilk, Społeczno-wychowawcze aspekty relacji: dziecko – środowisko rodzinne, RTK, 

27 (1981), z. 6, s. 72. 
22 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio, s. 25. 



ks. Dariusz Jastrząb 

 

 

117 

czętego a na przygotowywaniu do życia w społeczeństwie  i w Kościele koń-

cząc. 

W czasach powszechnego relatywizmu w obszarze aksjologicznym, służba 

życiu oznacza nie tylko poszanowanie dla poczętego życia, ale również zacho-

wywanie hierarchii wartości chrześcijańskich. Przestrzeganie prawa moralnego 

wprowadza harmonię w relacje ludzkie, odpowiada bowiem najgłębszym po-

trzebom i pragnieniom człowieka. Papież pisze, że w przeciągu całego swojego 

życia człowiek powinien poznawać wymogi prawa moralnego i stosownie do 

przeżywanego wieku starać się je zachowywać
23

. Niewątpliwym czynnikiem 

istotnym w całym procesie wychowawczym jest zatem zachowywanie porząd-

ku moralnego. Misja wychowawcza domaga się, ażeby rodzice ukazali dzie-

ciom te wszystkie wartości, które są niezbędne do stopniowego dojrzewania  

w wierze. W swojej posłudze mają tak prowadzić swoje dzieci, by coraz bar-

dziej uświadamiały sobie jak wielkim darem jest sama wiara.  

Ojciec Święty podkreśla konieczność wychowywania w poczuciu wolności 

w stosunku do świata. Pobrzmiewa tu znana powszechnie marcelowska zasada 

być przed mieć. Inną wartością, na którą zwraca uwagę Papież jest sprawiedli-

wość. Na kanwie tego wskazania odkrywamy kolejny wymóg wychowawczy: 

uwrażliwianie dzieci na społeczny aspekt życia ludzkiego. Konkretnie – uwraż-

liwianie młodego człowieka na biedę potrzebujących, na uszanowanie godno-

ści każdego człowieka. Taką wrażliwość można kształtować i pielęgnować  

w atmosferze uczestniczenia we wszelkich przejawach życia rodziny. Spoiwem 

wspomnianych wartości jest niewątpliwie cnota miłości, która w swej istocie – 

jak już to zostało zauważone – zawiera element darowania siebie drugiemu 

człowiekowi przy braniu pod uwagę jego dobra osobowego. To na bazie tej 

miłości generują się takie jej owoce, jak: „czułość, stałość, dobroć, usłużność, 

bezinteresowność i duch ofiary”
24

. W perspektywie tak ujętej cnoty miłości, 

adhortacja kładzie mocny akcent na wychowanie seksualne młodzieży, a szcze-

gólnie przygotowanie do życia w czystości
25

. 

 

4. Wychowanie do uczestnictwa w życiu Kościoła i do życia społecznego 

 

Istnieje niewątpliwa więź pomiędzy ecclesia domestica a Kościołem po-

wszechnym. Kościół domowy (w miniaturze) odzwierciedla tajemnicę Kościo-

ła powszechnego. Rodzina winna przygotowywać młode pokolenie do przeży-

wania i realizowania misji Kościoła we wspólnocie „życia i miłości”. Wspól-

nota rodzinna przygotowuje swe dzieci do pełnienia w tym Kościele trzech 

funkcji: kapłańskiej, prorockiej, królewskiej. Każdy z członków rodziny winien 

                                                 
23 Por. Tamże, s. 34. 
24 Por. Tamże, s. 36. 
25 Por. Tamże, s. 37. 
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być zdolny do dialogu z Bogiem, do dawania świadectwa o wierze i ewangeli-

zacji; służenia drugiemu człowiekowi
26

. 

 

4.1. Funkcja kapłańska w procesie wychowawczym 

Rodzice nie mogą zapomnieć, że Chrystus jest jedynym Kapłanem, w któ-

rym powszechne kapłaństwo uczestniczy. Pamiętajmy jednak o tym, co stwier-

dził Sobór: „Kapłaństwo zaś powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, 

czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są sobie jednak 

wzajemnie przyporządkowane”
27

. Z tego możemy wnioskować, że kapłaństwo 

powszechne znajduje w urzędowym kapłaństwie swoje streszczenie i unaocz-

nienie.  

Istnieje określona liturgia wewnątrz Kościoła, która prowadzi świeckiego 

do jedności ze Zbawicielem. Chrześcijanin świecki dla umocnienia tej więzi 

modli się, korzysta z sakramentów świętych. Nie należy zapominać o tym, że 

uświęcenie w życiu chrześcijanina świeckiego dokonuje się w życiu codzien-

nym. Mówimy tutaj nie o uczestnictwie w kulcie i rytach zewnętrznych, ale  

o całkowitym podporządkowaniu egzystencji Bogu. Stąd wychowywanie do 

kapłaństwa powszechnego wynikające z chrztu, dokonuje się w przygotowy-

waniu młodego pokolenia do uświęcania się poprzez uświęcanie świata. Ojciec 

Święty wyraźnie to sformułuje w dokumencie Christifideles laici
28

. 

Odwołując się do słów Pawła VI, adhortacja Familiaris consortio, akcentuje 

wagę dzielenia się rodziców i dzieci – Ewangelią. Bardzo często w zlaicyzo-

wanym świecie rodzina jest jedynym miejscem, gdzie możliwa jest prawdziwa 

katechizacja. Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem, w którym 

dziecko odkrywa własne powołanie. Rodzice są zobowiązani do szczególnej 

pieczy nad dzieckiem w okresie dojrzewania, w którym to często występują 

odstępstwa od wiary i przeżywane kryzysy. Dokument posynodalny zachęca, 

by rodzice – nawet gdy łączy się to z trudnościami – nie odstępowali od posłu-

gi ewangelizowania własnych dzieci
29

. 

Niezbędnym wsparciem wysiłków rodzicielskich w przygotowaniu dzieci 

do uczestnictwa w życiu Kościoła są sakramenty święte: Eucharystia, Sakra-

ment Pokuty
30

, a także osobista i wspólnotowa modlitwa członków rodziny
31

. 

Sam proces wnikania w modlitwę powierzony jest staraniom rodziców, przy 

czym nie należy zapominać, że najlepszym nauczycielem jest osobisty ich 

przykład.   

                                                 
26 Por. Tamże, s. 50. 
27 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, ‘Lumen gentium’, w: Konstytucje, 

dekrety, deklaracje, s. 10. 
28 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles laici, Rzym 1988, s. 52-54. 
29 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio, s. 52-53. 
30 Por. Tamże, s. 58. 
31 Por. Tamże, s. 60-61. 
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4. 2. Funkcja profetyczna w procesie wychowawczym 

Wymiar świecki funkcji profetycznej nazywany jest w teologii pastoralnej 

martyrią
32

. W zakresie tej funkcji chodzi przede wszystkim o dawanie świadec-

twa i głoszenie ewangelii w świecie. W odróżnieniu od ewangelizacyjnej misji 

rodziców wobec dzieci w zakresie ad intra, (w środowisku jednorodnie chrze-

ścijańskim), profetyczność rodziców oznacza wychowywanie do głoszenia 

Królestwa Bożego w społeczności spluralizowanej. Często dominują w niej 

zasady niezgodne z chrześcijańską aksjologią broniącą prymatów: (1) osoby 

nad rzeczą, (2) etyki nad techniką, (3) „być nad mieć”, (4) miłosierdzia nad 

sprawiedliwością
33

. W obliczu degradacji moralnej społeczeństwa i rozpo-

wszechnionego konsumpcjonizmu, młodzież dzisiaj winna być wychowywana 

do nabywania cnoty męstwa w obronie i głoszeniu prawdy Chrystusa. Chodzi  

o ukształtowanie postaw nieidących na kompromis, a jednocześnie poszukują-

cych dialogu i niekonfrontacyjnych (agresywnych) zachowań
34

. Już soborowe 

nauczanie zachęcało świeckich do odkrywania w tym zakresie własnego powo-

łania. „Chrystus Prorok wielki, który zarówno świadectwem życia jak mocą 

słowa ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego obja-

wienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu  

i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami 

oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała  

w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym”
35

. Rodzice są pierwszymi 

świadkami i nauczycielami wiary dla własnych dzieci. 

W dokumencie pada znane powszechnie określenie rodziny jako „pierwszej 

i żywotnej komórki społeczeństwa”
36

. To w rodzinie młodzi nabywają spraw-

ności funkcjonowania społecznego, gdzie jako priorytetowe uwzględnia się 

takie oto zachowania, jak: poszanowanie dla każdej osoby, sprawiedliwość, 

umiejętność dialogowania, i kierowanie się przykazaniem miłości. W dobie 

społeczeństw zagrożonych „odczłowieczeniem” rodzina pozostaje bardzo czę-

sto jedynym, a na pewno podstawowym i naturalnym przekazicielem humani-

zmu chrześcijańskiego. Kształtuje się ta postawa choćby poprzez pielęgnowa-

nie gościnności, do której zachęca św. Paweł w liście do Rzymian: Przestrze-

gajcie gościnności (Rz 12, 13). Także w rodzinach dokonuje się kształtowanie 

postaw zaangażowania politycznego młodzieży, gdzie członkowie rodziny 

powinni czuć się współautorami tak zwanej „polityki rodzinnej” państwa
37

. 

                                                 
32 O miejscu funkcji martyrium pośród pozostałych wyróżnianych dzisiaj funkcji w Kościele 

(koinonia, diakonia, liturgia, kerygmat)  napisane jest szerzej: W Przygoda, Istota i posłannictwo 

Kościoła, w: Teologia pastoralna, t. 1, R. Kamiński (red.), KUL, Lublin 2000, s. 134 n.  
33 Zob. M. A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 18. 
34 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles laici, 44. 
35 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, ‘Lumen gentium’, s. 35. 
36 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio, 42. 
37 Por. Tamże, s. 43-44. 
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4.3. Funkcja królewska w procesie wychowawczym 

Znane jest w Kościele pojęcie świeckich jako mieszkańców „dwóch miast”. 

Nie są gośćmi ani w Kościele, ani w świecie, są natomiast twórcami tych rze-

czywistości. Diaconia caritatis rodziców, ich służba w miłości, rozciąga się na 

obszary polityki, sprawiedliwości społecznej, ekonomii, kształcenia. W tym 

zaangażowaniu rodziców chodziłoby o to, co teologowie na wschodzie określa-

ją jako zabieganie, by odtworzyć ikonę społeczności trynitarnej w społeczności 

duchów wcielonych. («Trójca jest naszym programem socjalnym»). Rodzice 

zaangażowani na tym polu winni pamiętać, by wychowywać młodego człowie-

ka do właściwego świadczenia caritas. Istotnym jest bowiem, by caritas nie 

przybierała formy polityki, ale by politykę formować wedle wymogów caritas. 

Ważnym zadaniem rodziców jest, by dzieci rozumiały, że caritas nie jest sfor-

malizowaną filantropią, ale w swej istocie miłością do ludzi, taką jaką Bóg 

kocha swego Syna w Duchu Świętym
38

. 

 

5. Aktualność adhortacji 

 

Świętość człowieka nie może być weryfikowana wyłącznie kategorią etycz-

ną ani estetyczną. To znaczy, że nie wystarczy być jedynie pięknym ani jedynie 

dobrym, by stać się świętym. Świętość znamionuje jakość relacji z Bogiem. 

Rysa serca, którą każdy człowiek odnajduje w sobie po upadku pierwszych 

rodziców, wydarzeniu opisanym w trzecim rozdziale księgi Rodzaju, nie niwe-

luje jego istotowego piękna i nie odbiera mu naturalnej predyspozycji do czy-

nienia dobra. Rysa serca oznacza jednak potencjalną skłonność do czynienia 

zła, brak spójności pomiędzy obszarami zmysłów, emocji, inteligencji i woli. 

To z tego obszaru serca człowieka dobywa się wewnętrzny „krzyk” istnienia 

po dramacie grzechu pierworodnego, który to jako „jęk”, w swoim Liście do 

Rzymian, opisał w wymiarach kosmicznych św. Paweł Apostoł (Rz 8, 22-23). 

Ów „jęk” zdradza sytuację tułactwa duchowego człowieka. Jego pamięć du-

chowa nosi w sobie niczym ranę serca, wyryty archetypiczny moment utraty 

jedności z Bogiem, dlatego każdy z narodzonych synów i córek Adama i Ewy 

odczuwa wewnętrzną potrzebę Lekarza. Dla chrześcijanina jest nim Jezus 

Chrystus. 

W dobie powszechnego dziś lekceważenia powyższej prawdy o kondycji 

ludzkiej po grzechu pierworodnym i naigrywania się z samego Jezusa Chrystu-

sa i Jego misji zbawczej; w dobie powszechnego już popełniania „błędu antro-

pologicznego”
39

, konieczność wychowywania dzieci i młodzieży w rodzinach 

katolickich zgodnie z nauką Chrystusa, staje się warunkiem sine qua non
40

. Jan 

Paweł II poprzez swoje nauczanie wskazał pryncypialne prawdy dotyczące 

                                                 
38 Por. Tamże, s. 63. 
39 Zob. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Rzym 1991, s. 13. 
40 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio, s. 71 i s. 86. 



ks. Dariusz Jastrząb 

 

 

121 

życia małżeńskiego, jak i rodzinnego. Familiaris consortio, jako dokument 

sędziwie trzydziestoletni, nie zagubił swej świeżości i pryncypialności. Jako 

jeden z pierwszych dokumentów papieskich, poświęconych tematowi małżeń-

stwa i rodziny, otwiera drogę do późniejszych encyklik moralnych i antropolo-

giczno-społecznych. Niewątpliwie pomaga także dzisiaj w zrozumieniu misji, 

jaką ma spełniać rodzina katolicka w spoganiałej coraz bardziej Europie. 

Zwłaszcza jeśli chodzi o żyjącą na Starym Kontynencie młodzież. 

 

 
Summary 

Parental calling for childcare in the field of the indications  

of Familiaris consortio 

 

This year (2011) marks the thirtieth anniversary of the promulgation of the post-

synodal exhortation Familiaris consortio concerning marriage and family. This docu-

ment, in spite of time and the ongoing social and moral changes in the world, keeps 

intact its topicality. Focusing marriage and family issues, it obviously refers to the 

principles of Christian anthropology and so its importance never expires. Reading the 

document carefully, one can find many suggestions about the upbringing of the young 

generation. This article, pointing out to parents’ tasks in the process of children’s up-

bringing, aims to help with this. To reach this goal, the author refers to the four tasks 

indicated by the pope as binding on every Catholic family. The synod fathers’ discus-

sion, to which refers the Holy Father, had evoked such tasks. In a natural and an obvi-

ous manner they orientate the educational care of the parents. The tasks are the follow-

ing: (1) creating a community of persons; (2) service to life; (3) participation in the 

development of the society; (4) participation in the life and the mission of the Church. 

The most important aspects of the Catholic education have been demonstrated on such 

a structure. To remind them seems to be fully justified and helpful, particularly while 

many leave the Church and question the morality stemming from the Gospel. 
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Moralne aspekty odpowiedzialności za Ojczyznę 

w dobie jednoczącej się Europy 

 
Dramatem współczesności i zarazem wyzwaniem moralno-wychowawczym 

jest kryzys wartości w życiu ludzkim. Niepokojące jest zwłaszcza to, że ludzie 

bardziej zabiegają o wartości niższe, mniej znaczące w ich życiu, a lekceważą 

wartości, które są fundamentalne, nieocenione, mające decydujące znaczenie 

dla jednostki i społeczeństwa. Do takich istotnych wartości ludzkiego życia 

należy patriotyzm, czyli miłość Ojczyzny. 

Obserwując dzisiejszą rzeczywistość, daje się łatwo zauważyć, że nowe po-

kolenie Polaków wzrasta w kontekście jakiejś pustki, zniechęcenia, osłabienia 

woli życia, duchowego wykorzenienia i braku wrażliwości na to, co znaczy 

„ojczyzna”, służba ojczyźnie, poświęcenie dla niej. Co więcej, mówienie  

o ojczyźnie i o miłości ojczyzny wielu Polaków dzisiaj drażni. Wynika to nie 

tylko ze współczesnej alergii na patos i gołosłowność. Socjologowie sygnalizu-

ją zatrważająco niską ocenę własnego narodu przez wielu dzisiejszych Pola-

ków, zwłaszcza  młodych. Wielu z nich wyjeżdżających za granicę wstydzi się 

tego, że są Polakami.  

Dlatego celem niniejszego studium jest ukazanie na nowo bogactwa i war-

tości naszej ojczyzny, a przede wszystkim moralnych aspektów i powinności 

związanych z patriotyzmem. Patriotyzm, który jest normalnym urzeczywist-

nieniem miłości ojczyzny, staje się zadaniem dla każdego i każdy powinien go 

realizować w sposób mądry, odważny i odpowiedzialny. Jest to niezwykle 

ważne w sytuacji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nie może być mniej 

miłości do Polski, jeśli jest więcej Europy, bo wówczas Europa będzie uboższa 

o to dobro, które jest zakotwiczone w ojczyźnie naszej – Polsce.  

Chcąc więc mieć trwałą i znaczącą pozycję w Europie, potrzeba najpierw 

nieustannie podejmować się trudu odkrywania piękna i bogactwa naszej ojczy-

zny (1). Następnie należy umacniać i rozwijać w sobie ducha zdrowego i au-

tentycznego patriotyzmu poprzez wierność dziedzictwu ojczyźnianemu, oraz 

budowanie, służbę i promocję własnej ojczyzny z poszanowaniem innych na-

rodów (2). I co wydaje się najważniejsze – prowadzić permanentnie doskona-

lony, trwający od najmłodszych lat proces wychowywania do czci, szacunku,  

                                                 
1
 Adiunkt Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarno-

wie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz WTST. Autor kilkudziesię-

ciu artykułów naukowych poświęconych moralności małżeńsko-rodzinnej, wychowania moral-

nego, bioetyce, moralności życia społecznego i działalności socjalno-charytatywnej 
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miłości własnej ojczyzny i przyjaźni z innymi narodami (3). Te wszystkie 

aspekty staną się przedmiotem niniejszej refleksji. 

 

1. Myśli składające się na pojęcie „ojczyzna” 

 

Podejmując temat patriotyzmu, czyli chrześcijańskiej miłości i odpowie-

dzialności wobec ojczyzny, trzeba najpierw zwrócić uwagę na samo pojęcie 

„ojczyzna”, a dopiero potem ukazać zobowiązania moralne. Nie ulega wątpli-

wości, że słowo „ojczyzna” posiada ogromnie bogatą treść
2
. Najczęściej przez 

to słowo rozumie się kraj, w którym człowiek się urodził, którego jest obywate-

lem i z którym związany jest więzią duchową, ubogaconą pracą i dorobkiem 

poprzednich pokoleń. Termin „ojczyzna” wiąże się także z instytucją rodziny, 

rodu, spadku ojcowskiego w formie własności ziemi
3
. Ojczyzna stanowi zatem 

swoiste misterium ludzkiego środowiska życia
4
. Patrząc na ojczyznę z punktu 

widzenia etycznego, łatwo jest zauważyć, iż można do niej podchodzić dwoja-

ko: jako do czegoś bardzo bliskiego (ojcowskiego) i jako do pewnego narzę-

dzia w spełnianiu Bożego powołania i odblasku Bożej chwały w świecie. Te 

dwa podejścia opierają się ostatecznie – z punktu widzenia katolickiego – na 

miłości ku Bogu, którego ojczyzna jest narzędziem i którego chwałę reprezen-

tuje
5
. 

Pojęcie ojczyzny można też rozpatrywać w perspektywie uniwersalnej  

i polskiej. Dostrzeżenie aspektu uniwersalnego – wkomponowanie ojczyzny  

w dzieje rodziny ludzkiej, w dzieje zbawienia, zabezpiecza osobę ludzką przed 

internacjonalizmem i kosmopolityzmem
6
. W perspektywie uniwersalnej ojczy-

zna jest trwałą wartością, darem różnorodności na rzecz uniwersum. Ten wkład 

jest budowaniem jedności rodzaju ludzkiego wywodzącego się od jedynego 

                                                 
2 Istnieje do dzisiaj dość zawiły spór na temat przedmiotu patriotyzmu, czyli znaczenia słowa 

‘ojczyzna’. Spór ten nie tylko nie został rozstrzygnięty przez Kościół, ale nawet nie ma odnośnie 

do niego zgodnego poglądu myślicieli katolickich. Jasnym tego dowodem jest ankieta o nacjona-

lizmie przeprowadzona przez Vaussarda, z której okazuje się, że różni wybitni myśliciele kato-

liccy zakładają najróżnorodniejsze postawy wobec patriotyzmu. Myśliciele i pisarze polscy 

doszli pierwsi (obok Włochów) do skrystalizowania pojęcia narodu, w odróżnieniu od państwa, 

rasy czy grupy językowej – wskutek czego naturalną jest rzeczą, że polska myśl katolicka jaśniej 

niż inne uświadamia sobie dzisiaj poprawne definicje i twierdzenia w tej dziedzinie. Por.  

J.M. Bocheński, O patriotyzmie, Warszawa 1989, s. 7-8. 
3 Por. A. L. Szafrański, Jan Paweł II: myśli o ojczyźnie, w: Polska teologia narodu, Cz. S. Bart-

nik (red.), Lublin 1988, s. 275-276. Por. także: Cz. S. Bartnik, Problematyka teologii narodu, w: 

Polska teologia narodu..., Cz. S. Bartnik (red.), s. 25-26; K. Denek, Wspólnota wartości – pod-

stawowe pytania dotyczące dużej i małej ojczyzny, w: Dziecko w świecie tradycji,  F. Ziemski, 

W. Korzeniowska, B. Dymara (red.), t. VII, Kraków 2002, s. 242-243.    
4 Por. J. Kowalczyk, Miłość Ojczyzny w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu, Poznań-Warszawa 

1974, s. 16-19. por. także: S. Ossowski, O Ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s. 54-55. 
5 Por. J. M. Bocheński, O patriotyzmie..., s. 10. 
6 Por. A. Zwoliński, Współczesne zagrożenia polskości, „Wychowawca” 3 (1995), s. 27. 
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Boga. Ukazanie ojczyzny jako sposobu odczytania tożsamości człowieka 

ochrania najbardziej zagrożone tereny życia społecznego, wiąże się z grunto-

waniem podstaw teologii społecznej. Teologia ojczyzny, w kontekście powoła-

nia człowieka, ukazuje istotę powołania chrześcijańskiego: osobowego  

i wspólnotowego jako pełną realizację tej przestrzeni, która jest powołaniem do 

komunii społecznej
7
. 

Drugi aspekt – polski – stanowi jakąś próbę „poszerzenia tej przestrzeni”, 

którą jest ojczyzna, poprzez wezwanie do odpowiedzialności za nią. Zakorze-

nienie człowieka w ojczyźnie jest jego zakorzenieniem w konkretnym miejscu 

ludzkości. Z tą Bożą propozycją wiąże się całe powołanie osoby ludzkiej
8
. 

Teologiczne widzenie rzeczywistości pozwala stwierdzić, że Chrystus nie wy-

rzekł się ojczyzny na rzecz anonimowego uniwersum, ale spełnił to, co należa-

ło do Jego posłannictwa najpierw wobec własnej ojczyzny, a potem wobec 

innych narodów (por. Mk 15,24). Podobne myśli można odnaleźć w Listach 

św. Pawła Apostoła Narodów (por. Flp 3,5). Ojczyźnie należy przypisać także 

pewne uczestnictwo w Chrystusowym dziele zbawczym i dziele uświęcania 

ludzi przez Ducha Świętego. Wprawdzie nadprzyrodzone dzieło zbawcze do-

konuje się w Kościele i on jest matką naszego zbawienia, niemniej jednak oj-

czyzna rodzi dzieci dla Kościoła oraz otwiera mu i toruje drogę do wykonywa-

nia właściwej misji i z tego tytułu zasługuje na głębszą cześć
9
. 

Pojęcie ojczyzny w polskim doświadczeniu jest żywo i głęboko obecne  

w świadomości narodu. Duży wpływ na religijne przeżycie pojęcia ojczyzny 

mieli władcy Jadwiga i Jagiełło, którzy pochodzili z innych narodów, a którzy 

gruntowali podstawy podmiotowości państwowej Polski. Zasadnicze zwerbali-

zowanie pojęcia ojczyzna nastąpiło w dramacie rozbiorów. Poszukiwania przez 

Polaków tożsamości narodowej pozwoliły im odczytać próbę realizacji orędzia 

biblijnego
10

. Wiąże się ona z problemem wolności i godności narodu, a więc  

z faktem świętości życia narodowego. Pojęcie ojczyzny, jako pewien rodzaj 

stereotypu patriotycznego, kształtuje również twórczość, zwłaszcza literacka, 

malarska, muzyczna i teatralna
11

. 

Myśli, które składają się na pojęcie „ojczyzna”, mają jeszcze inne wątki  

i korelaty. Są nimi: ziemia, ludzie, rodzina, dzieje, historia, tradycja, język, 

religia, kultura. Tak rozumiana ojczyzna jest dobrem fundamentalnym, wyróż-

                                                 
7 Por. K. Czuba, Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II, Olsztyn 1990, s. 6. 
8 Por. H.J. Goryszewski, Patriotyzm – obowiązek czy przeżytek?, Warszawa 1991, s. 6-9. 
9 Por. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, t. 2. 

Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Państwo. Pokój, Lublin-Kielce 2006, s. 40. Por. także: S. Grabska, 

Polska – moja Ojczyzna, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, W. Chudy (red.), Lublin 2002, 

s. 234-237.   
10 Por. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym...,  

s. 41-45. 
11 Por. J. Gucwa, Z teologii miłości Ojczyzny, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 10 (1987), nr 2, 

s. 295-300.  



Moralne aspekty odpowiedzialności za Ojczyznę w dobie jednoczącej się Europy 

 

 

126 

niającym się przede wszystkim aksjologicznym wydźwiękiem swej treści. Jest 

ona, jeśli tak można powiedzieć, ‘nośnikiem’ wielorakich wartości dla osoby 

jako jednostki i wspólnoty osób
12

.  

Ojczyznę należy widzieć także w perspektywie wiary. Ojczyzna jest darem 

Boga, Bożą tajemnicą. Jest także naszą matką, którą mamy obowiązek miło-

wać. Stosuje się więc do niej prawo zawarte w IV przykazaniu. Jan Paweł II, 

przybywając do Polski w 1983 r., podkreślił wyraźnie: „Przybywam do Ojczy-

zny (...). Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. 

Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest 

naszą matką (...). Przybywam do całej mojej Ojczyzny i do wszystkich Pola-

ków”
13

. Papież nazwał ojczyznę ziemską matką, obejmującą swym oddziały-

waniem wszystkich jej synów i córki.  

Z tego wszystkiego, co zostało dotąd powiedziane, wynika więc jasno, że 

obowiązek czci i miłości jawi się jako bezwarunkowy, moralny imperatyw
14

. 

W tej miłości zawiera się też postawa wdzięczności. Sobór Watykański II,  

w dekrecie o misyjności Kościoła, zachęca chrześcijan, aby „żyjąc dla Boga  

i Chrystusa w uczciwej atmosferze swego narodu, jako dobrzy obywatele pie-

lęgnowali prawdziwą i skuteczną miłość ojczyzny, i unikali wszelkiej pogardy 

dla innej rasy oraz przesadnego nacjonalizmu”
15

. Podobną myśl wyraża Kon-

stytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Czytamy w niej: 

„Niech obywatele pielęgnują wielkodusznie i wiernie miłość ojczyzny, jednak 

bez ciasnoty duchowej, tak by mieli również wzgląd na dobro całej rodziny 

ludzkiej”
16

.  

O idei miłości ojczyzny mówi też List Episkopatu Polski z 5 września 1972 r., 

stwierdzając: „Nauka Jezusa o miłości bliźniego oraz o równości wszystkich 

ludzi,  w obliczu Boga i wobec siebie wzajemnie jest podstawą i źródłem 

chrześcijańskiego patriotyzmu. Mamy kochać wszystkich ludzi. Aby dojść do 

tego, trzeba najpierw objąć miłością tych, którzy razem z nami dzielą nie tylko 

wspólną ziemię, ale najczęściej ten sam język, te same umiłowania, wartości 

                                                 
12 Por. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym..., s. 33-

38. Por. także: L. Elektorowicz, Pojęcie Ojczyzny – wczoraj i dziś, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc 

Ojczyzna..., s. 82-83. 
13 Jan Paweł II, Ojczyzna jest nasza matką ziemską, w: Pokój Tobie, Polsko. Ojczyzno moja, Jan 

Paweł II, Watykan 1983, s. 9-10. 
14 Por. A. Santorski,  Miłość Ojczyzny jako nakaz chrześcijańskiego sumienia, w: I. Skubiś (red.), 

Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, Częstochowa 1988, s. 27-45. 
15 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus””,  

w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, wyd. III, Poznań 1986, nr 15. 
16 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gau-

dium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje..., nr 75. 
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duchowe i kulturalne z całym różnorodnym dziedzictwem przeszłości. Dzięki 

miłości własnej Ojczyzny dochodzimy do miłości całej rodziny ludzkiej”
17

. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że Kościół, który czerpie inspiracje z Ewange-

lii Jezusa Chrystusa, od samego początku nauczał, że miłość ojczyzny jest 

obowiązkiem wszystkich chrześcijan. Obowiązkiem każdego człowieka jest 

rozwijanie w sobie zdrowego i autentycznego patriotyzmu. Prawdziwy czło-

wiek nie może przejść obojętnie wobec tego wszystkiego, co kryje się pod po-

jęciem ojczyzna. Każdy powinien w codziennym życiu wyrażać wdzięczność 

za wszelkie otrzymane dobra od społeczeństwa – szczerym sercem miłować 

swoją ojczyznę.  

 

2. Praktyczne przejawy czci i miłości ojczyzny 

 

W czym praktycznie ma się przejawiać prawdziwa miłość do ojczyzny, czy-

li zdrowy i autentyczny patriotyzm? Jest rzeczą oczywistą, że miłość ojczyzny 

nie polega wyłącznie na uczuciu. Wyżej więc niż więzi uczuciowe trzeba cenić 

miłość jako życzliwe nastawienie woli wobec ojczyzny – pragnienie dla niej 

prawdziwego dobra. Życzliwość ta kieruje się ostatecznie do ludzi, czyli do 

narodu, podstawowego elementu ojczyzny
18

. 

Przejawem prawdziwej i autentycznej miłości ojczyzny nie są też tylko 

piękne i uroczyste deklaracje słowne, ale przede wszystkim dobre czyny, prak-

tyczne postawy. Dobre czyny i postawy mają szczególnie uwidaczniać się  

w solidnej pracy wykonywanej dla dobra wspólnego. Tylko bowiem praca, 

wytrwała i ofiarna, może zapewnić ojczyźnie pomyślność, dobrobyt, pokój  

i rozwój. Potrzeba dziś konkretnej służby dla dobra ojczyzny: Ta służba polega 

na poświęcaniu swoich sił, zdolności, troski i starań dobru wspólnoty, podpo-

rządkowaniu jej interesów osobistych
19

. 

Świadectwem autentycznej miłości ojczyzny jest troska o jej pomyślny 

rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny, intelektualny, a także rozwój reli-

gijny i moralny. Dowodem prawdziwego patriotyzmu jest też troska o popraw-

ne, życzliwe stosunki między ludźmi, szacunek dla wszystkich ludzi, nawet 

inaczej myślących, pochylanie się nad potrzebującymi, walka o sprawiedliwość 

i solidarność. Odpowiedzialność za ojczyznę oznacza również zakaz wyrzą-

dzania szkody własnemu narodowi i troskę o to, by nie czynili tego inni
20

.  

Szczególnym przejawem troski i odpowiedzialności człowieka za ojczyznę 

jest gotowość do składania dla niej ofiar. Im większa będzie ofiarność, tym 

                                                 
17 List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 

1945-1974, Paryż 1975, s. 707.  
18 Por. S. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna T. 7, Warszawa 1993, s. 270. 
19 Por. S. Wyszyński, Służba matce ojczyźnie, w: Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tek-

stów J. Kloczkowski (red.), Kraków 2007, s. 320-333. 
20 Por. J. Salij, Patriotyzm dzisiaj, Poznań 2005, s. 7-28. 
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bardziej człowiek będzie mógł cieszyć się wraz z bliźnimi jej owocami. Ka-

mieniem probierczym prawdziwej miłości ojczyzny będzie przede wszystkim 

gotowość oddania za nią swojego życia. Czasy współczesne nie zawsze jednak 

wymagają od Polaków ofiary krwi, ale żądają nie mniejszego wysiłku w pracy 

codziennej oraz wzmożonego poczucia odpowiedzialności za ojczyznę. Należy 

więc postawić sobie wymagania uczciwego i szlachetnego życia, bezintere-

sowności, poszanowania godności każdego człowieka, umiłowania prawdy, 

wolności i pokoju oraz tych wszystkich wartości, które służą dobru człowieka  

i ojczyzny
21

. 

Prawdziwy patriotyzm zobowiązuje też człowieka do szacunku i wierności 

wobec dziedzictwa, „któremu na imię Polska”
22

. Dziedzictwo jest wartością, 

której nie wymyślił człowiek. Jest to trwanie człowieka w określonym miejscu 

i uczestnictwo w określonych darach jako trwanie w darze stworzenia. Jest ono 

filarem, fundamentem przekazu o ojczyźnie. Ma wymiar sacrum. Na podsta-

wowe elementy dziedzictwa składają się: ziemia, dziedzictwo wiary, kultura  

i związana z nią tradycja oraz historia
23

. 

Związek z ziemią leży u podstaw dziedzictwa: „Abyście zaludnili ziemię  

i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Ziemię należy widzieć jako święty dar 

Boga. W niej odbija  się świętość Boga. Ukazując ziemię jako święty dar Boga, 

należy apelować do rolników, aby z miłością stali przy ziemi i szanowali ten 

polski grunt do ostatniej skiby. Wszyscy ludzie mają okazywać szacunek dla 

ziemi i dla godności pracujących na roli. Rolnicy bowiem żywią i bronią naro-

du. Mają zatem szczególną rolę w posiadaniu i utrzymaniu dziedzictwa. Rolni-

cy też stanowią element stałości i trwania. Owa stałość i trwanie wypływają  

z faktu posiadania ziemi i przekazywania jej następnym pokoleniom. Pozycja 

rolnika jest zatem jakby u samych podstaw dziedzictwa.  

Idąc dalej trzeba stwierdzić, że dziedzictwo to nie tylko podstawa bytu ma-

terialnego. Dziedzictwem na równi, a może niejako jeszcze bardziej, jest 

wszystko, co stanowi jego duchowy wymiar. Polska to przede wszystkim dzie-

dzictwo duchowe. Dlatego istotnym obowiązkiem obywateli jest troska zacho-

wania tego dziedzictwa
24

. 

U podstaw dziedzictwa duchowego jest wiara. Wiara jego jest i zawsze była 

ostoją i ratunkiem dla narodu, na trudnych drogach jego historii
25

. Trwała 

obecność wiary jest też nośnikiem polskiej tradycji. Tradycja w ogólnym sen-

                                                 
21 Por. K. Denek, Wartości uniwersalne, w: Dziecko w świecie tradycji..., F. Ziemski, W. Korze-

niowska, B. Dymara (red.), s. 248.  
22 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 1999, s. 205. 
23 Por. J. Bartmiński, Pojęcie Ojczyzny we współczesnych językach narodowych, Lublin 1993,  

s. 26. 
24 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66. Por. także: L. Elektorowicz, Poję-

cie Ojczyzny – wczoraj i dziś..., s. 82. 
25 Por. L. Elektorowicz, Pojęcie Ojczyzny – wczoraj i dziś..., s. 83. 
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sie oznacza sumę procesów i zwyczajów zdobytych i ustanowionych w historii 

i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tradycja ma wymiar sacrum. 

Tradycja zapewnia ciągłość tego, co zostało rozpoczęte, zapewnia więc jakieś 

zasadnicze trwanie dziedzictwa. Tradycja oznacza odwołanie się do przeszło-

ści, z myślą o tym, co należy do „dziś”’, z troską o przyszłość. Tradycja bo-

wiem jest z jednej strony umacnianiem dziedzictwa, z drugiej umożliwia  

– z perspektywy wiedzy i doświadczenia przodków – klasyfikację i ocenę no-

wych doświadczeń. W tym też kontekście należy uważać tradycję za podstawę 

rozwoju narodu
26

. 

Przez swój chrześcijański charakter tradycja nosi znamiona świętości. Przy-

należność bowiem do świętego staje się podstawą moralnej świętości. Ten ma-

nifestujący się charakter świętości w polskiej tradycji wskazuje zarazem, że 

jest ona konieczna i jakoś niepodważalna. Tylko bowiem co ma znamiona 

świętości, może zapewnić sens ludzkiego życia. Na tradycję polską składa się 

w szczególnej mierze wszystko to, co w jakiś sposób dotyczy kultu, a więc 

relacji do Boga, Maryi i Świętych. Święta obchodzone w Polsce odznaczają się 

bogato zapisaną tradycją. Święta Bożego Narodzenia mają wymowę rodzinno-

ści i ludzkiej solidarności. One zbliżają ludzi do siebie, ludzi czynią ludźmi  

i przez to obdarzają ich prawdziwym szczęściem. Również święto Zmar-

twychwstania Pańskiego ma też specyficznie polską tradycję związaną  

z liturgią Wielkiego Tygodnia. W ten sam ciąg tradycji należy wpisać uroczy-

stość Bożego Ciała i tradycje świąt maryjnych. Do zapisu należy włączyć także 

polskie kolędy, pieśni religijne, godzinki o Najświętszej Maryi Pannie. Z ducha 

narodu zrodziły się też śpiewane w Wielkim Poście Gorzkie Żale, których nie 

ma gdzie indziej. One są polskimi lamentacjami nad cierpieniem Boga za nas  

i nad naszą wobec Niego niewdzięcznością, i w ciągu wieków były one źró-

dłem duchowej siły dla Polaków wystawionych na tak trudne i bolesne próby 

dziejowe
27

.  

Tak więc można powiedzieć, że aby spłacić dług ojczyźnie, trzeba strzec  

w sobie i w drugich ojczystego obyczaju. Tradycja i związana z nią obrzędo-

wość jest spoiwem dla narodu. Powtarzalność obyczaju i obrzędu sprawia, że 

stanowią one czynnik utrwalania zbiorowości – zapewnia jej ciągłość. Tradycja 

należy do kategorii nakazu. Jest sposobem bycia człowieka i narodu, sposobem 

utrwalania dziedzictwa. Dziedzictwo związane z tradycją jest gruntem, na któ-

rym spotykają się różne pokolenia
28

. 

                                                 
26 Por. F. Ziemski, Istota i ewolucja pojęcia tradycji – dzieci i młodzież w świecie tradycji,  

w: Dziecko w świecie tradycji..., s. 23-80. 
27 Por. tamże, s. 61; W. Korzeniowska, Bogactwo i różnorodność tradycji w kulturze polskiej,  

w: Dziecko w świecie tradycji..., s. 89-93.  
28 Por. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym...,  

s. 84-88. Por. także: B. Dymara, Tradycje, obyczaje i obrzędy w edukacji dziecka. Poliestetyczne 

przestrzenie edukacji, w: Dziecko w świecie tradycji..., s. 111-189. 
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Ważnym elementem dziedzictwa jest też historia narodu, którą człowiek 

powinien kochać, szanować i nigdy o niej nie zapominać. Człowiek bowiem 

oderwany od przeszłości, od historii więdnie i zamiera jak drzewo od korzeni. 

W historii ojczyzny pierwsze miejsce zajmuje Chrystus. On jest fundamentem 

bytu narodowego. Bez Chrystusa nie można więc zrozumieć historii Polski. 

Gdyby ktoś chciał oderwać Chrystusa od historii polskiej, dokonałby złego 

czynu, bo Chrystus przez wieki był źródłem największych wartości, które zo-

stały urzeczywistnione w życiu polskiego narodu. Potwierdził to papież Jan 

Paweł II, mówiąc: „Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wiel-

kiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, 

bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, 

narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie”
29

. Chrystus był w narodzie  

i z narodem zwłaszcza w chwilach trudnych doświadczeń. W ciągu tysiąca lat 

swojej historii Polacy niejednokrotnie odczuwali gorycz opuszczenia. Nigdy 

jednak nie byli osamotnieni. Zawsze bowiem był z nimi Chrystus ukrzyżowa-

ny, który przyciągał ich do swego Serca swoją czułą miłością.  

W wymiarze ojczyzny z Chrystusem złączona jest Maryja. Specyfika pol-

skiego chrześcijaństwa od początku dziejów jest Maryjną drogą wiary. Króle-

stwem Maryi było całe średniowieczne uniwersum, które swym charakterem 

naznaczyło również i dzieje Polski. Dzieje Polski zaczynają się od pieśni Bogu-

rodzica. W tej najstarszej pieśni zawarte są główne prawdy wiary i zasady mo-

ralności. Bogurodzica jest więc niejako dokumentem życia Polaków, który 

trzeba wiernie zachowywać
30

.  

Nieocenione jest znaczenie Jasnej Góry w życiu Polaków i w doświadcze-

niu dziejów. Jakże zbawienne dla naszego narodu, nie tylko w czasie szwedz-

kiego potopu i szwedzkiej niewoli, lecz zawsze w ciągu długich wieków oka-

zywało się to, że był on w słodkiej niewoli częstochowskiej Jasnej Góry. 

Słusznie nazywa się ta Góra Jasną, bo z niej Niebieska Matka była dla narodu 

polskiego światłem nawet wtedy, gdy gasły wszystkie inne światła.
31

. Obraz 

jasnogórski odzwierciedla całą treść i doświadczenie wiary zawarte w pieśni 

Bogurodzica, a więc cały początek wiary i dziejów Polaków. Jasnogórski obraz 

posiada dla Polaków także wymiar moralnej wolności. Jan Paweł II tak mocno 

                                                 
29 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej(2 VI 1979 Warszawa), w: Nauczanie społeczne, 

t.1. Pielgrzymka do Polski 2-10 VI 1979, Warszawa 1992, s. 21. 
30 Por. J. Nagórny, Moja Ojczyzna – Ojczyzna Jana Pawła II, w: Z Karolem Wojtyłą myśląc 

Ojczyzna..., s. 193. (191-204.) 
31 Papież Jan Paweł II, zanim przyjechał do Polski, aby świętować sześćsetlecie obecności jasno-

górskiej ikony w dziejach narodu w modlitwie 25 sierpnia 1982 r. wypowiedział prawdę  

o tym, że „wizerunek jasnogórski jest trwałym wyrazem tego, jak historia naszego Narodu zwią-

zała się z Maryją – i trwale z Nią wiąże”. Cyt. za: J. Nagórny, Moja Ojczyzna – Ojczyzna Jana 

Pawła II..., s. 193. 
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związany z Jasną Górą stwierdził: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”
32

. Można 

więc powiedzieć, że Jasna Góra jest miejscem, w którym niejako w całej synte-

zie skoncentrowały się dzieje Polaków. W tym kryterium mieści się również 

całe odczucie i historyczne doświadczenie chrześcijańskiego narodu. Chrześci-

janin kochający swoją ojczyznę musi o tym zawsze pamiętać.  

Szczególnym znakiem Bożej obecności w historii ojczyzny są ludzie święci, 

bohaterowie zmagań na polach bitewnych, uczeni, literaci, politycy, a także 

ludzie „zwykli”, bezimienni, nieznani, starzy i młodzi. To im Polska zawdzię-

cza przetrwanie tylu groźnych burz dziejowych. Oni są najszlachetniejszym 

tworzywem i zwornikiem dziedzictwa. To właśnie dzięki tym ludziom, bohate-

rom, dzięki ich ofierze Polska nie zginęła
33

. Dlatego o tej ofierze  nie wolno 

nam zapomnieć. W imię nie tylko miłości, lecz nade wszystko sprawiedliwo-

ści. Czyny tych, którzy odeszli, są zatem zobowiązaniem dla człowieka. Anali-

zując przekaz o dziedzictwie, można stwierdzić, że jest to wielkie dobro dla 

Polaków. Dziedzictwo, które stanowi ojczyznę, jest szczególną wartością, 

przedmiotem dążenia, gdyż to właśnie należy do istoty dobra. Jako dobro, 

dziedzictwo stanowi jednocześnie zobowiązanie do wierności i zadań wobec 

niego. Zadania wobec dziedzictwa wiążą się z kategorią powinności moralnej. 

Doświadczenia wartości bowiem nie można przyjąć bez odniesienia do powin-

ności. Powinność ma zawsze charakter imperatywu moralnego wyrażającego 

się w sumieniu. Zadania wobec dziedzictwa mogą być więc najogólniej ujęte 

jako moralny imperatyw czynu patriotycznego
34

.  

U progu tych zadań jest przyjęcie dziedzictwa związane z potwierdzeniem 

własnej tożsamości, a także z moralną odpowiedzialnością za dar. Papież Jan 

Paweł II na Błoniach krakowskich w 1979 r., zobowiązał diecezjan do przyję-

cia dziedzictwa „z wiarą, nadzieją i miłością”
35

. Przyjęcie dziedzictwa oznacza 

więc wierność wartościom, które wraz z dziedzictwem zostały człowiekowi 

dane i zadane. Obowiązkiem człowieka jest także nieustannie bronić dziedzic-

twa, czyli prawdy i prawa do tradycji, historii narodu i kultury ojczystej. Obro-

na ta wiąże się również z obroną ładu moralnego w życiu osobistym, rodzin-

nym, zawodowym i społecznym. Obrona dotyczy wszystkiego, co wiąże się  

z „korzeniami” dziedzictwa. Korzenie bowiem stanowią o możliwości życia  

i rozwoju. Drzewo nie może rozwijać się bez korzeni. Bez korzeni więdnie, 

usycha i zamiera. Podobnie i człowiek, aby naprawdę rozwijał się duchowo, 

                                                 
32 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry (Częstocho-

wa, 4 czerwca 1979), w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 

2005, s. 50. 
33 Por. L. Elektorowicz, Pojęcie Ojczyzny – wczoraj i dziś..., s. 82-83. 
34 Por. K. Ryczan, Wierność dziedzictwu a tożsamość narodowa, w: Szkoła miejscem kształtowa-

nia postawy patriotycznej..., s. 9-25. 

Por. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym..., s. 142.  
35 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 1999, s. 205. 
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musi pamiętać o korzeniach, z jakich wyrósł. Jeśli o tych korzeniach zapomina, 

grozi mu śmierć duchowa.  

Trzeba też pamiętać o tworzeniu dziedzictwa. W tym tworzeniu dziedzictwa 

można wyodrębnić dwa zasadnicze zadania: podstawowe idee przekazać na-

stępnym pokoleniom i wzbogacić dziedzictwo, czyli spowodować jego rozwój, 

dostosować wartości do potrzeb miejsca i czasu. To tworzenie dziedzictwa jest 

zarazem sposobem spłacenia długu, jaki zaciąga się wobec dziedzictwa. Tak 

więc widać z tego wyraźnie, że zadania wobec dziedzictwa  mają moc impera-

tywu sumienia dla człowieka. Imperatywu, w którym polskość jest widziana 

jako przedmiot świadectwa, obowiązku i odpowiedzialności.  

Prawdziwa troska i odpowiedzialność za ojczyznę łączy się również z głę-

bokim szacunkiem do tego wszystkiego, co stanowi wartość innych narodów. 

Wymaga uznania i przyjęcia wszelkiego dobra znajdującego się poza człowie-

kiem i gotowości do moralnego doskonalenia się w oparciu o dorobek i do-

świadczenie innych narodów. Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu jest więc 

autentyczna miłość, wolna od nienawiści, bo nienawiść to mur, który oddziela 

człowieka od człowieka w narodzie. Postawa nienawiści niesłychanie więc 

zuboża własny naród, pozbawiając go możliwości korzystania z dorobku całej 

ludzkiej rodziny
36

. 

Miłość ojczyzny, która rodzi nienawiść, fanatyzm i niesprawiedliwość wo-

bec innych narodów, nie jest niczym innym jak tylko zwyrodniałą stronniczo-

ścią. Trudno mówić o zdrowym patriotyzmie, jeśli się nienawidzi, podbija, 

okrada i zniewala inne narody. Chrześcijańskie pojęcie miłości ojczyzny jest 

dalekie od szowinizmu, ksenofobii oraz od nacjonalizmu i kosmopolityzmu, 

który marzy o wszystkich narodach i o całej ludzkości, a nie chce pracować dla 

tego, co najbliższe – dla swej ojczyzny
37

. 

Mówiąc na temat odpowiedzialności za ojczyznę, należy też przypominać  

i wskazywać na potrzebę nieustannie nawracania się z licznych grzechów i wad 

narodowych. Wszystkie bowiem słabości poważnie zagrażają prawidłowemu 

rozwojowi kraju. Prawdziwa miłość ojczyzny wymaga więc od wszystkich 

Polaków nieustannej pracy nad sobą i walki z nałogami i wynaturzeniami. Jest 

to istotne zadanie moralne nie tylko dla pomyślności ojczyzny, ale i dla prawi-

dłowego rozwoju życia chrześcijańskiego. Praca nad samym sobą, nad swoimi 

wadami wymaga wielu ofiar, wyrzeczeń, poświęceń i cierpliwości. Ale odnie-

sione zwycięstwo daje wielką radość i pokój. Przynosi szczęście człowiekowi  

i pożytek ojczyźnie
38

.  

                                                 
36 Por. List Episkopatu Polski o chrześcijańskim patriotyzmie..., s. 707-708.  
37 Por. A. Lepa, O patriotyzmie w mediach „Wychowawca” 4 (2003), s. 12. Por. także: H. Łu-

czak, Wierność dziedzictwu, Lublin 1985, s. 121; J. Woroniecki, Miłość Ojczyzny. Jej składniki, 

wychowanie oraz spaczenia, w: Z dziejów polskiego patriotyzmu..., s. 310-318. 
38 Por. A. Lepa, O patriotyzmie w mediach ..., s. 4-5. 



Marek Kluz 

 

 

133 

Prawdziwa miłość ojczyzny domaga się również dzisiaj odważnego zarea-

gowania indywidualnego i poprzez organizacje pozarządowe na permisywną 

pedagogikę w naszych szkołach, na niepotrzebną pracę w niedzielę, na złe tre-

ści przekazywane w mass mediach itp. Zarazem trzeba mocno podkreślić, że 

nie wolno się lękać wpływów z zewnątrz. Byłoby to dowodem takiej samej 

niedojrzałości jak postawa odrzucania z góry wszystkiego, co rodzime. Nie 

chodzi o lęk przed nowością, ale o lęk przed złem. I nie chodzi o upieranie się 

przy tym, co było dotychczas, ale o budowanie takiej atmosfery w naszej oj-

czyźnie, żeby się możliwie wszyscy czuli naprawdę u siebie
39

.  

 

3. Wychowanie do miłości ojczyzny dzisiaj istotnym wymogiem moralnym 

 

Niezwykle ważnym zadaniem moralnym w obecnej polskiej rzeczywistości 

jest wychowanie do właściwie pojętej miłości ojczyzny. Człowiek prawdziwie 

kochający ojczyznę, poznający jej historię, kulturę, religię, angażujący się  

w budowanie jej pomyślności, staje się człowiekiem pokoju i wysokiej kultury, 

prawym i odpowiedzialnym obywatelem narodu. 

Formowanie patriotyczne ma miejsce głównie w domu rodzinnym
40

. Pisarz 

J. U. Niemcewicz uczył: „Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać 

jej poznać najświętsze narodu epoki, stowarzyszyć miłość ojczyzny z najpierw-

szym pamięci wrażeniem, jest nieomylny sposób zaszczepienia w narodzie 

silnego przywiązania do kraju: nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych 

rannych pojęć zatrzeć nie zdoła. Wzmagają się one z latami, usposabiając 

dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych”
41

. Owe „ranne poję-

cia” u Niemcewicza należy powiązać ze znaczeniem domu rodzinnego, który 

odgrywa fundamentalną rolę w wychowaniu na wszystkich płaszczyznach,  

w tym szczególną w wychowaniu  do miłości ojczyzny. 

Z domu rodzinnego młody człowiek powinien wynieść pierwsze fascynacje 

ojczystym językiem, kulturą, tradycją, historią. Zanikające już dziś wielopoko-

leniowe rody stwarzały warunki do tworzenia specyficznej atmosfery, która 

kładła podwaliny pod budzenie się uczuć narodowych. Dziadkowie opowie-

ściami o dawnych dziejach zaszczepiali poczucie więzi z przodkami. Łatwiej 

było wówczas zrozumieć młodym, ile zawdzięczają przeszłym pokoleniom.  

W rodzinie powinno uczyć się pierwszych modlitw i zaszczepiać podstawy 

głębokiej religijności. Nauka pacierza, podstawowych prawd wiary, kultywo-

wanie typowo polskich tradycji świątecznych ma ważne znaczenie dla przy-

szłej formacji religijno-patriotycznej.  

Wychowanie patriotyczne to także kształtowanie cnót obywatelskich, czyli 

zachowań, w których przejawia się troska o ojczyznę, realizuje się konkretne 

                                                 
39 Por. J. Salij, Patriotyzm dzisiaj..., s. 20-21. 
40 Por. K. Denek, Wspólnota wartości..., s. 246. 
41 J.U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Warszawa 1819, s. 5. 
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poczucie odpowiedzialności za jej rozwój. Ważną cnotą jest ofiarność, bez 

której nie ma pozytywnego stosunku do ojczyzny i jej spraw. Dom rodzinny 

ma być miejscem, gdzie wyrabia się w dzieciach umiejętność wyrzekania się 

na rzecz innych, gotowość do ofiar. Z cnotą ofiarności łączy się cnota wierno-

ści, która przejawia się w wytrwałej, wiernej służbie dla państwa, rzetelnym 

wypełnianiu obowiązków obywatelskich. Do cnót obywatelskich należy zali-

czyć pracę i pracowitość. Poprzez pracę człowiek urzeczywistnia swoją god-

ność, bardziej staje się człowiekiem
42

. Z tego powodu praca łączy się z wy-

chowaniem a zarazem rodziną, która jest jej pierwszą wewnętrzną szkołą. 

„Pracując, człowiek współpracuje z Bogiem i z ludźmi i tak tworzy dobro po-

wszechne: dobro rodziny, narodu, państwa”
43

. Do istotnych cnót obywatelskich 

należy zaliczyć również tradycyjne polskie cnoty, z których na szczególną 

uwagę zasługuje gościnność i pietyzm w stosunku do tego co ojczyste, co pol-

skie. Z tego wynika, jak wielkie pole do działania stoi przed wychowawcami,  

a zwłaszcza przed rodzicami, gdyż to oni stanowią główny ośrodek przekazu 

wartości i postaw patriotycznych
44

. 

Ważne zadanie w  wychowaniu do miłości ojczyzny ma do spełnienia pol-

ska  szkoła. Szkoła kontynuuje i ubogaca wychowanie patriotyczne wyniesione 

z domu rodzinnego, kształtując poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, za 

wszystko co ją stanowi
45

. Do głównych zadań szkoły należy formowanie inte-

lektualne, a przez to utrwalanie postaw patriotycznych. Najważniejszą rolę 

odgrywają takie przedmioty, jak: historia, język polski, geografia i przyroda 

(biologia), muzyka, wiedza o społeczeństwie. Historia łączy wolę przeszłych 

pokoleń z obecną
46

. Literatura – poprzez ukazywanie losów bohaterów naro-

dowych - motywuje do naśladownictwa, a także uczy piękna rodzimej mowy. 

Geografia i biologia ukazują wyjątkowość przyrody i krajobrazu polskiego 

(pomocne są w tym zakresie wycieczki krajoznawcze). Wychowanie muzyczne 

uwrażliwia na piękno rodzimej tradycji w tym zakresie. Wiedza o społeczeń-

stwie powinna wskazywać na główne zadania życia narodowego w dobie 

obecnej. Ważne miejsce w pracy szkoły odgrywają również uroczystości pa-

triotyczne, pogadanki wychowawcze oraz ogólna dyscyplina, która sprzyja 

formowaniu prawych charakterów
47

. 

Pielęgnowanie katolickiego wątku w kulturze narodowej w głównej mierze 

przynależy do zadań Kościoła. W czasie zaborów, a także w okresie komu-

                                                 
42 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Rzym 1981, nr  76. 
43 S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej, Warszawa 1957, s. 38. 
44 Por. J. Wilk, Myśląc Ojczyzna – wychowanie patriotyczne wczoraj i dziś, w: Szkoła miejscem 

kształtowania postawy patriotycznej..., s. 53-63. 
45 Por. K. Denek, Wspólnota wartości..., s. 246.   
46 Por. Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego, Warszawa 1909, s. 4-5. 
47 Por. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym...,  

s. 121-296. 
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nizmu, Kościół nie tylko prowadził do Chrystusa, ale był ostoją polskości. 

Również w czasach liberalizmu i postmodernizmu zmuszony jest w dalszym 

ciągu spełniać te zadania. Tak się składa, że wróg katolicyzmu jest najczęściej 

wrogiem Polski. Liberalizm, podobnie jak komunizm i nazizm, usiłuje znisz-

czyć wiarę, wartości moralne wypracowane przez wieki i równocześnie godzi 

w podstawy bytu narodowego. Słuszny wydaje się zatem apel biskupów pol-

skich z 14 marca 2004 r. skierowany do wiernych, w którym wyrażona została 

troska o przyszłość Polski w perspektywie wstąpienia do struktur Unii Europej-

skiej: „Szereg czynników sprawia, że pokolenie współczesnych Polaków stoi 

przed szansami, ale także i przed niebezpiecznymi pokusami, które będą się 

jeszcze bardziej wzmagać. A jest to nie tylko pokusa bierności i apatii, wyco-

fania się z zaangażowania na rzecz wspólnoty czy pokusa emigracji. Znajdzie 

się także wielu polityków, którzy będą kusić i łudzić obietnicami bez pokrycia  

i fałszywymi receptami na łatwe szczęście. Nie wolno dać się zbałamucić. Nie 

istnieje droga na skróty do pomyślności i społecznego ładu. Im więcej wolno-

ści, tym więcej odpowiedzialności (...). W perspektywie naszej obecności  

w Unii Europejskiej przed polskim społeczeństwem stoją wielkie zadania. Po-

myślny rozwój Europy wymaga budowania cywilizacji życia i miłości. Tym-

czasem zagrożenia, także w naszej Ojczyźnie, są wielkie. Po raz kolejny po-

dejmuje się propagandę na rzecz zabijania nienarodzonych dzieci oraz przygo-

towuje się programy edukacyjne sprzeczne z prawem rodziców do wychowania 

dzieci w duchu własnych przekonań. Ta tendencja przed kilku laty została 

przezwyciężona, a dzisiaj, w imię wypaczonej wizji postępu, z uporem usiłuje 

się do niej wracać. Nie tylko katolikom, ale każdemu, komu miłe są wartości 

humanistyczne i ogólnoludzkie, nie wolno uczestniczyć w kształtowaniu opinii 

publicznej tak, by sprzyjała zamachowi na życie człowieka (...). Apelujemy 

szczególnie do młodych Polaków, którzy są naszą nadzieją, by z entuzjazmem 

włączyli się w dzieło kształtowania oblicza Europy w oparciu o wartości chrze-

ścijańskie”
48

. 

Formowanie charakterów wymaga zatem zwrócenia większej uwagi na śro-

dowisko, w którym dorasta młodzież. Negatywną rolę odgrywają tu tzw. sub-

kultury młodzieżowe. Identyfikując się z tymi grupami, młodzi ludzie przejmu-

ją idee anarchistyczne i konsumpcyjne. Część tych subkultur, o zabarwieniu 

anarchistyczno-lewicowym, utożsamia patriotyzm z faszyzmem. Niewątpliwie 

potrzebą chwili jest izolowanie młodych ludzi od tego typu trendów i mód. To 

samo odnosi się do subkultur szerzących wzorce szowinistyczne i neopogań-

skie
49

.  

                                                 
48 Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpie-

nia Polski do struktur Unii Europejskiej z 18 marca 2004 r., s. 1-2. 
49 Por. szerzej: M. Braun-Gałkowska, Patriotyzm – cnota zapomniana?, w: I. Skubiś (red.), 

Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej..., s. 77-90. 
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Konieczna jest selekcja w wyborze programów telewizyjnych i radiowych. 

To samo dotyczy roztropnego czytania książek i czasopism. Szczególnie  

w okresie dorastania, gdy psychika jest jeszcze nieukształtowana, pojawia się 

realne niebezpieczeństwo przejęcia postaw antypatriotycznych, natrętnie na-

rzucanych przez propagandę, która może dać w życiu dorosłym efekt w postaci 

„nowego, liberalnego patriotyzmu”, od którego tylko krok do zwykłego ko-

smopolityzmu
50

. 

Wychowanie do miłości ojczyzny, aby przyniosło pożądane skutki, musi za-

tem oprzeć się propagandzie mediów. W przeciwnym razie okaleczenie du-

chowe pogłębi się, doprowadzając w końcu do wyrzeczenia się polskości przez 

przyszłe generacje. Nowe pokolenia, pozbawione zakorzenienia w kulturze  

i historii Polski, coraz łatwiej będą akceptować różne modne idee i trendy reli-

gijne.  

W ramach obowiązków względem polskości mieści się dążenie do opty-

malnego rozwoju własnych uzdolnień, naturalnych predyspozycji oraz spraw-

ności umysłowych i moralnych. Praca taka wymaga wiele samozaparcia i nie-

ustępliwości w dążeniu do wcześniej wyznaczonego celu. Predyspozycje 

chłopców i dziewcząt są w tym zakresie zróżnicowane. Fałszywie pojęta 

emancypacja zniekształca zadania wychowawcze względem chłopców i dziew-

cząt. Chłopcy w okresie dorastania muszą sposobić się do zadań związanych  

z obronnością, do funkcji kierowniczych i do odpowiedzialności za los bli-

skich. Głównym zaś celem wychowania społecznego dziewcząt jest przygoto-

wywanie do funkcji macierzyńskich i rodzicielskich
51

. Brak zgody na macie-

rzyństwo u wielu kobiet, a tym samym na poświęcenie związane z faktem uro-

dzenia dziecka, wynika z zaniedbań nie tylko przy formowaniu cnoty męstwa, 

ale również dobrze pojętego patriotyzmu. Efektem takiej postawy jest zgoda 

wielu kobiet na dzieciobójstwo. 

Właściwe wychowanie do miłości ojczyzny zobowiązuje również – jak już 

zostało wspomniane – do pracy nad poszanowaniem innych narodów. Wejście 

Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło nową sytuację i nowe wyzwa-

nia dla zajęcia stanowiska wobec wartości patriotycznych
52

. Pierwszoplano-

wym zadaniem wychowawczym staje się budowanie wspólnoty ducha, u pod-

staw której znajduje się godność człowieka, prawda, wolność, odpowiedzial-

ność. Powstaje zadanie budowania Ojczyzny Ojczyzn. Implikuje to poszano-

wanie własnego narodu, ojczyzny, państwa, kultury, obyczajów, darzenie tych 

wartości najlepszymi uczuciami. Ale też wyrasta zadanie poznawania historii  

i kultury innych narodów, postrzegania różnic i wspólnych elementów, by bar-

                                                 
50 Por. J. Salij, Patriotyzm dzisiaj..., s. 20-29.  
51 Por. Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego..., s. 8. 
52 Por. Apel biskupów polskich..., s. 1-2. 
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dziej „być” razem na globie ziemskim, zachowując to, co odrębne i budując w 

duchu przyjaźni, integracji, zaangażowania, solidarności, to co wspólne
53

. 

W związku z powyższym potrzebne jest formowanie ludzi o prawych i sil-

nych charakterach. W domu i w szkole mamy sporo okazji do ćwiczenia obo-

wiązkowości, pracowitości, wdzięczności, posłuszeństwa, szacunku wobec 

własnego narodu i innych narodów. Wytrwałe egzekwowanie tych cnót jest 

nieodzownym elementem przyszłej formacji patriotycznej. Człowiek bez wy-

pracowanych cnót społecznych nie zdecyduje się na poświęcenie życia za oj-

czyznę, nie będzie mu się nawet chciało dla niej pracować.  

 

*** 

Z powyższych rozważań wynika wyraźnie, że ojczyzna jest dla człowieka 

terenem powołania i moralnej odpowiedzialności. Jest darem i jednocześnie 

zadaniem moralnym. Każdy chrześcijanin powołany jest do tego, aby z całą 

gorliwością i stanowczością dbać o dobro ojczyzny i wszystkie jej potrzeby. 

Jego powinnością jest miłować ojczyznę jak własną matkę. Ojczyzna bowiem 

umożliwia człowiekowi to wszystko, co jest niezbędne do ukształtowania  

i wzbogacenia własnej osobowości. Ofiarność, pracowitość, honor, poważne 

traktowanie codziennych obowiązków, zaangażowanie się w sprawy, które są 

istotne dla kraju, troska o bliźniego, walka z nałogami i wierność całemu dzie-

dzictwu narodowemu wyciskają na człowieku niezatarty znak i nadają sens 

jego życiu. Chrześcijanin w służbie ojczyźnie może też dostrzec jedno z wiel-

kich Bożych wezwań prowadzących do moralnej doskonałości. Poszanowanie 

własnej ojczyzny, rozwijanie w sobie ducha patriotyzmu staje się też ogniwem 

integrującym z innymi narodami, rozwija ducha przyjaźni i współdziałania,  

w imię poszanowania godności własnej i drugiego człowieka oraz dobra 

wspólnego.  

Tak więc żaden uczeń Chrystusa nie może przejść obojętnie wobec tego 

wszystkiego, co kryje się pod pojęciem „ojczyzna”’. Z obowiązku odpowie-

dzialności za ojczyznę nikt też nie może człowieka zwolnić. Odpowiedzialność 

za kraj ojczysty jest wymogiem chrześcijańskiej wiary. Tej odpowiedzialności 

człowiek uczy się najlepiej w rodzinie. Ale kształtują ją także Kościół i szkoła. 

Szczególnie te trzy płaszczyzny – rodzina, Kościół i szkoła – są nieodzowne do 

właściwego uformowania postawy patriotycznej. Trzeba ponadto dodać, że są 

one odpowiedzialne nie tylko za odpowiednie ukształtowanie spraw związa-

nych z miłością ojczyzny, ale też za całokształt  społecznego życia człowieka.  

 

 

                                                 
53 Por. T. Wójcik, Aktywny patriotyzm, „Wychowawca” 4 (2003), s. 17; K. Chałas, S. Kowal-

czyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym..., s. 130-131.  
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Summary 

Moral aspects of responsibility for homeland in the era of uniting Europe  

 

 

Homeland is the area of human vocation and moral responsibility. It is a gift  and  

also a moral mission. Everyone is called to this, with all the zeal and  determination to 

care for the good of the homeland and all her needs. But watching  today's reality, it is 

easy to see that the new generation Poles in the context of increasing  spiritu-

al dispossession and lack of sensitivity to what means “Fatherland”,  father-

land service, sacrifice for it.  

Therefore, the purpose of this reflection is to present a new richness and value  

of our fatherland above all, moral aspects and duties of patriotism. Patriotism, which  

is the normal realization of love of country, a task for each and everyone  should  pur-

sue it as a wise, brave and responsible. It is extremely important in the situation 

of Polish entry into the EU. There can be no less love the Polish, if it is more  Eu-

rope, because then Europe will be poorer by the good that is anchored in our own coun-

try – Poland.  

In order, therefore, have a lasting and significant  position in  Europe should  con-

tinue to take the effort to discover the beauty and richness of our homeland. The need 

to strengthen and develop the spirit of healthy and genuine patriotism through fidelity 

to the heritage of  homeland, and building, serving and promoting their own country  

with respect other nations. It should also lead constantly being improved from 

the earliest years, the process of raising children to honor, respect and love their  coun-

try and friendship with other nations. 

 



ks. Waldemar Rakocy
1
 

 
Kościół nowym stworzeniem w Chrystusie 

według piśmiennictwa Pawłowego 

 
Wprowadzenie 

 

Określenie Kościół Boży, czy zwłaszcza Chrystusowy, nie znaczy tylko, że 

przynależy on do Chrystusa, ale przede wszystkim, że Chrystus stanowi jego 

istotę, jego corpus (ciało). Kościół jest Ciałem Chrystusa (Kol 1, 18 i 24). Nie 

ma Kościoła bez Chrystusa. Rozumienie Kościoła jako samego ludu Bożego,  

a co gorsza utożsamianie go z duchowieństwem stanowi wypaczenie jego natu-

ry. Kościół – to Chrystus i zjednoczony z Nim lud Boży. Chrystus stanowi 

„ciało” założonego przez siebie Kościoła i jest z nim połączony niczym głowa 

z członkami. Z tej racji, że Chrystus stanowi jedno ze swym Kościołem, nazy-

wa się go Mistycznym Ciałem Chrystusa
2
. To określenie doskonale oddaje 

naturę Kościoła: jest nim Chrystus i my zakorzenieni w Nim. Kościół nie jest 

zgromadzeniem ludzi wokół Chrystusa, lecz ich zjednoczeniem z Nim – 

wszczepieniem w Jego Ciało. Nie jesteśmy satelitami krążącymi wokół Chry-

stusa, lecz tworzymy z Nim jedno Ciało: On nas otacza, ożywia i scala ze sobą. 

W Credo wyznajemy wiarę w to, że Kościół jest święty. Nic się zaś nie 

mówi o jego grzesznej stronie. Stanowi to konsekwencję tego, co zostało przed 

chwilą powiedziane, tj. że Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Kościół jest 

więc święty, bo jest Ciałem Chrystusa. Grzeszne są pojedyncze członki Ko-

ścioła, lecz nie Kościół jako taki. Dlatego w wyznaniu wiary nie ma mowy  

o grzesznym Kościele. Powiedzieć o nim, że jest grzeszny, byłoby przypisa-

niem grzeszności samemu Chrystusowi. Stąd wyznajemy wiarę w święty Ko-

ściół, ponieważ Chrystus stanowi jego corpus i uświęca go sobą. Nasza grzesz-

ność dotyka bezpośrednio świętości Kościoła, ale jednocześnie świętość Chry-

stusa go uświęca. 

                                                 
1
 Ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM, ur. 1960, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

św. Wincentego a Paulo, kierownik Katedry Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu 

w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Zarządu Stowa-

rzyszenia Biblistów Polskich. Główny obszar jego zainteresowań naukowych to dzieło Łuka-

szowe (Łk-Dz) oraz piśmiennictwo apostoła Pawła. Opublikował ponad 40 artykułów z zakresu 

biblistyki. Ważniejsze publikacje: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). 

Studium literacko-teologiczne, Lublin 2000; Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Często-

chowa 2003; Święty Łukasz wobec niewiary Izraela – krytyka i nadzieja, Warszawa 2006; Roz-

mowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku, Częstochowa 2010. 
2 Encyklika Piusa XII Mystici corporis. 
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Jak najprościej można określić Kościół? Kościół jest zwołaniem ludzi  

w Chrystusie. Takie jest etymologiczne znaczenie greckiego terminu ekklesía, 

który ma swój pierwowzór we wspólnocie Izraela zmierzającego do ziemi 

obiecanej (hebr. qahal). Zwołanie i zgromadzenie ludzi w Boży Kościół było 

zamysłem Wszechmocnego już w chwili stwarzania świata: „W Nim [Chrystu-

sie] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 

Jego obliczem” (Ef 1, 4). Dlatego u samego początku chrześcijaństwa mówiono, 

że Bóg stworzył świat ze względu na Kościół
3
. Bóg „dostworzył” świat jako 

środowisko, mieszkanie dla człowieka. Jednak w sytuacji upadku pierwszych 

ludzi zwołanie ludzkości w Kościół nabiera dodatkowego znaczenia. Jest on nie 

tylko zamierzoną wspólnotą Boga z ludźmi, ale również drogą do tej wspólnoty. 

Kościół staje się widzialnym planem miłości Boga do człowieka, a tym jest 

zgromadzenie wszystkich w lud Boży i doprowadzenie ich do zbawienia. 

 

1. Kościół w relacji do starego przymierza i do stworzonego świata 

 

Nowa rzeczywistość w Chrystusie, jaką jest Kościół, jest stworzona, a nie 

wydoskonalona względem ludu Starego Przymierza. Nie sprzeciwia się to cią-

głości między Starym a Nowym Przymierzem, lecz ową ciągłość należy rozu-

mieć w sensie wypełnienia się zapowiedzi. Stare Przymierze przygotowało 

Nowe, ale to właśnie Nowe uczyniło bezużytecznym to, które je przygotowa-

ło
4
. Chrześcijanin – jak Kościół, do którego przynależy – jest również nowym 

stworzeniem. Stworzony w Chrystusie człowiek jest nowy, gdyż Ciało, do 

którego należy Kościół, jest nowe. Stosowany przez apostoła Pawła język
5
 

nawiązuje do pierwszego stworzenia. W Ef pisze przykładowo, że z dwóch 

rodzajów ludzi Bóg stworzył w Chrystusie jednego nowego człowieka (Ef 2, 

14-15). Nowe Przymierze nie jest poprawieniem Starego, czyli jego wydosko-

naleniem, lecz powołaniem do istnienia od początku, gdyż jest nowym stwo-

rzeniem. Staje się to jasne, kiedy tylko zastanowimy się nad relacją z Bogiem, 

w jaką wprowadził nas Chrystus: wcielenie, odkupienie, dar Ducha, usynowie-

nie. Owe wydarzenia zbawcze wyznaczają moment przełomowy w historii 

ludzkości i zbawienia. Główna cezura nie biegnie między obecną rzeczywisto-

ścią (bycie w Kościele) a stanem nieba, lecz między czasem przed przyjściem 

Chrystusa a Kościołem. Zapoczątkowane w nas dzieło Chrystusa wprowadza 

wprost w stan nieba i dlatego rzeczywistość Kościoła Bożego nie zostanie za-

stąpiona czymś innym w królestwie niebieskim, lecz wydoskonalona. 

Wynika to jednoznacznie z Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu z wiary. 

Żyd niezależnie od przewagi nad innymi nacjami w poznaniu Boga i relacji  

                                                 
3 KKK, nr 760. 
4 Zob. W. Rakocy, Rozmowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku, Częstochowa 2010, s. 93-95. 
5 Zob. Ga 6, 15 i 5, 6; 2 Kor 3, 10-11; 4, 16; 5, 17; por. też 1 Kor 5, 7; 7, 19. 29-31; 12, 13; Ga 3, 

28 oraz 2, 19-20. 
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z Nim wchodził do Kościoła na tej samej zasadzie co one, czyli wiary w Chry-

stusa: jak każdy musiał w Niego uwierzyć. Przewaga, jaką cieszył się Żyd, 

niknie w obliczu daru Odkupiciela. Skoro każdy musi wejść do nowego po-

rządku zbawczego, zainaugurowanego przez Chrystusa, znaczy to, że jest on 

nowym stworzeniem względem tego, co było wcześniej. Pomimo uprzedniej 

przewagi Żyd potrzebuje tej samej przemiany w Chrystusie co poganin, bez 

której znajduje się w gorszej sytuacji od niego, kiedy on uwierzył
6
. 

W Liście do Efezjan byciu przez Chrystusa Głową Kościoła zostaje przypi-

sana nadrzędna ranga względem bycia Panem wszechświata. Mówimy tu bar-

dziej  o całościowej koncepcji w Liście
7
. Otóż panowanie Chrystusa nad 

wszechświatem nie jest równorzędne Jego panowaniu nad Kościołem. Pierw-

sze jest podporządkowane drugiemu. Panowanie Chrystusa nad Kościołem 

niejako zawiera w sobie panowanie nad wszechświatem. Chrystus jest  

w pierwszej kolejności Głową i Panem Kościoła. Można więc powiedzieć, że 

Kościół Chrystusowy ogarnia cały stworzony świat, który został powołany do 

istnienia ze względu na niego. Tak też mówili pierwsi chrześcijanie, tj. że Bóg 

stworzył świat ze względu na Kościół. Jeżeli ten został powołany do istnienia 

ze względu na Kościół, to jest mu podporządkowany. 

Nie wiemy do końca, jak wielki jest ten wszechświat i czy nie ma innych, 

ale niezależnie od tego dzieło odkupienia i zbawienia ma wymiar kosmiczny. 

Grzech człowieka zaraził cały kosmos i cały kosmos zostaje odkupiony (por. 

Rz 8, 20a i 22)
8
. W następstwie dzieła odkupienia stworzony świat wchodzi  

w Kościół. Zawiera się w nim i do jakiegoś stopnia z nim utożsamia, ponieważ 

stanowi on środowisko ludu Bożego. Jeżeli dzieło odkupienia ma wymiar ko-

smiczny, to tym samym ma go Kościół. W myśli greckiej termin kosmos wyra-

żał jedność człowieka ze stworzonym światem (w myśli żydowskiej istniał 

wyraźny rozdział). Chrześcijańscy adresaci języka greckiego dostrzegali auto-

matycznie więź ludu Bożego z otaczającym wszechświatem. Można dlatego 

powiedzieć, że nowe imię wszechświata – to Kościół Chrystusowy. Naznaczo-

ny grzechem człowieka świat został ochrzczony krwią Chrystusa i stanowiąc 

środowisko ludu Bożego, otrzymuje jego imię. Od momentu śmierci Chrystusa 

cały kosmos nosi Jego oblicze, jest chrystokształtny. 

Lecz to nie wszystko. Kościół razem z Chrystusem wykracza poza granice 

wszechświata. Kościół jest widzialną postacią i integralną częścią królestwa 

Bożego, i stąd razem z nim, którego Panem jest Chrystus, przekracza granice 

stworzonego świata. Kościół, który stanowi jedno z Chrystusem, w Jego Oso-

bie wychodzi poza ograniczoność i skończoność kosmosu. Jako rzeczywistość 

widzialna Kościół istnieje w ramach stworzonego świata. Ze względu na swe 

zjednoczenie z Chrystusem, w swym wymiarze widzialnym Kościół istnieje  

                                                 
6 Rakocy, Rozmowy z Pawłem z Tarsu, s. 97. 
7 Zob. A.T. Lincoln, Ephesians, WBC 42, Dallas 1990, s. XC-XCI. 
8 Por. C.E.B. Cranfield, The Epistle to the Romans, vol. 1, ICC, Edinburgh 1985, s. 413-417. 
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w historii i równocześnie ją przekracza w wymiarze duchowym. Nie można 

zatem ograniczać fizycznie Kościoła i wyznaczać mu granic w stworzonym 

świecie, gdyż z Chrystusem wykracza poza nie. 

Obecnie doświadczamy rozdźwięku między widzialnym a duchowym wy-

miarem Kościoła. Są to realia ziemskiej egzystencji, które często zasmucają. 

Lecz u końca czasów, kiedy wszystkie członki Kościoła uzyskają pełną dosko-

nałość, stanie się on identyczny z królestwem niebieskim (por. Ef 1, 10). Ten 

przekraczający obecną rzeczywistość wymiar Kościoła, o jakim mówimy, za-

ciera istniejące między ludźmi podziały na Żyda i poganina, Greka i barba-

rzyńcę, wolnego i niewolnika, mężczyznę i kobietę itd. Wiąże się to ściśle ze 

stworzeniem w Chrystusie jednego nowego człowieka (2, 14-15). Owa nowość 

wymazuje przeszłość, a jedność dowodzi równości wszystkich względem Bo-

ga. W związku z tym apostoł napisał Galatom, że obecnie nie liczy się to, czy 

ktoś jest obrzezany czy nie, lecz bycie nowym stworzeniem w Chrystusie  

(6, 15). „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, 

co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5, 17). Ta nowość  

w naszym Panu przewyższa nie tylko wszelkie wcześniejsze podziały – w Nim 

wszyscy stają się kimś jednym (Ga 3, 28) – ale wprowadza w ostateczny wy-

miar Kościoła, tj. w rzeczywistość królestwa niebieskiego. 

 

2. Bycie w Kościele w relacji do nieba 

 

Dzięki Chrystusowi zbawienie stało się już naszym udziałem w Kościele, 

ale jednocześnie wciąż do niego zmierzamy. Zbawienie jest rzeczywistością 

dokonaną i stale się dokonującą. Chodzi o napięcie, jakie występuje między 

tym, co nazywamy teraźniejszością i przyszłością. Jest to napięcie między tym, 

co już się dokonało a tym, co jeszcze czeka chrześcijanina. 

 

2.1. Tak zwana eschatologia dokonana 

Przez eschatologię dokonaną rozumiemy przypisanie teraźniejszości tego, 

co powszechnie odnosimy do przyszłości. Chodzi przede wszystkim o wypo-

wiedzi apostoła Pawła z Kol i Ef. Zanim do nich przejdziemy, kilka słów ogól-

nego wprowadzenia w zagadnienie. 

Sytuację chrześcijanina na ziemi należy rozpatrywać w kategoriach dyna-

micznego rozwoju, czyli zmierzania do wypełnienia się tego, co już się zaczę-

ło. Lecz ten rozwój charakteryzuje dewiza „bliżej niż dalej”. W Liście do Rzy-

mian apostoł wyraził to obrazowo: „Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, 

gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (13, 11b-12a). 

Chrześcijanin dostrzega więc w swym życiu częściowe wypełnienie się 

zbawczego planu Boga, jak chociażby w tym, że wprawdzie Chrystus odniósł 

zwycięstwo nad szatanem i wybawił człowieka od śmierci wiecznej, ale z dru-

giej strony ten nadal grzeszy i czeka go jeszcze śmierć biologiczna. Ma gwa-
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rancję życia wiecznego, ale musi wcześniej przeżyć obecne życie i przejść 

przez śmierć. Lecz to, co nazwałem częściowym wypełnieniem się zbawczego 

planu Boga, należy rozumieć jako „więcej niż mniej”. 

Może to nasuwać wniosek, że chrześcijanin w jakimś sensie jest rozdarty 

między tym, co ziemskie a tym, co niebieskie, czyli między tym, co trwa teraz 

a tym, co go jeszcze czeka. Stan ziemskiej egzystencji nie jest jednak stanem 

rozdarcia ani zawieszenia między tym, co ziemskie a tym, co niebieskie, po-

nieważ dzięki temu, że Kościół tworzy jedno Ciało z Chrystusem, punkt cięż-

kości został wyraźnie przesunięty z ziemskiej rzeczywistości na niebieską  

(1 Kor 7, 29). Czymże jest wobec tego śmierć biologiczna, po której następuje 

pełnia życia z Bogiem, w porównaniu ze stanem oddalenia od Stwórcy, w ja-

kim znajdował się człowiek przed przyjściem Chrystusa? Wcześniejszy stan 

apostoł nazywa wrogością względem Boga (Rz 5, 10). 

Punkt ciężkości został wyraźnie przesunięty w kierunku i na korzyść wiecz-

nego życia z Bogiem. Dzięki udzielonemu w Kościele Duchowi Świętemu to, co 

ziemskie, zostało przebóstwione, podniesione do godności nieba i stało się zaląż-

kiem nieba. W Ciele Chrystusa, którym jest Kościół, zaciera się rozdział między 

niebem i ziemią. Nasze bycie w Kościele nie jest wprawdzie byciem w stanie 

nieba, ale ma wiele z nieba. Dlatego „wszystko jest wasze: [...] czy świat, czy 

życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze czy przyszłe – wszystko jest wasze” 

(1 Kor 3, 21b-22). Wszystko zostało poddane tryumfującemu Chrystusowi i stało 

się nasze. Gdyby wyglądało to inaczej, kłóciłoby się z koncepcją Kościoła jako 

Ciała Chrystusa. Jeżeli stanowimy jedno z Chrystusem, to On wprowadza nas już 

obecnie w rzeczywistość nieba. Nie jest zatem prawdą, że między rzeczywisto-

ścią Kościoła a nieba istnieje przepaść. Obie wzajemnie się przenikają. Bycie  

w Kościele – to jak bycie dzieckiem w rodzinie, bycie zaś w niebie – to jak osią-

gnięcie pełnoletności. Dziecko, chociaż niewiele widzi i rozumie, mimo wszyst-

ko jest członkiem rodziny. Lecz czy to w Kościele, czy w niebie jesteśmy do-

mownikami Boga (Ef 2, 19). Kościół jest domem Boga. Prawdziwa przepaść ist-

nieje jedynie między niebem a światem jako synonimem zła. 

Stan bycia w Kościele, w relacji do nieba, apostoł Paweł obrazuje niezwy-

kle sugestywnie w Listach do Kolosan i do Efezjan. Owe wypowiedzi określa-

my mianem eschatologii spełnionej czy dokonanej. Niektóre z nich budzą 

zdziwienie. Szczególnie Kolosanom pisał, że z Chrystusem powstali z mar-

twych (2, 12; 3, 1; por. Ef 2, 6a)
9
. Nie chciał przez to powiedzieć, że ich ciała 

zostały odmienione i stały się chwalebne, ani że nie żyli już na ziemi. Chciał 

im tylko pokazać, jak mocno ich obecne życie jest związane z niebieskim 

Chrystusem. I nie jest to przenośnia! Jeżeli ich obecne życie dzięki byciu  

w Kościele jest integralnie związane z Chrystusem, to ich przyszłe zmar-

twychwstanie jest już w nich zapoczątkowane i mają pewność jego ostatecznej 

                                                 
9 Zob. P.T. O’Brien, Colossians, Philemon, WBC 44, Waco 1982, s. 118-121. 159-163. 
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realizacji. Wypowiedzi apostoła należy rozumieć w tym samym duchu, w ja-

kim pojmuje on pewność nadziei, czyli że jest to oglądanie czegoś, co ma już 

obecnie miejsce (Rz 8, 24). Skoro związek chrześcijan z ich Panem jest niero-

zerwalny, to uczestniczą już obecnie w przyszłych wydarzeniach, a te są jedno-

cześnie tak pewne, że można o nich mówić jak o już dokonanych. Trudność 

pełnego zrozumienia związku odkupionych z niebieskim Chrystusem i udziału 

w tym, co powszechnie odnosimy do przyszłości, wynika z faktu, że żyjemy  

w rzeczywistości obarczonej ograniczeniami czasowo-przestrzennymi. 

W Liście do Efezjan apostoł Paweł idzie dalej i stwierdza, że razem z Chry-

stusem Bóg Ojciec posadził nas po swej prawicy (2, 6)
10

. Bóg Ojciec nie tylko 

nas wskrzesił razem z Chrystusem z martwych, ale również z Nim wywyższył  

w chwale. Czy apostoł nie posunął się za daleko? Dzięki zjednoczeniu z Chry-

stusem chrześcijanie uczestniczą w Jego powstaniu z martwych i w Jego niebie-

skiej chwale. Zasiadanie z Chrystusem po prawicy Ojca nie jest czystą przeno-

śnią. Uczestnicząc w życiu swego Pana, chrześcijanie mają udział w Jego zasia-

daniu po prawicy Ojca. Chrystus jest tak zjednoczony z Kościołem, że chrześci-

janie żyją Jego życiem. Warto zwrócić uwagę na niesłychane przesunięcie punk-

tu ciężkości w życiu chrześcijan z ziemskiej egzystencji na niebieską, które urze-

czywistnia się w Kościele, czyli że wprowadza on bezpośrednio w rzeczywistość 

nieba. Chodząc po ziemi, chrześcijanie jako obywatele nieba (Flp 3, 20) uczest-

niczą w chwale Boga. Kościół stał się dla wierzących więcej niż przedsionkiem 

nieba. I chociaż na tej ziemi działają moce zła, to nic nie jest w stanie wyrządzić 

krzywdy uczniom Chrystusa, ponieważ zasiadają ze swym Panem po prawicy 

Boga i tryumfują nad mocami tego świata (por. Ef 1, 20-23). Wprawdzie mogą 

być prześladowani i nawet ponieść śmierć, lecz w niczym nie umniejsza to ich 

niebieskiego wyniesienia (chwały): „Sądzę bowiem, że obecne cierpienia nie 

zaprzeczają chwale, która ma się w nas objawić” (Rz 8, 18)
11

. 

Bycie w Kościele Chrystusowym i uczestniczenie w dobrach nieba podsu-

mowałbym słowami z Listu do Kolosan: „[...] wasze życie razem z Chrystusem 

jest ukryte w Bogu” (3, 3b). Chrześcijanie będąc ściśle związani z Chrystusem, 

ich Panem, uczestniczą już teraz w życiu nieba: ich życie jest z Chrystusem 

ukryte w Bogu. To zaś, co ich czeka w przyszłości, to objawienie się pełni tego 

życia (w. 4)
12

. Stan bycia ukrytym z Chrystusem w Bogu jest możliwy dzięki 

wszczepieniu w Kościół, czyli w Ciało Chrystusa. Będąc zaś w Jego Ciele, nie 

zmierzamy do zbawienia w sensie pokonywania odległości, lecz dojrzewania. 

Zbawienie jest już rzeczywistością obecną w nas, która jedynie dojrzewa do 

stanu owocowania. 

                                                 
10 Zob. Lincoln, Ephesians, s. 105-109. 
11 Zob. A. Gieniusz, Romans 8: 18-30. „Suffering Does Not Thwart the Future Glory”, Atlanta 

1999, s. 89-133. 
12 Zob. O’ Brien, Colossians, s. 164-169. 
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Prawda o pewności zbawienia, w wyniku ścisłego związku z Chrystusem, 

została przekuta w codziennym nauczaniu Kościoła na głoszenie jej jako już 

dokonanej – pomimo że nie osiągnęliśmy pełni zbawienia. Niewielu zwraca na 

to uwagę. Zaczęto traktować zbawienie jako rzeczywistość już dokonaną. Stąd 

nikogo nie dziwią słowa, że zostaliśmy zbawieni, chociaż tylko odkupienie 

stanowi rzeczywistość w pełni dokonaną. Budzą natomiast zdziwienie stwier-

dzenia o tym, że z Chrystusem powstaliśmy z martwych czy zasiadamy po 

prawicy Boga. A przecież są one rzeczywistością dokonaną w takim samym 

stopniu, co obecny stan naszego zbawienia. W takim zakresie, w jakim mówi 

się o zbawieniu jako rzeczywistości dokonanej i stale się dokonującej, w takim 

samym należy postrzegać Pawłowe wypowiedzi o powstaniu z martwych 

uczniów Jezusa i o ich zasiadaniu po prawicy Boga. 

Staje się teraz zrozumiałe to, co powiedzieliśmy wcześniej o nadziei, tj. że 

w nadziei już jesteśmy zbawieni. Apostoł pisze o zbawieniu jak o czymś, co 

jest tak pewne, że już obecne: „Nadzieja, której spełnienie już się ogląda, nie 

jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda” (Rz 

8, 24). Zbawienie nie tylko jest zagwarantowane, lecz uczniowie Chrystusa już 

w nim uczestniczą. Potoczne rozumienie nadziei, czyli oczekiwania na coś, 

czego się jeszcze nie posiada, w związku ze zbawieniem doznało transformacji 

w Chrystusie. Chrześcijańska nadzieja uzyskała nową treść. Nie jest to nadzieja 

w potocznym rozumieniu, „bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się 

już ogląda”. To zaś, co należy nadal do przyszłości, każe stwierdzić apostoło-

wi: „Jeżeli jednak spodziewamy się czegoś, nie oglądając jeszcze tego, to  

z wytrwałością tego oczekujemy” (w. 25). 

 

2.2. Przenikanie się Kościoła i nieba 

Relacji, w jakiej pozostaje Kościół do stanu nieba, nie należy postrzegać na 

wzór zapowiedzi i jej wypełnienia się, jak ma to miejsce między Starym a No-

wym Przymierzem. To nie jest ten model. Tam dokonało się radykalne prze-

obrażenie w darze Odkupiciela, które Paweł określa jako nowe stworzenie. 

Relacja zaś między obecnym etapem historii zbawienia, Kościołem a niebem 

jest inna – to dopełnienie tego, co się już ogląda. Zapowiedź oznacza zawsze 

brak tego, co obiecuje. My natomiast weszliśmy w posiadanie darów nieba  

i oczekujemy tylko pełnego w nich udziału. Płynie z tego ważny wniosek:  

w Kościele jest nam bliżej do stanu nieba niż do czasu ziemskiej misji Jezusa, 

który zresztą sam mówił swym uczniom, że lepiej dla nich, aby odszedł (J 16, 7), 

ponieważ dzięki Jego śmierci i udzielonemu Duchowi wkroczą w nową jakość 

relacji z Bogiem. 

Na potwierdzenie wystarczy tu przywołać dwa największe dary, Ducha 

Świętego i Eucharystii. Jak wobec tych darów może ktoś twierdzić, że nie ma 

udziału w dobrach nieba? Z tajemnicy Trójcy Świętej mamy już obecnie przy-

stęp do Syna Bożego w Eucharystii i do Ducha Świętego od chwili Jego wyla-
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nia. Jest to niesłychane wprowadzenie nas w życie Trójjedynego Boga i tym 

samym nieba. Będąc w Kościele, wierzący nie tyle dążą do odległego nieba, ile 

dorastają do otaczającej ich z każdej strony niebieskiej rzeczywistości. Nasz 

obecny udział w rzeczywistości nieba trzeba mierzyć stopniem naszego zjed-

noczenia z Chrystusem: razem z Nim zasiadamy po prawicy Ojca. Bóg nie 

postąpił z nami jak ktoś, kto mówi swemu małemu dziecku: ‘Wiesz, kochanie, 

za wielką cenę nabyłem dla ciebie duże pudełko smakołyków – takich jakie 

najbardziej lubisz, ale dam ci je dopiero na koniec roku’. Takie potraktowanie 

dziecka graniczyłoby z sadyzmem. To jak danie nadziei i jej odebranie. Bóg 

nie traktuje ludzi w ten sposób. Pozwala im już teraz częstować się do syta – na 

miarę obecnej kondycji człowieka. A pozwala się częstować w Kościele. Wi-

dać wyraźnie, że względem stanu sprzed przyjścia Chrystusa, to, w czym ma-

my obecnie udział, jest nowym stworzeniem, które góruje nad wszystkim, cze-

go Bóg udzielił wcześniej. 

Wierzący uczestniczą w przeogromnym stopniu w rzeczywistości nieba 

dzięki darom Eucharystii i Ducha Świętego. One zaprowadzają w nich stan 

nieba. Stąd nie można powiedzieć, że jest ono im obce i dalekie. Nie przeżywa-

ją wprawdzie pełnego zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem, ale doświadczają 

już rzeczywistości nieba. Obecny stan życia z Chrystusem i w Chrystusie nie 

zostanie bowiem w przyszłości unicestwiony ani zamieniony na inny, lecz wy-

doskonalony. Nie może być zamieniony ani unicestwiony, ponieważ jest dzie-

łem Ojca w Synu, które stale się rozwija i prowadzi bezpośrednio do pełni ży-

cia w niebie. W Kościele Bożym, który jest zalążkiem królestwa niebieskiego, 

doświadczamy nieba. Należy się wyzbyć myśli czy to o byciu porzuconym na 

ziemi, czy z dala od nieba
13

. Jak daleko stan nieba przenika obecną rzeczywi-

stość, uświadamiają relacje zmartwychwstałego Jezusa z uczniami. Nasz Pan 

nie podlegał więcej prawom rządzącym tym światem – pozostawał nieograni-

czony czasem i przestrzenią – ale równocześnie nie był pozbawiony możliwo-

ści życia w tym świecie: spożywał nawet posiłki z uczniami. Przebywanie  

w chwale Ojca i możliwość realnego uczestniczenia w ziemskiej rzeczywisto-

ści dowodzi, że stany nieba i ziemskiej egzystencji współistnieją i wzajemnie 

się przenikają. Kościół Chrystusowy uobecnia niebo. 

Wygląda to w ten sposób, ponieważ Kościół Boży w swym wymiarze do-

czesnym nosi znamiona wiecznego istnienia w królestwie niebieskim. Kościół 

jest zalążkiem nieba i w nim znajduje się już „struktura” wiecznego istnienia – 

na wzór nieśmiertelnej duszy w człowieku. Mówiąc inaczej, co do struktury 

istnienia, czyli relacji z Bogiem – nie stanu doskonałości i szczęśliwości, do-

czesność uczniów Chrystusa jest bliska życiu w niebie. 

                                                 
13 Jesteśmy co prawda w oddaleniu od Pana, ponieważ nie w pełni z Nim zjednoczeni (por. 2 Kor 

5, 6), ale nie w sensie wygnania. 
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W tym wszystkim, co powiedzieliśmy, kluczową rolę odgrywa Duch Świę-

ty. Czym dla naszego ciała jest duch, tym dla Kościoła – Duch Święty. Jest On 

zasadą jego wzrostu i rozwoju. Duch Święty jest niewidzialną siłą, która za-

pewnia Kościołowi jedność z jego Głową, Chrystusem, ale która także zapew-

nia jedność pomiędzy poszczególnymi członkami. Duch Święty czyni też Ko-

ściół świątynią Boga (1 Kor 6, 19): wprowadza wierzących w stan nieba przez 

przebóstwienie ludzkiej natury i doprowadza do ostatecznego celu. Owo prze-

bóstwienie jest w najwyższym stopniu zainicjowaniem w nas nieba. Sprawdza 

się zapowiedź psalmisty, przez którego mówi Duch: „Jesteście bogami, wszy-

scy – synami Najwyższego” (82, 6). 

 

2.3. Upodabnianie się ziemskiej rzeczywistości do niebieskiej 

W przedstawieniu naszej relacji do nieba apostoł Paweł stosował jeszcze in-

ny model, który określiłbym jako dążenie ku górze. Zacznę od tego, że Bóg 

„[...] napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach nie-

bieskich – w Chrystusie” (Ef 1, 3)
14

. Żyjąc na ziemi, chrześcijanin uczestniczy 

w dobrach nieba. Ale w jaki sposób w nich uczestniczy? Otóż w ten, że Chry-

stus przebywający w chwale Ojca nie tyle przychyla ludziom nieba, ile porywa 

ich w górę – do siebie, i pozwala korzystać z dóbr niebieskich „na wyżynach 

nieba”. Nie niebo dąży ku ziemi, lecz ziemia ku niebu – ku zasiadającemu  

w chwale Chrystusowi. A mówiąc jeszcze inaczej, to Kościół dąży do pełnego 

zjednoczenia ze swym Oblubieńcem i żyje już teraz nadzieją spotkania. 

Kolosanom apostoł napisał wprost, że Bóg wzywa ich w górę (3, 1-2). Ob-

razowy język dążenia ku górze pozwalał mu przekazać fundamentalną prawdę, 

której nie oddaje obraz dojrzewania. W ten sposób mógł wykazać, że czas 

Wcielenia, jako uniżenia się Boga, minął bezpowrotnie. Teraz trwa czas wy-

wyższenia w chwale. Bóg nie zniża się więcej do naszej egzystencji, lecz pod-

nosi ją do swojej. Nawiązują do tego również wcześniej omówione teksty. Bo 

można zapytać, jaki byłby dla nas pożytek z trwałego upodobnienia się Boga 

do naszej kondycji? Jaki z Jego wiszenia nadal na krzyżu? Miało to miejsce 

raz, aby podnieść nas i upodobnić do siebie. 

Przez dary Ducha Świętego i Eucharystii cała ziemska rzeczywistość zosta-

je porwana w górę. Nie niebo zniża się do ziemi, lecz ziemia upodabnia się do 

nieba. Proces przebóstwiania rzeczywistości ziemskiej przez niebieską i zacie-

rania się między nimi różnicy „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystu-

sie” (Ef 1, 10), dokonuje się według powyższego modelu: podniesienie czło-

wieka do nieba, nie zniżenie się nieba do człowieka. A dokonuje się to na 

obecnym etapie historii zbawienia poprzez Kościół, który jest sakramentem 

uświęcenia i zbawienia. Dlatego w odniesieniu do sprawowania Eucharystii nie 

                                                 
14 Zob. Lincoln, Ephesians, s. 19-22. 
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tyle należy mówić, że na ten czas Chrystus zstępuje na ołtarz, ile że porywa nas 

do nieba – jeszcze mocniej upodabnia do stanu nieba. 

Upodobnienia się i zjednoczenia z niebieską rzeczywistością, co nazywamy 

zbawieniem, nie osiągnie się samemu, lecz wyłącznie w Kościele, czyli po-

przez Ciało Chrystusa. Poza owym nowym stworzeniem, tj. Kościołem, nie ma 

zbawienia. Jak do nowego porządku musi wejść Żyd – o czym była na wstępie 

mowa – tak musi doń wejść każdy człowiek. Czy w takim razie poza Kościo-

łem nie ma możliwości dojścia do zbawienia? Pytanie nawiązuje do tego, co 

głoszono u początków chrześcijaństwa
15

. Pozostaje prawdą, że poza Kościołem 

Chrystusowym nie ma zbawienia, lecz można łatwo nadużyć tej wypowiedzi. 

Chce ona powiedzieć, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa. Każdy 

zatem, kto dostępuje zbawienia, dostępuje go dzięki Chrystusowi – dzięki wy-

służonej przez Niego łasce. Może za swego ziemskiego życia nie dojść do wia-

ry w Chrystusa, lecz jeżeli osiąga zbawienie, osiąga je dzięki Chrystusowi. 

Korzysta bowiem z łaski, która działa w Kościele i poprzez Kościół, ponieważ 

Chrystus stanowi z nim jedno. Jako zbawiony zostanie on wprowadzony  

w rzeczywistość nowego stworzenia w jego finalnej postaci. Innymi słowy – 

powiedzieć, że nie ma zbawienia poza Kościołem, to powiedzieć, że nie ma go 

bez Chrystusa. A to jest niepodważalną prawdą. Jest oczywiście pragnieniem 

Boga, aby każdy uwierzył w Jego Syna, przyjął chrzest w Jego imię i w ten 

sposób doszedł do zbawienia, ale jak sami wiemy, wielu z różnych powodów 

nie dochodzi do poznania tej prawdy. 

 

W miejsce podsumowania 

Kościół stanowi jedno z Chrystusem i tworzy z Nim jakby jedną osobę
16

. 

Jest to w najwyższym stopniu nowe stworzenie. Wspomniana na wstępie ency-

klika Piusa XII Mystici Corporis nawiązuje do tej tradycji i uwypukla jedność 

Chrystusa ze swym Kościołem. Dla zobrazowania rzeczywistości nowego 

stworzenia apostoł odwoływał się głównie do Kościoła jako Ciała Chrystusa, 

do tzw. eschatologii dokonanej i do przebóstwienia ludzkiej natury. Owo nowe 

stworzenie charakteryzuje nierozdzielna jedność Chrystusa z Kościołem i tym 

samym korzystanie przez lud Boży z życia samego Boga. To, co przynależy do 

Chrystusa, staje się naszym udziałem. W ten sposób Kościół jest dla nas jakby 

pancerzem, przez który Zły nie jest w stanie się przebić i wyrządzić nam szko-

dy. Nie jest w stanie się przebić, gdyż Kościół – to Chrystus. Można przywołać 

tu obraz dziecka w łonie matki: stanowi z nią jedno, żyje jej życiem i jest  

w niej bezpieczne. 

 

 

                                                 
15 Zob. KKK, nr 846. 
16 Tomasz  z  Akwinu, Summa Theologiae III, 48.2. 
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Summary 

The Church as a new creation in Christ according to Paul’s bibliography 

 

The Church constitutes a unity with Christ and creates with Him quasi one person. 

It is fairly a new creation. The encyclical by Pius XII Mystici corporis refers to this 

tradition and underlines the union of Christ with his Church. To describe the reality of 

new creation the apostle was mainly appealing the Church as body of Christ, e.g. so 

called eschatology made and to the divinization of the human nature. This new creation 

is characterized by an inseparable unity of Christ with the Church and thereby sharing 

the life of the God by the people of God. What belongs to God is shared by us. This 

way the Church is like a quasi breastplate, through which the evil cannot spear and hurt 

us. He cannot spear , since the Church is Christ. One could here connote a picture of  

a child in mother’s womb: it constitutes a unity with her, is living her life and is safe 

within her. 



ks. Edward Sienkiewicz
1
 

 

 
Mądrość konieczną korektą ludzkiej wiedzy 

i źródłem szczęścia według św. Augustyna 

 
Augustyn, przyjmujący na drodze do prawdy – którą uczynił najważniej-

szym zadaniem i celem swojego życia – podstawowe założenia myśli helleń-

skiej, nie zatrzymał się na zagadnieniach przyrodniczych, a także tych właści-

wych tradycyjnej ontologii. Szczęście – jak powtarzał – można zdobyć nie 

przez poznanie praw rządzących kosmosem czy prawd filozoficznych. Pozna-

nie bowiem właściwe tym dziedzinom wiedzy nie gwarantuje wolności od 

błędów i nie przebiega z niezawodną pewnością. Afrykańczyk szukał zatem 

takiego sposobu poznania, który stanowi niezawodny punkt wyjścia, ponieważ 

tylko takie poznanie odpowiada tej funkcji, jaką powinna wypełniać filozofia. 

Jej zadaniem jest doprowadzenie człowieka do szczęścia, właściwego poznaniu 

prawdy. Chodzi więc o takie poznanie i taką prawdę, która nie zawiera żadnych 

braków, ponieważ nikt, kto doświadcza braku, nie może być szczęśliwy. Dok-

tor łaski twierdził, zresztą zgodnie z Platonem, że umysł może przyjmować 

wiedzę wprost, bez pośrednictwa ciała i zmysłów. To dusza poznaje prawdę 

dzięki temu, że istnieje Bóg i udziela jej swych idei
2
. Prawdą bez jakiegokol-

wiek braku jest jedynie Bóg i tylko On może dać człowiekowi szczęście. Dla-

tego poznanie Boga jest niezbędne do osiągnięcia szczęścia. I choć Augustyn  

w swoich zainteresowaniach kosmologicznych, astronomicznych i ontologicz-

nych, wskazywał na badany świat rzeczy jak na księgę, która bardzo dużo mó-

wi o jej Autorze, twierdził jednocześnie, że poznawanie rzeczy wiąże się nie-

jednokrotnie z błędami. Mniej narażone na błąd są twierdzenia odnoszące się 

do poszczególnych zjawisk. Niezawodne natomiast – jego zdaniem – są te 

twierdzenia, które obejmują przeżycia wewnętrzne. O ile bowiem można wąt-

pić o rzeczach i zjawiskach zewnętrznych, to trudno wątpić o własnym życiu  

i o tym, że człowiek myśli. Nawet jeśli wątpi, to pewne jest przynajmniej jego 

wątpienie. Chcąc zatem poznać prawdę, trzeba wejść w samego siebie, ponie-

                                                 
1
 Ks. dr hab. Edward Sienkiewicz profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry 

Teologii Fundamentalnej. Autor wielu artykułów i książek. Ostatnia – Czy potrzebna jest polska 

teologia polityczna? – Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011. 
2 M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Lu-

blin-Kraków 2002, s. 1319. 
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waż prawda – jak przekonuje wielokrotnie w swoich tekstach doktor łaski – 

mieszka we wnętrzu człowieka
3
. 

 

 

1. Mądrość jedyną drogą do prawdy 

 

Na swojej drodze do prawdy, przy pomocy poznania intelektualnego  

i odwoływania się do autorytetu Objawienia, Afrykańczyk nieustannie podkre-

ślał, że każdy człowiek pragnie być szczęśliwy. Dosłownie w gąszczu przeróż-

nych opinii, koncepcji i tzw. recept, sprawdzonych metod na dobre, udane ży-

cie, przynajmniej tego jednego – jak utrzymywał – był absolutnie pewny, że 

każdy człowiek pragnie szczęścia i wszelkimi możliwymi drogami dąży do 

niego. „Nie znam człowieka, który nie chciałby być szczęśliwym” – powtarzał 

nieustannie. Nie poprzestawał jednak na tym, udzielając jasnych oraz zdecy-

dowanych wskazań, zgodnie z którymi największym, prawdziwym szczęściem 

człowieka jest poznać prawdę. Aby ją jednak znaleźć, człowiekowi potrzebna 

jest mądrość. To – według Hippończyka – szczególny rodzaj wiedzy, sukce-

sywnie przez niego dowartościowywany i coraz bardziej zgłębiany; proporcjo-

nalnie do jego osobistego doświadczenia na drodze do poznania prawdy. 

Chociażby pobieżna lektura pism św. Augustyna pozwala zauważyć, że za-

gadnienie mądrości jest w nich równie często podnoszone jak zagadnienie 

prawdy. Znajomość greckich filozofów daje temu myślicielowi możliwość 

potwierdzenia towarzyszącej mu od dłuższego czasu intuicji, iż doświadczany 

przez człowieka świat nie jest jednorodny i składa się z wielu elementów, któ-

rych nie tylko nie można sprowadzić do siebie, ale również umieszczać na tej 

samej płaszczyźnie
4
. Elementy te związane są bowiem z różnymi wymiarami 

rzeczywistości, określanej jako duchowa i materialna, naturalna i nadprzyro-

dzona. W dokonaniu tego rodzaju rozróżnienia trzeba uwzględnić pewien prze-

łom, w związku ze wspomnianą filozofią, ponieważ wczesne poszukiwania 

Afrykańczyka, związane chociażby z fascynacją manicheizmem, nie dawały 

takiej możliwości. Dlatego zanim będzie on mógł odnosić do siebie świat du-

chowy i materialny oraz sferę naturalną i nadprzyrodzoną, aby przez to lepiej je 

rozumieć i opisywać, postawi znak równości między mądrością a filozofią
5
. 

Kryterium tej ostatniej, jej prawdziwości, pośród wielu innych poszukiwań, jest 

– zdaniem św. Augustyna – właśnie mądrość, pozwalająca odkryć prawdę  

i cieszyć się prawdą. 

Z czasem biskup Hippony będzie mówił o mądrości w różnych znaczeniach, 

wyróżniając mądrość naturalną i nadprzyrodzoną. Ta pierwsza to umiejętność 

                                                 
3 Św. Augustyn, Solilokwia, tłum. A. Świderkówna, w: tegoż, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, 

VI, 12. 
4 Św. Augustyn, O porządku, tłum. J. Modrzejewski, w: tegoż, Dialogi filozoficzne, I, 3. 
5 Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998, VIII, 1. 
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poznania prawdy przez działanie ludzkiego rozumu, nazywana również teore-

tyczno-spekulatywną i mająca znaczenie praktyczno-moralne. Opisując ją, 

Afrykańczyk używa takich określeń jak: „droga życia” i „roztropność”, warto-

ści etyczne, a nawet pobożność
6
. I choć generalnie augustyńska koncepcja mą-

drości ma charakter na wskroś teocentryczny, zwykła rzetelność nie pozwala 

pomijać w niej tego wszystkiego, co pochodzi z działania i wysiłku naturalnego 

rozumu. Przy czym to właśnie owo kryterium, niepozwalające sprowadzić się 

tylko do wymiaru naturalnego, stanowiło dobrą płaszczyznę do uzupełniania 

się kontemplatywnego i aktywnego typu ludzkiej mądrości. Ale nasz autor był 

bardzo daleki od całkowitego pomijania lub bagatelizowania filozofii, wyrze-

czenie się której porównywał do wyrzeczenia się mądrości. W dążeniu do 

prawdy, czyli w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia, nie mógł – o czym był 

przekonany – pozwolić sobie na jej niemiłowanie
7
. 

Mądrość tę odróżniał od ludzkiej wiedzy, nabywanej przez doświadczenie 

zmysłowe i studium, jako nieco innego typu poznania, o innym zakresie zainte-

resowań, odmiennym charakterze, metodzie badań, odnoszącego się też do 

innego wymiaru rzeczywistości
8
. Augustyn nie czyni z mądrości poznania po-

zaintelektualnego. Niemniej wyznacza temu poznaniu przynależny do niego 

przedmiot rzeczy wiecznych, niezmiennych i niewidzialnych, podczas gdy 

rozumowe poznanie rzeczywistości tego świata, widzialnego i podlegającego 

zmianom, należy do wiedzy
9
. „Mądrość odnosi się nie do przeszłych, nie do 

przyszłych rzeczy, ale do tych, które są niezależne od zmienności czasu. Nie 

można bowiem mówić o nich, że były i przestały istnieć, albo że będą, lecz 

teraz ich nie ma. Nie, ponieważ ten sam byt miały i zawsze mieć będą”
10

. 

Trudno nie zauważyć, że rozróżnienie to było właściwe także tradycji platoń-

skiej, łączącej prawdziwą wiedzę jedynie ze światem idealnym, duchowym, 

odróżniając ją od tego, co można powiedzieć o rzeczach materialnych, odno-

śnych do sfery zmysłów i opinii. Mimo swojej kruchości i nietrwałości; zmia-

nom, jakim nieustannie podlega, co musi bardzo kontrastować w zestawieniu 

ze sferą wartości duchowych, wyższych, świat rzeczy materialnych jest oczy-

wisty dla oczu, jest konkretny i wymierny ilościowo
11

. Dlatego Augustyn nie 

zamierza go pomijać i tego rodzaju poznanie, pozwalające zdobyć wiedzę nie-

zbędną do pełnego obrazu rzeczywistości, uznaje za konieczne. 

 

 

                                                 
6 Św. Augustyn, Przeciw Akademikom, tłum. K. Augustyniak, w: tegoż, Dialogi filozoficzne, I, 5, 

13; tegoż, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, w: tenże, Dialogi filozoficzne, II, 25. 
7 Św. Augustyn, O wolnej woli, II, 9. 
8 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Warszawa 1987, s. 33. 
9 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996, XII, 15, 15. 
10 Tamże, XII, 14, 23. 
11 Tamże, XII, 12, 17. 
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2. Od kosmologii do próby określenia podstawy bytu 

 

Zainteresowanie św. Augustyna prawdą musiało więc prowadzić do zainte-

resowania otaczającym go światem, jego obrazem. Naturalnie, w dużej mierze, 

poglądy kosmologiczne tego myśliciela nie odbiegały od autorów jemu współ-

czesnych, zakładających model zarysowany przez Ptolomeusza w II wieku 

przed Chrystusem. To dość ogólne stwierdzenie nie może nam jednak przysła-

niać charakterystycznego procesu, rozwijającego się wraz z osobistymi przeży-

ciami i wyborami Afrykańczyka. I tak  w okresie manichejskim, który później 

będzie oceniał bardzo krytycznie, nie starając się nawet usprawiedliwiać, po-

strzega otaczający go świat w schemacie dualistycznym, z wyraźnym racjonali-

stycznym materializmem. Z kolei kiedy zetknie się z helleńską tradycją i pozna 

pisma neoplatończyków, samego Platona oraz innych greckich myślicieli, za-

cznie darzyć wielkim szacunkiem filozofów, ucząc się od nich wiedzy astro-

nomicznej, matematycznej i przyrodniczej. W tym okresie zdecydowanie i na 

zawsze rozstawał się z materialistycznymi wyobrażeniami o świecie oraz by-

cie, nie wyłączając również Boga, będącego podstawą wszelkiego istnienia, co 

umożliwiła mu myśl helleńska, dostarczając wypracowanego na swoim gruncie 

warsztatu, pozwalającego ujmować i opisywać duchowy wymiar esse, odróż-

niając go wyraźnie od tego wszystkiego, co może być poznane przy pomocy 

zmysłów
12

. Przy czym w tym czasie Augustyn nie wdaje się w jakiś poważny 

spór z funkcjonującymi wówczas, licznymi koncepcjami kosmologicznymi  

i nie pozostawia po sobie dokładnego opisu budowy kosmosu.  

Zajmując się jednak kosmosem, za najwybitniejszych przedstawicieli  

w tej dziedzinie uważa platoników
13

. Przy czym kwestie kosmologiczne, na-

zywając je „teologią przyrody”, biskup Hippony traktuje nader poważnie, mó-

wiąc o konieczności daleko większego „natężenia myśli”, niż przy innych za-

gadnieniach. Prawdziwego filozofa, jako miłośnika mądrości, nazywa także 

miłośnikiem Boga, ponieważ mądrość to sam Bóg, przez którego wszystko – 

cały świat – został stworzony; zarówno ten widzialny, oznaczony nazwą nieba  

i ziemi, jak też ten odnoszący się do duszy ludzkiej – rozumnej i pojętliwej
14

. 

Zainteresowanie kosmosem, jako rzeczywistością uporządkowaną, pełną ładu  

i harmonii, naśladując starogreckich mędrców, Augustyn traktował jednak jako 

przygotowanie do zajęcia się wymiarem etycznym, związanym z moralno-

ścią
15

. Dokonany przez Platona podział filozofii na moralną, przyrody i rozu-

mową uważał za bardzo prawidłowy
16

. Poza tym był przekonany, że właśnie 

dzięki Platonowi i jego zainteresowaniu przyrodą, pierwsi platonicy zrozumie-

                                                 
12 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982, V, 3–5. 
13 Św. Augustyn, Państwo Boże, VII, 2. 
14 Tamże, VII, 1. 
15 Treść księgi ósmej, w: Św. Augustyn, Państwo Boże, s. 286. 
16 Tamże, s. 286. 



ks. Edward Sienkiewicz 

 

 

155 

li, że Bóg – jako stwórca całego stworzenia – nie może być zmiennym pier-

wiastkiem, ale musi być bytem niezmiennym, niezłożonym i niestworzonym
17

. 

Toteż sam Hippończyk nie uchylał się przed zagadnieniami kosmologicznymi, 

rdzennie związanymi z refleksjami na temat prawdy. Przy czym pisma platoni-

ków traktował raczej jako argumentację do swojego podstawowego przeświad-

czenia ontologicznego, zgodnie z którym Bóg stworzył świat z niczego i nie 

kierował nim żaden przymus, ale tylko Jego dobra wola
18

. Tak jak cały świat, 

podobnie i człowiek – podkreślał Augustyn – stworzony został przez Boga  

i jego naturalną skłonnością jest powrót do swojego Źródła. Aby jednak czło-

wiek mógł powrócić i cieszyć się Bogiem, spełniając w ten sposób siebie  

i będąc szczęśliwym, potrzebne jest niezawodne poznanie. W przeciwnym 

bowiem wypadku może zbłądzić
19

. 

Z właściwym Augustynowi obrazem świata i poglądami kosmologicznymi 

wiąże się ściśle jego nawrócenie i przyjęcie chrztu, pozwalające mu nieco ina-

czej spojrzeć na Biblię, którą przez długi czas traktował jako lekturę zbyt trud-

ną i niewiele wnoszącą do prawdziwej wiedzy o świecie; przynajmniej nie-

szczególnie służącą poznaniu prawdy. Zastosowana przez niego metoda alego-

ryczna, której zresztą nauczył się od św. Ambrożego, pozwala mu oddzielić 

dociekania ludzi zajętych jedynie fizycznymi, biologicznymi oraz astrono-

micznymi kwestiami od tych, które powinny interesować dążących do pozna-

nia prawdy religijnej, wskazującej na Boga jako jedynego stwórcę wszystkie-

go, co istnieje
20

. W ten sposób Afrykańczyk wytyczał ścieżkę egzegezie biblij-

nej, która pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego i w której prawdę Pisma 

Świętego ujmuje się w perspektywie wiary i moralności, a nie przez pryzmat 

osiągnięć nauk przyrodniczych, w kluczu scjentystyczno-kosmologicznym, co 

musi stawiać poważne wyzwanie wszelkim propozycjom oscylującym w stronę 

konkordyzmu naukowego. 

Pod wpływem platońskiej tradycji myśliciel z Tagasty przyjmował graduali-

styczną koncepcję świata, pozwalającą odróżniać w nim byty ożywione od 

nieożywionych. Poza tym zgodnie z trychotomiczną klasyfikacją istnienie trzech 

najważniejszych elementów całej rzeczywistości, czyli Boga, duchy stworzone  

i ciała materialne. Szczytem i pełnią bytu jest dla niego Bóg, powołujący wszyst-

ko do istnienia i transcendujący całą rzeczywistość. Przy czym zarówno mate-

rialną, jak i duchową rzeczywistość Augustyn uznaje za stworzoną, odcinając się 

w ten sposób zdecydowanie od dualizmu, zarówno manichejskiego, jak też tego, 

obecnego u wielu greckich filozofów, przekonanych o odwiecznie istniejącej, 

                                                 
17 Tamże, s. 286–287. 
18 Św. Augustyn, Wyznania, I, 2. 
19 W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. 

Źródła i komentarze, Toruń 2002, s. 137. 
20 Św. Augustyn, Wyznania, XIII, 15. 17. 
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bezkształtnej materii
21

. Cała rzeczywistość, postrzegana w kluczu trychoto-

micznym, dzieli się – według Hippończyka – na: Stwórczą i stworzoną, a kry-

terium jej podziału jest kategoria zmienności oraz niezmienności
22

. 

 

3. Ślady Bożej mądrości w materialnym świecie 

 

Biblijne stwierdzenie, że Bóg „na początku stworzył niebo i ziemię”  

(Rdz 1,1), biskup Hippony rozumiał w sensie równoczesnego stworzenia świa-

ta duchów i materii. U podstaw stworzonego świata leżą racje zarodkowe (ra-

tiones seminales), będące początkiem przyszłych bytów. Ostateczny jednak 

sens rzeczywistości materialnej – według niego – nadają dusze formujące ciało, 

które są licznymi obrazami boskich idei bądź ich partycypacjami. Zgodnie  

z tym założeniem każdy istniejący byt ma podwójne istnienie – jedno w samym 

sobie, a drugie w boskiej idei, co zapewnia harmonię i porządek w świecie 

materii. Wszystkie rzeczy stworzone, będące realizacją boskich idei, noszą na 

sobie ślad podobieństwa do Boga. Piękno zatem fizyczne jest odbiciem piękna 

Bożego, a porządek świata odbiciem jedności Trójjedynego Boga
23

. Dzięki 

temu świat jest urządzony rozumnie i pięknie. Wszystko, co w nim odnajduje-

my i poznajemy – mówi Augustyn – świadczy o istnieniu w nim ładu. W jed-

nym ze swoich dialogów (O porządku) przedstawia obraz walczących ze sobą 

kogutów, które podziwia ze swoimi rozmówcami w drodze do łaźni. Scena ta 

przywołuje na myśl inne obrazy i sytuacje, w których objawia się piękno  

i gdzie wszystkim, w najdrobniejszych szczegółach, kieruje jakiś genialny 

umysł, wszędzie dający o sobie znać przez prawo i zasady, które człowiek ro-

zumny musi dostrzegać i podziwiać. Zgodnie z porządkiem rzeczy – pisze bi-

skup Hippony – przyszedł do nas także Chrystus, który jest Bogiem, co świad-

czy o tym, „że nie tylko Bóg rządzi wszystkim według porządku, lecz że po-

rządek rządzi i samym Bogiem”
24

. Świat, cała materia, wszystkie poznawane 

przez ludzki rozum rzeczy istnieją nieautonomicznie, ponieważ całe swoje 

istnienie i wszystko czym są, zawdzięczają Bogu; istnieją przez jego myśli. Byt 

rzeczy jest więc – według Augustyna – intencjonalny, związany z umysłem 

Boga jako swoim źródłem
25

. Toteż od rzeczy materialnych, podziwianego  

                                                 
21 Św. Augustyn, O wolnej woli, I, 8, 18. 
22 Św. Augustyn, Państwo Boże, VIII, 6; S. Kowalczyk, Bóg jako Najwyższe Dobro według 

świętego Augustyna, w: Z filozofii św. Augustyna i św. Bonawentury, B. Bejze (red.), „Opera 

Philosophorum Medii Aevi” 3 (1980), s. 31–158. 
23 M. Krąpiec, Z. Zdybicka, Myśl filozoficzna św. Augustyna, w: Encyklopedia katolicka,F. Gry-

glewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułkowski (red.) t. 1, kol. 1096-1097. 
24 Św. Augustyn, O porządku, VIII, 25–X, 29. 
25 Św. Augustyn, Wyznania, VII, 15–16. 
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w nich piękna, dążył on do poznania tej Prawdy, która jest niezmienna i wiecz-

na; istnieje ponad zmiennym ludzkim umysłem
26

. 

Zainteresowany ontologią Augustyn i zagłębiający się w dzieła tych, którzy 

podobnymi kwestiami zajmowali się na długo przed nim, dostrzega również 

bardzo naturalne zainteresowanie rozumu ludzkiego ciałami niebieskimi, co 

przyczyniło się do odkrycia stałych i niezmiennych odstępów czasu, dokładnie 

odmierzanego ruchu i biegu gwiazd. Słowem: królestwa, w którym władają 

miary i liczby. Najbardziej jednak – zdaniem Afrykańczyka – rozum ludzki 

zbliża się do Prawdy, kiedy uwalnia się ze złudzeń zmysłowych, odrywa się od 

tego, co materialne i chce poznać – połączyć się z niematerialnym, wiecznym 

Bogiem; zwraca się w kierunku nieśmiertelnej duszy
27

. I właśnie ludzka dusza, 

trzymając się tego porządku, który odkrywa dzięki filozofii, dostrzega, że po-

siada rozum lub – jak pisze Augustyn – sama jest rozumem. Dzięki niemu du-

sza rozróżnia i kojarzy ze sobą rzeczy, których się uczy. Widzi poza tym  

w rozumie niewysłowioną siłę. Rozróżnianie natomiast i kojarzenie pozwala 

dotrzeć do tego, co jest jednością. W rozróżnianiu i łączeniu różnych elemen-

tów człowiek pragnie i kocha jedność, chce, by powstała jedna, doskonała ca-

łość. „Z różnych materiałów, rozrzuconych tu i ówdzie, a później powiązanych 

w jedną całość, tworzę jeden dom. Ja sam jestem więcej wart niż on, ponieważ 

to ja go tworzę, a on jest tylko przeze mnie tworzony; nie ulega wątpliwości, że 

przez to, że tworzę, jestem więcej wart niż dom”
28

. 

Stąd dla doktora łaski kluczem do poznania porządku w świecie i tym sa-

mym głębszej natury tego świata jest jedność. Zasada jedności potwierdza się 

niejako w możliwości tworzenia przez człowieka z rozrzuconych tu i ówdzie 

różnych części, materiałów „jednego domu”, który jest w stosunku do wcze-

śniej postrzeganych i wyodrębnianych materiałów całością
29

. Możliwość  

i umiejętność takiego wyodrębnienia, a później skojarzenia ze sobą poszcze-

gólnych części i tworzenia z nich – budowania jednego, będącego całością 

domu, świadczy o charakterystycznej umiejętności oraz zdolności. Przez tę 

umiejętność, wartość, człowiek, który tworzy, buduje dom, może się uważać za 

kogoś lepszego, ważniejszego niż to, co tworzy i buduje. Podglądając jednak 

przyrodę; świat istot ożywionych, dostrzega, że i jaskółka buduje dom, podob-

nie jak inne ptaki oraz zwierzęta. I czynią to w taki sposób, który zadziwia 

człowieka, zmuszając go do uświadomienia sobie, że nie jest on jedynym na 

świecie stworzeniem, które buduje dom, tworzy z różnych, rozrzuconych  

i niezwiązanych wcześniej ze sobą elementów zwartą całość, jedność. Co wię-

cej, dostrzega w tych, ulepionych przez ptaki gniazdach, wyjątkową proporcję, 

                                                 
26 Św. Augustyn, O nieśmiertelności duszy, tłum. L. Kuc, w: tegoż, Dialogi filozoficzne, XI–18, 

XII–19.  
27 Tamże XI, 30–36. 
28 Tamże XXIX, 49–50. 
29 Św. Augustyn, O porządku, XVIII, 48. 
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harmonię, co tylko zwiększa podziw i tym bardziej przekonuje, że człowiek nie 

jest jedyną istotą zdolną do tworzenia harmonii, budowania według pewnej 

miary i wzoru jedności. Czy zatem jest kimś innym, większym? Odpowiedź 

przynosi uświadomienie sobie tego, że tylko człowiek rozpoznaje, dostrzega 

liczby, miarę i harmonię; zdolny jest je poznać
30

. 

Człowiek mądry i sprawiedliwy ogarnia swoim rozumem całość; rozumie 

porządek rzeczy. Do tego jednak potrzebne jest najpierw uporządkowanie du-

szy; tak, aby stała się ona piękna i jednolita. Tylko wówczas człowiek odważy 

się podnieść wzrok na Boga, źródło, z którego tryska wszelka prawda i dobro. 

Zakłóceniem takiego widzenia są różne rzeczy, szczegóły dnia powszedniego, 

odrywające nas od tego, co wieczne, nieśmiertelne. Szczegół razi także czło-

wieka uczonego, ale ten dobrze rozumie, iż dzieje się tak tylko dotąd, aż potrafi 

on dostrzec ową całość, w którą wpleciony jest również ten element, aktualnie 

nieco rażący. Włączony jednak w harmonię z innymi elementami, stanowiąc  

z nimi też jedność, której w danej chwili się jeszcze nie dostrzega, jest – po-

dobnie jak całość – doskonały i piękny, właśnie ze względu na tę całość
31

. 

 

4. Uniwersalna prawda dostępna tylko „czystemu sercu” 

 

Nieco inaczej w opinii św. Augustyna przedstawia się problem poznania 

świata ponadzmysłowego, wiecznego. O ile wiedzę o zmiennym, materialnym 

świecie może zdobyć każdy człowiek, ponieważ jest ona dostępna poznaniu 

zmysłowemu i dociekaniu rozumowemu, to świat niedostępny dla naszych 

ziemskich oczu mogą oglądać tylko nieliczne, czyste umysły
32

. Sformułowanie 

to, noszące na sobie wyraźne wpływy platonizmu, Hippończyk później nieco 

złagodzi, co będzie miało miejsce w jego dziele De Trynitate
33

. Nie ulega jed-

nak wątpliwości, że istniejące niezależnie od rozciągłości i zmienności tudzież 

czasowości, idee – byty umysłowe, odnośne są do innego sposobu poznania niż 

ten, przy pomocy którego poznajemy naszą doczesność, zmienność. W celu 

uwyraźnienia tego zagadnienia Afrykańczyk mówi o olśniewającym, nawet 

nadmiernym dla zwykłego, ludzkiego poznania blasku, mogącym po prostu 

wielu usiłujących go poznać odpychać przez swoją doskonałość. Skoro więc 

jest to rzeczywistość niedostępna dla poznania koncentrującego się na tym, co 

zewnętrzne, apelujące do sfery zmysłowej człowieka, to musi być ona poznana 

wewnętrznie – przy skierowaniu ludzkiego poznania ad intra, ponieważ praw-

da mieszka w głębi ludzkiej duszy. Stąd dostępna jest ona tylko tym, którzy 

znajdują się na określonym, wysokim poziomie etycznym – tylko „czyste ser-

                                                 
30 Tamże, XIX, 49. 
31 Tamże, XIX, 52. 
32 Św. Augustyn, O porządku, I, 11, 32. 
33 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, XII, 14, 12. 
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ce” pozwala dostrzec to, co Boże
34

. Nie znaczy to oczywiście, że poziom taki 

przesądza jednoznacznie o pełnym poznaniu Prawdy, gdyż ta w przekonaniu 

Augustyna, wyraźnie korygującego tradycję platońską z punktu widzenia 

chrześcijańskiej doktryny wiary, swoją doskonałością i bogactwem przekracza 

wszelkie możliwości poznawcze człowieka oraz osiągany przez niego – przy 

pomocy Bożej, nadprzyrodzonej łaski – poziom wartości duchowych
35

. 

Wewnętrzne poznanie i będąca jego owocem, tak bardzo sławiona i pożą-

dana przez Augustyna mądrość ma u niego także charakter uniwersalny, glo-

balny, umożliwiający obiektywny osąd świata; niezależny przede wszystkim 

od chwilowych opinii, spostrzeżeń. Te bowiem – w jego przekonaniu – mają 

charakter bardziej subiektywny, partykularny, pozwalający człowiekowi zdo-

być wiedzę o ściśle określonej dziedzinie świata lub jakimś jednym zjawisku. 

Prawda odnośna do ludzkiej mądrości nie może być prawdą jakiegoś jednego 

człowieka lub grupy ludzi; prawdą moją lub twoją, ale stanowi wspólną war-

tość całej ludzkości i posiada zawsze charakter powszechny
36

. Poza tym cha-

rakter transcendentny, skłaniający człowieka do podporządkowania jej całego 

swojego życia – służenia całym życiem. Taką prawdę człowiek może tylko 

kontemplować. Tymczasem wiedza pozwala nam odkryć świat rzeczy użytecz-

nych, służących człowiekowi do osiągnięcia takich lub innych celów
37

. Różni-

ce te jednak nie prowadzą biskupa Hippony do odrywania jednego sposobu 

poznania od drugiego, a tym bardziej do zwracania ich przeciw sobie. Wiedza  

i mądrość nie wykluczają się wzajemnie, ale siebie potrzebują
38

. Mądrość – 

jego zdaniem – pozwala człowiekowi odkryć i choć w części zrozumieć to, co 

jest zakryte i właściwie nieosiągalne zmysłom badającym doczesność w jej 

różnych przejawach. Dzięki mądrości człowiek dociera do najogólniejszych 

zasad bytu, warunkujących i leżących niejako u podstaw, badanych przy po-

mocy zmysłów zasad. Dlatego też poglądy św. Augustyna można uznać za 

swoisty pomost łączący tradycję Arystotelesa i św. Tomasza, dostrzegających 

szczególne znaczenie mądrości i odnoszących ją do najbardziej podstawowego 

wymiaru bytu
39

. Poza tym w owym wzajemnym odniesieniu ludzkiej wiedzy 

do mądrości, ta ostatnia rozumiana jest przez naszego autora jako konieczna 

korekta tej pierwszej, nie tylko wzbogacającej nasz obraz świata, ale także 

pomocnej w zdobywaniu przez nas mądrości. Wiedza – jak uważał Afrykań-

czyk – pozostawiona sama sobie, bez mądrości, posiadającej inny zakres i od-

noszącej się do innego wymiaru rzeczywistości, może być również szkodliwa 

                                                 
34 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, s. 35. 
35 Św. Augustyn, Przeciw Akademikom, II, 3. 
36 Św. Augustyn, O wolnej woli, II, 14, 37. 
37 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, XII, 14, 22. 
38 Tamże, X, 1, 3. 
39 Arystoteles, Etyka nikomachejska, VI, 7, 1141 a 16–19, tłum. D. Gromska, Kraków 1956,  

s. 216; Św. Tomasz z Akwinu, S. th, I–II, q. 57, a 2, c i ad 1, ad 2; I–II, q. 66, a. 5, ad 4. 
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dla człowieka, chociażby przez to, że wbija go w pychę, „nadyma”. Może także 

ograniczać człowieka tylko do ziemskiego wymiaru życia, do doczesności, 

niewyczerpującej całej rzeczywistości ludzkiej. Wiedza najlepiej służy czło-

wiekowi, kiedy podporządkowana jest mądrości, harmonijnie z nią współpra-

cując i tworząc w ten sposób całość, bez znoszenia zasadniczych różnic między 

jedną a drugą
40

. 

 

 
Summary 

The wisdom as a necessary correction of human’s knowledge and a source  

of felicity according to Saint Augustine 

 
Every man wants to be happy and is striving for felicity. According to Augustinus, 

it is perceived by those who learn the truth. However, only the one is happy, who is not 

suffering from any shortage, e.g. is not making any mistake in learning. Such learning 

as well as wisdom, characteristic for happy people, is not comming from learning 

things or phenomena, since they cannot be learned infallibly. Philosophy, liable to 

many mistakes, does not guarrantee learning the whole truth. 

The truth without any failing is only God and only He can give a man felicity. This 

truth, available to a man with a clear heart, e.g. described in the perspective of faith and 

morality, is living in his interior. Felicity and wisdom is achived by the man, who 

learns the truth in his soul. 

 

                                                 
40 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, XII, 12, 17; E. Gilson, Wprowadzenie do nauki św. Augusty-

na, Warszawa 1953, s. 156–158. 



Adam Wojtczak
1
  

 

 

 

Pochodzenie i rozwój maryjnego tytułu 

„Gwiazda Zaranna” 
 

 

 

Określenie „Gwiazda Zaranna” (grec. orthos, łac. aurora, stella matutina) – 

podobnie jak tytuły synonimiczne „Gwiazda Poranna” i „Jutrzenka” – należy 

do najstarszych i najbardziej popularnych imion Maryi. W dziejach mariologii  

i pobożności maryjnej zyskało ono bogaty sens teologiczny. Wyraża on dosko-

nałość, piękno i wzniosłość Maryi, Poprzedniczki Mesjasza-Słońca, która ob-

wieszcza nadejście zbawienia i rozproszenie mroków grzechu światłem wiary
2
. 

„Oczywiście – uściśla Benedykt XVI – Jezus Chrystus sam jest światłem, przez 

antonomazję, słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. 

Żeby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł – ludzi, którzy 

dają światło, czerpiąc je z Jego światła”
3
. Właśnie Maryja jest dla nas Jutrzen-

ką, ponieważ przez swoje fiat otwarła Mu drzwi naszego świata. Jej „«poprze-

dzenie» przyjścia Chrystusa znajduje rokrocznie odzwierciedlenie w liturgii 

Adwentu”
4
. Więcej, Kościół widzi w Niej także „niezawodną Przewodniczkę 

na naszej drodze”
5
 wiary, która zmierza ku ostatecznemu spełnieniu w domu 

Ojca. 

Wynika z tego, że tytuł „Gwiazda Zaranna" odnosi się do Maryi w sensie 

drugorzędnym i metaforycznym. Ciekawą i pożyteczną jest zatem rzeczą prze-

śledzenie jego genezy i rozwoju w doktrynie i kulcie Kościoła. W związku  

                                                 
1
 Adam Wojtczak OMI – dr hab. teologii; studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. Adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładowca w Collegium Bobolanum (WSD To-

warzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu); członek Towarzystwa Te-

ologów Dogmatyków i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego; stały współpracownik kwar-

talnika mariologicznego „Salvatoris Mater”. Autor dwóch książek (Uczennica i Matka. Wokół 

chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II, Poznań 2005; Matka i Królowa. Ku integralnemu  

i pogłębionemu rozumieniu tytułów maryjnych, Poznań 2009) i ok. 50 artykułów z zakresu te-

ologii Eucharystii i mariologii. 
2 Por. D. Mastalska, Jutrzenka, Gwiazda Poranna, Zaranna, EK, t. 8, kol. 283. 
3 Benedykt XVI, Encyklika «Spe salvi» o nadziei chrześcijańskiej (30.11.2007), nr 49, Poznań 

2007, s. 67 [dalej: SS]. 
4 Jan Paweł II, Encyklika «Redemptoris Mater» o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu piel-

grzymującego Kościoła (25.03.1987), nr 3, Poznań 1987, s. 7 [dalej: RM]. 
5 Jan Paweł II, List apostolski «Novo millennio ineunte» na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 

Roku 2000 (6.01.2001), nr 58, Poznań 2001, s. 58. 
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z tym rodzą się konkretne pytania: Kiedy i jak doszło do jego sformułowania? 

Czy ma on zakorzenienie w Biblii, jej symbolice, czy jedynie w chrześcijań-

skiej Tradycji? Czy na przestrzeni stuleci krystalizował się jego sens teologicz-

ny? Czy w jego popularyzacji prym wiodła pobożność, czy pisma Ojców Ko-

ścioła, a potem pisarzy i teologów chrześcijańskich? Jaką rolę odgrywa on  

w pobożności ludowej i liturgicznej? Na ile zainteresowana jest nim posobo-

rowa mariologia, aby w sposób integralny i pogłębiony przybliżyć do wier-

nym? Czy istnieją polskie ślady nauki i kultu Gwiazdy Zarannej? Kolejne stro-

nice są próbą odpowiedzi na zasygnalizowane pytania. 

 

1. Biblijne inspiracje tytułu 
 

Aby lepiej zrozumieć tytuł „Gwiazda Zaranna”, należy wpierw zapoznać 

się, choćby tylko pobieżnie, z biblijną symboliką terminu „gwiazda” (stella)  

i etymologią przymiotnika „poranna”, „zaranna”, „wczesna” (matutina).  

W Starym Testamencie, podobnie jak w starożytności, gwiazdy uważano za 

ozdobę nieba i źródło światła (Rdz 1,17-18). Ich niezliczoność budziła podziw 

u Izraelitów. Wierzyli, że stworzył je Bóg, ustalił ich liczbę, nadał im prawa, 

kieruje nimi, są znakiem Jego mocy i wielkości, istnieją na Jego chwałę. Wyra-

żają coś szczególnego, niebiańskiego, wzniosłego, błogosławieństwa, o czym 

świadczy obietnica dana Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne jak 

gwiazdy na niebie (Rdz 15,5). W znaczeniu przenośnym ich światło zapowia-

dało wieczną szczęśliwość sprawiedliwych w przyszłym życiu (Dn 12,3) albo 

wydarzenia, które nadejdą w przyszłości i będą stanowić punkt zwrotny  

w historii, np. nadejście Mesjasza (Lb 24,17) i dnia Pańskiego (Iz 13,9-10). 

Podobnie w Nowym Testamencie – gwiazdy otrzymują zazwyczaj znaczenie 

symboliczne. Wspominane są w związku z wydarzeniami istotnymi dla historii 

zbawienia, np. gwiazda obwieszcza narodziny Mesjasza (Mt 2,2.7), wskazuje 

Mędrcom miejsce jego przebywania (Mt 2,9-10). Jest też znakiem czuwającej, 

opiekuńczej Opatrzności Bożej
6
. 

Przymiotnik matutina wywodzi się z imienia własnego Matuta. Mater Ma-

tuta to rzymska bogini poranka i świtu utożsamiana z Aurorą, a także staro-

grecką boginią Eos. Uchodziła za opiekunkę nowo narodzonych dzieci oraz 

życia kobiet, w tym seksualnego i macierzyństwa. Była czczona świętem  

o nazwie Matralia, obchodzonym 11 czerwca, przeznaczonym jedynie dla ma-

tronae univirae, tj. kobiet wolnych, które miały tylko jednego żyjącego męża. 

Jej świątynia mieściła się na Forum Boarium, niedaleko portu w Rzymie
7
. Au-

torzy biblijni przejęli z antyku przymiotnik matutina, nadali mu nową treść 

                                                 
6 Por. U. Szwarc, Gwiazda, EK , t. 6, kol. 424-425. 
7 Por. R. Sawa, Matuta, w: tamże, t. 12, kol. 235; A. Gejdos, Lauretanische Litanei als Kompen-

dium der Mariologie. Eine dogmatische Analyse der Typologien in den Anrufungen Mariens, 

München 2009, s. 105. 
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teologiczną, wyeksponowali jego znaczenie etymologiczne przez zestawienie 

go z przymiotnikiem vespertinus – wieczorny, zachodni. W ten sposób powsta-

ła symbolika biblijna światłości i ciemności. Prorocy stosowali ją często, aby 

zapowiedzieć nadejście czasów mesjańskich. Izajasz nawoływał Żydów: „Do 

objawienia i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie 

ma dla nich jutrzenki” (Iz 8,20), a następnie zapowiadał: „Naród kroczący  

w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków 

światło zabłysło” (Iz 9,1). Odnowiona Jerozolima będzie pełna światłości.  

Z niej będzie się ona rozszerzać na inne narody: „Powstań! Świeć, bo przyszło 

twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa zie-

mię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi 

się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego 

wschodu” (Iz 60, 1-3). Ozeasz przepowiada też, że przyjście Pana „jest pewne 

jak świt poranka” (Oz 6,3)
8
. 

W Biblii występuje także wielokrotnie nazwa stella matutina. Dwukrotnie 

spotykamy ją w Księdze Hioba. Raz, kiedy Bóg zadaje pytanie Hiobowi  

o stworzenie świata, ukazane na wzór budowy domu: „Kto założył jej [ziemi] 

kamień węgielny ku uciesze porannych gwiazd” (Hi 38,6). Drugi raz, kiedy 

pyta, czy człowiek posiada moc wyznaczać bieg gwiazd, następowanie po so-

bie dnia i nocy: „Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence, 

by objęła krańce ziemi?” (Hi 38,12). W obu przypadkach określenie „gwiazda 

zaranna” ma znaczenie bezpośrednie – astronomiczne. W Mądrości Syracha 

pełni zaś funkcję porównawczą. Znajduje się na najniższym stopniu „mocy 

światła”. Eklezjastyk sławi Szymona, najwyższego kapłana, za to, że jest „jak 

gwiazda zaranna pośród chmur, jak księżyc w pełni w dniach świątecznych, jak 

słońce świecące na przybytek Najwyższego” (Syr 50,6). W Psalmie 108 Dawid 

zapewnia Boga: „Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź 

się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę” (Ps 108,2-3). Pieśń nad Pieśniami 

przedstawia wyidealizowaną postać Oblubienicy i pyta: „«Kimże jest ta, która 

świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce?»”  

(Pnp 6,10)
9
. 

Tożsamych sformułowań nie brakuje w Nowym Testamencie. Św. Piotr po-

równuje słowa proroków do lampy świecącej w ciemnym miejscu. Pełny blask 

nastanie jednak dopiero wtedy, kiedy „dzień zaświta, a gwiazda poranna wzej-

dzie w waszych sercach” (2 P 1,19). W tym obrazie jest mowa o powtórnym 

przyjściu Chrystusa. Przejęła go liturgia w prastarym hymnie nad paschałem: 

„Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona ja-

snością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! 

Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, matko nasza! 

                                                 
8 Por. J. Kútnik, Litania loretańska, Kraków 1983, s. 174-175. 
9 Por. Tamże, s. 175-176; D. Mastalska, Jutrzenka…, kol. 283. 
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[…] Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce, nie znające zachodu: Jezus 

Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim świa-

tłem”
10

. Dla Apokalipsy św. Jana wyrażenie „gwiazda poranna” jest też symbo-

lem Chrystusa i Jego nieograniczonej władzy. Wpierw postać podobna do Syna 

Człowieczego obiecuje zwycięzcy i temu, który jego czynów będzie strzec do 

końca, „władzę nad poganami […] i gwiazdę poranną” (Ap 2,28), a zatem 

udział w chwale Jezusa. W epilogu Jezus potwierdza prawdziwość Janowego 

objawienia i w biblijnych obrazach mówi o sobie: „Jam jest Odrośl i Potom-

stwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna” (Ap 22,16)
11

. 

Okazuje się, że światłość, a co za tym idzie symbolika „gwiazdy zarannej”, 

„jutrzenki” jest często stosowana w Biblii. Zbawienie, zapowiadane przez pro-

roków w obrazie światła, „słońca sprawiedliwości” (Ml 3,20), urzeczywistniło 

się wraz z przyjściem Chrystusa. Jest On zapowiedzianym przez Izajasza świa-

tłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela (Łk 2,32). Sam mówi o sobie, że 

przyszedł na świat jako światło, żeby każdy, kto w Niego wierzy, „nie pozo-

stawał w ciemności” (J 12,46)
12

. Nie dziwi zatem, że wyrażenia „gwiazda za-

ranna”, „gwiazda poranna” i „jutrzenka” są biblijnymi określeniami Chrystusa, 

przynoszącego zbawienie narodom pogańskim. Nigdy nie wskazują na Maryję. 

Można jednak dostrzec w Ewangelii pewną intuicję, która pozwoli później 

odnieść powyższe określenia również do Maryi, a mianowicie kantyk Benedic-

tus. Kapłan Zachariasz, ojciec św. Jana Chrzciciela, wygłaszając hymn na 

cześć brzasku radosnej nowiny – Ewangelii – głosi, że „dzięki litości serdecz-

nej Boga naszego, […] z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zaja-

śnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, by nasze kroki zwrócić na 

drogę pokoju” (Łk 1,78-79). To „Wschodzące Słońce” znajdowało się już 

wówczas, jako Słowo Wcielone, w łonie Niepokalanej Matki. „Czyż Maryja – 

pyta celnie J. Drozd – w tej sytuacji nie spełnia roli Gwiazdy Zarannej, która 

zapowiada wzejście tego «Słońca»”? i sam odpowiada: To «Słońce» w brzasku 

nowych czasów już zaczęło działać – oświecać każdego człowieka” (J 1,9), 

skoro za pośrednictwem Gwiazdy Zarannej-Maryi uświęciło tego «proroka 

Najwyższego», przebywającego także jeszcze w łonie swej matki, Elżbiety, 

która, «gdy usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a Duch Święty napełnił Elżbietę». Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogo-

sławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona» 

(Łk 1,41-42). Maryja w tych ziemskich ciemnościach zastępowała światło 

Słońca, którego wschód swoją obecnością już zwiastowała jak prawdziwa 

                                                 
10 Orędzie wielkanocne (forma dłuższa), w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986,  

s. 155 i 161. 
11 Por. J. Kútnik, dz. cyt., s. 176; J. Drozd, Litania loretańska. Pochodzenie – sens wezwań – 

rozważania, Kraków 1991, s. 138; A. Gejdos, dz. cyt., s. 105. 
12 Por. A. Tronina, Zawitaj Pani świata. Obrazy i symbole biblijne w «Godzinkach o Niepokala-

nym Poczęciu NMP», Niepokalanów 1995, s. 20-21. 
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Gwiazda Zaranna, aż wreszcie, «gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc 

dosięgała połowy swojego biegu, Wszechmocne Słowo Twoje, Panie, przyszło 

z królewskiego tronu» (por. Mdr 18,14n).  Świat wówczas usłyszał zwiastowa-

nie anielskie: «Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan» (Łk 2,11)”
13

. W tym sensie Maryja jawi się jak ostatnia gwiaz-

da, która nie gaśnie o świcie, lecz łączy w sobie noc i dzień. Przyniosła na 

świat boską światłość i otworzyła w historii nową epokę, w której sam Bóg stał 

się światłością. 

 

2. Patrystyka – początki maryjnej metaforyki Gwiazdy Zarannej 

 

Patrystyka, podobnie jak Biblia, odnosiła nazwy „gwiazda zaranna”, „ju-

trzenka”, „słońce sprawiedliwości” do Chrystusa. Na przykład św. Zenon  

z Werony († 371) w Kazaniu o narodzeniu Pana nazywa Go „naszym słońcem, 

prawdziwym słońcem, z obfitości swojego światła zapalającym jasny ogień 

świata, bratnie gwiazdy i błyszczące strefy niebieskie”
14

, a św. Ambroży  

(† 397) dowodzi w Wykładzie o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi, że 

zrodziła Ona Chrystusa, „Wschód – Słońce Sprawiedliwości”
15

. W Wykładzie 

Ewangelii według św. Łukasza rozwija wątek. Naucza, że „gwiazda jest drogą, 

a drogą jest Chrystus, albowiem, jak tajemnica wcielenia wskazuje, Chrystus 

jest gwiazdą. «Wzejdzie gwiazda z Jakuba i powstanie człowiek z Izraela»  

(Lb 24,17). Wreszcie, gdzie jest Chrystus, tam jest i gwiazda; «jest On jaśnie-

jącą gwiazdą zaranną” (Ap 22,16). Swym więc własnym światłem świeci”
16

. 

Tą intuicję podzielał św. Hieronim († ok. 419). W Homilii o narodzeniu Pana 

wskazuje, że do czasu narodzenia Chrystusa wzrastała ciemność. Sytuacja od-

mieniła się, kiedy przyszedł On na świat: „Wzrasta światłość, niknie ciemność, 

wzrasta dzień, niknie błąd, wraca prawda. Dziś rodzi się nam Słońce Sprawie-

dliwości”
17

. 

Równocześnie zaczął się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa proces 

przyrównywania Maryi do gwiazdy, także gwiazdy zarannej, jutrzenki. Do tej 

metafory nawiązywali zwłaszcza Ojcowie wschodni. Do pierwszych należał 

św. Efrem Syryjczyk († 373). W mowie Ku chwale Bożej Rodzicielki Dziewicy 

                                                 
13 J. Drozd, dz. cyt., s. 138-139. 
14 Zenon z Werony, Sermones seu Tractatus, II, 12, CPL 208; Kazanie o narodzeniu Pana (3), 

tłum. W. Kania, w: Beatam me dicent… Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, t. 2, 

Ojcowie Kościoła łacińscy, Niepokalanów 1981, s. 42. 
15 Ambroży, De institutione virginis et de virginitate sanctissimae Mariae, VIII, 56, [całość] PL 

16, 305-334; Na obłóczyny dziewicy – wykład o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi, 

tłum. W. Kania, w: Tamże, s. 56. 
16 Ambroży, Expositio Evangelii secundum Lucam, IV, 45, [całość] PL 15, 1527-1850; Wykład 

Ewangelii według św. Łukasza, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1977, s. 70, PSP 16. 
17 Hieronim, Homilia de nativitate Domini, 4, [całość] PL Suppl. II, 188-193; Homilia o naro-

dzeniu Pana, tłum. W. Kania, w: Beatam me dicent…, t. 2, 104. 
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Maryi określa Ją „dziewiczą jutrzenką”
18

, a następnie wyznaje: „przez Ciebie 

zajaśniało nam Słońce sprawiedliwości”
19

. Hezychiusz z Jerozolimy († ok. 

450) wymienia szereg metafor maryjnych. Są wśród nich określenia „Matka 

Światłości”, „Gwiazda Życia” i „Lampa, która sama świeci”
20

. U schyłku pa-

trystyki św. Andrzej z Krety († ok. 740) pozdrawia Maryję jako „od nieba 

wyższe mieszkanie chwały Słońca”
21

, „wschód, […] przez który ma wejść sam 

Bóg”
22

. Wtóruje mu św. Jan Damasceński († 749), gdy, przy opisywaniu wnie-

bowzięcia Maryi, pyta w radosnym uniesieniu: „Kim jest Ta, co idzie w peł-

nym blasku jak zorza, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce?”
23

. 

Ojcowie łacińscy znacznie rzadziej odnosili do Maryi obraz gwiazdy. 

Uczynił to przykładowo św. Augustyn († 430). W Kazaniu na dzień Narodze-

nia Pana stwierdza, że „jeszcze nie możemy oglądać Jego [Chrystusa] naro-

dzenia z Ojca, które nastąpiło przed wzejściem gwiazdy porannej. Uczcijmy 

Jego narodzenie z Dziewicy, która Go wydała na świat w nocy”
24

. 

Metafora gwiazdy występowała dość obficie w starochrześcijańskich tek-

stach poetyckich. Grunt pod nią położył św. Efrem Syryjczyk. W tekstach po-

etyckich wprawdzie nie nazywa Maryi „gwiazdą”, jak to uczynił we wspo-

mnianej wyżej mowie, oddaje jednak już treść, którą ta metafora w sobie kryje. 

W Pieśni o Najświętszej Pannie głosi, że „z Niej wstało światło dla tych, co 

siedzą w ciemnościach. [..] Przez Maryję wstała światłość, co rozproszyła 

przez Ewę rozlaną na świat ciemność. Pokryta nią ziemia przez Maryję napeł-

niła się światłem”
25

. W Pieśni o Maryi i Mędrcach powtarza: „Dziewica nam 

zrodziła Syna, na Jego widok znikły cienie. Wygnał On od nas ciemność błędu, 

świat oświecony niech Go chwali. W narodach wzniósł się wielki okrzyk, gdy 

w ciemności wzeszło światło, cieszą się ludy, czynią dzięki, iż oświeciło je  

                                                 
18 Efrem Syryjczyk, Sermo de Sanctissimae Dei Genitricis Virginis Mariae laudibus (latine),  

1, CPG 4086; Ku chwale Bożej Rodzicielki Dziewicy Maryi, tłum. W. Kania, w: Tamże, t. 1, 

Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy, Niepokalanów 1981, s. 69. 
19 Tamże, 4, s. 71. 
20 Hezychiusz z Jerozolimy, Homilia I de Sanctissimae Mariae Deipara, [całość] PG 93, 1460D-

1468A; Homilia o Matce Bożej, tłum. L. Gładyszewski,  „Studia Gnesnensia” 4(1978), s. 200. 

Por. też G. Söll, Mariologie, w: Handbuch der Dogmengeschichte, red. M. Schmaus [i in.], t. 3, 

z. 4, s. Freiburg-Basel-Wien 1978, s. 83. 
21 Andrzej z Krety, Homilia in annuntiationem B. Mariae, 5, [całość] PG 97, 881-913; Homilia 

na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, tłum. W. Kania, w: Beatam me dicent…, t. 1, s. 147. 
22 Tamże, 6, s. 149. 
23 Jan Damasceński, Homilia I in dormitionem B. V. Mariae, 11, [całość] PG 96, 700-721; Homi-

lia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (1), tłum. W. Kania, w: Tamże, s. 240. 
24 Augustyn, Sermo 194, PL 38, 1017; Z Kazania 194, tłum. W. Eborowicz, w: Tamże, t. 2,  

s. 118. 
25 Efrem Syryjczyk, Hymnus II de B. M. Virgine, 6, 12, w: T.J. Lamy, Sancti Ephraemi Syrii 

hymni et sermones, t. 2, Melchiniae 1887, s. 523-527; Pieśń o Najświętszej Pannie (2), tłum.  

W. Kania, w: Tamże, t. 1, s. 38-39. 
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w swoim przyjściu”
26

. Myśl ta powraca jeszcze w Pieśni o Maryi, Symeonie 

i Dziecięciu: „Światło, co świat oświeca, wzeszło z Matki, w której sobie 

upodobało. Z Niej wyszło i zbawiło stworzenie – przez swoje narodzenie wy-

gnało cienie – za Jego przyjściem znikła ciemność”
27

. 

U końca patrystyki Stefan ze Sjunu († ok. 735), armeński patriarcha, przy-

znał już wyraźnie Maryi przydomek „Gwiazda Zaranna”
28

. Analogicznie uczy-

nił też Kosmas Westitor († 850). W Kanonie na Poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny wychwala św. Joachima i Annę: „Jak dwie wielkie gwiazdy przynieśli-

ście jasną zorzę [Maryję], która zgotuje wielkie słońce [Chrystusa] światu”
29

. 

Jednak najwyraźniej Maryja jako Gwiazda Zaranna, Jutrzenka dochodzi do 

głosu w hymnie Akathistos: „Zdrowaś, gwiazdo, co wprowadza Słońce. […] 

Zdrowaś, Ty w niepojęty sposób zrodziłaś Światłość. […] Zdrowaś, Matko, nie 

zachodzącej nigdy Gwiazdy. Zdrowaś, blasku dnia tajemniczego. […] Zdro-

waś, słupie ognisty w ciemności wskazujący drogę. […] Uważnie patrzmy na 

pochodnię, jak świeci nam w ciemnościach życia – na świętą Pannę. Zdrowaś, 

promieniu duchowego Słońca. Zdrowaś odblasku Światłości niedostępnej. […] 

Zdrowaś, z Ciebie zabłysło jasne Światło”
30

. 

W podsumowaniu narzuca się wniosek, że patrystyka zainicjowała powoli  

i ostrożnie maryjną metaforykę Gwiazdy Zarannej. Pojawia się ona na ogół w 

kontekście napełnienia Maryi łaską Bożego macierzyństwa lub w odniesieniu 

do zapowiedzi przyjścia Mesjasza i zbawienia przez Niego ludzi
31

. Innymi 

słowy, przenośnia ta sytuuje Ją między Starym i Nowym Testamentem. Swoją 

treścią zwiastuje koniec Starego i jednocześnie początek Nowego Przymierza.  

U kresu patrystyki zaczęło się jednak poszerzać jej znaczenie teologiczne. Do-

wodem tego jest Akathistos wskazujący na Maryję jako gwiazdę, która prowa-

dzi i oświetla drogi Kościoła. 

 

3. Średniowiecze – upowszechnienie tytułu w kulcie i nauce Kościoła 

 

Tytuł „Gwiazda Zaranna” upowszechniał się coraz bardziej we wczesnym 

średniowieczu. Posiadał nie tylko wymowę chrystologiczną, ale zyskiwał także 

                                                 
26 Efrem Syryjczyk, Carmina Sõgyâta. Carmen IV, 3-4, [całość] CSCO 186 (Syr. 82), 209-216; 

Pieśń o Maryi i Mędrcach, tłum. W. Kania, w: Tamże, s. 49. 
27 Efrem Syryjczyk, Carmina Sõgyâta. Carmen III, 2, [całość] CSCO 186 (Syr. 82), 203-209; Pieśń 

o Maryi, Symeonie i Dziecięciu, tłum. W. Kania, w: Tamże, s. 60. 
28 Stefan ze Sjunu, Gwiazdo Zaranna, tłum. W. Dąbrowski, w: Ojcowie żywi, t. 6, Muza chrze-

ścijańska, t. 1, Poezja armeńska, syryjska i etiopska, M. Starowieyski (red), Kraków 1985, s. 37. 
29 Kosmas Westitor, Canon in festivitatem conceptionis SS. Deipare, 6, [całość] PG 106, 1013-

1017; Kanon na Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, tłum. W. Kania, w: Beatam me dicent…, 

t. 3, Ojcowie wspólnej wiary, Niepokalanów 1986, s. 46. 
30 Hymnos Akathistos, 1, 3, 9, 11, 21, [całość] PG 92, 1335-1348; Hymn Akathistos, tłum.  

W. Kania, w: Tamże, t. 1, s. 266, 268, 271, 273, 278-279. 
31 Por. D. Mastalska, Jutrzenka…, kol. 283. 
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powoli eklezjalną. Przyczynił się do tego w znacznym stopniu inny tytuł ma-

ryjny, a mianowicie „Gwiazda Morza”. Powstał on prawdopodobnie w wyniku 

zniekształcenia Hieronimowej etymologii hebrajskiego imienia Miryam, które, 

zamiast stilla maris – „kropla morza”, odczytano jako stella maris – „gwiazda 

morza”
32

. Określenie to stosowano coraz częściej w mariologii średniowiecz-

nej. Było bardzo popularne w okresie karolińskim, który eksponował przyna-

leżność Maryi do świata niebiańskiego. Jak Chrystus jawił się szczególnie jako 

Bóg, tak Jego Matka jako wywyższona ponad aniołów i świętych. Była po-

strzegana – za przykładem Ewangelii – jako Ta, która przekazuje Boże światło, 

którym jest dla Niej Chrystus. Tak uczył Walhafrid Strabo († 849)
33

. Podobne 

wyjaśnienia przytaczali Izydor z Sewilli († 633)
34

, Beda Czcigodny († 735)
35

, 

Hraban Maur († 856)
36

 i Alkuin († 804
37

. Niektórzy z nich nie poprzestawali na 

chrystologicznym wyjaśnianiu tytułu. Odwoływali się też do doświadczeń że-

glarzy, dla których światło gwiazdy było istotną pomocą w wyprawach mor-

skich. Wówczas tytuł był interpretowany w sensie wstawiennictwa Maryi. 

Świadectwem takiego rozumienia jest hymn Ave maris stella, którego najstar-

szy przekaz pochodzi z IX (Codex Sangallensis z opactwa Sankt Gallen),  

a liturgiczne stosowanie jest udokumentowane od X stulecia
38

. Św. Brunon  

z Kwerfurtu († 1009) używał określenia stella maris
39

, aby oddać orędownic-

two Maryi: „Przedkłada Bogu prośby ludzi do Niej wołających, gdyż nie umie 

odmówić tym, którzy całym sercem proszą”
40

. 

W konsekwencji tytuł „Gwiazda Morza” zaczęto wiązać z teologiczną cnotą 

nadziei. Symbolizował on doskonałość Maryi, dzięki której oświeca i wskazuje 

Ona ludziom drogę, budzi i podtrzymuje nadzieję zdążających także do nad-

przyrodzonego celu życia pośród niepewności i niebezpieczeństw (metafora 

„morza”)
41

. W tym sensie jego wymowa teologiczna pokrywała się częściowo 

z treścią tytułu „Gwiazda Zaranna”. Więcej, zdarzało się, że używano tych 

                                                 
32 Hieronim, Liber de nominibus hebraicis, PL 23, 842. Por. Ł. Żak, «Surgat stella maris, Beata 

Dei Genitrix» – św. Brunon z Kwerfurtu jako czciciel Najświętszej Maryi Panny, „Salvatoris 

Mater” 11 (2009), nr 2, s. 208. 
33 Walhafrid Strabo, Homilia in initium Evangelii sancti Matthaei, PL 114, 859B. 
34 Izydor z Sewilli, Etymologiarum libri viginti, PL 82, 289B. 
35 Beda Czcigodny, In Lucae Evangelium expositio, PL 92, 316D; Homeliarum Evangelii libri II. 

Homilia I, 2, [całość] PL 94, 9-14; Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, tłum. 

W. Kania, w: Beatam me dicent…, t. 3, s. 80. 
36 Hraban Maur, De universo libri viginti duo, PL 111, 75A, B. 
37 Alkuin, Interpretationes nominum hebraicorum progenitorum Domini nostri Jesu Christi,  

PL 100, 728C. 
38 Por. G. Bernt, Ave maris stella, w: Marienlexikon, t. 1, R. Bäumer, L. Scheffczyk, (red.), 

St. Ottilien 1988, s. 317. 
39 Brunon z Kwerfurtu, Żywot św. Wojciecha, w: Pomniki dziejowe Polski, wyd. A. Bielowski, 

seria II, t. 4, cz. 2, Warszawa 1962, s. 4, 41, 46, 69. 
40 Cyt. za Ł. Żak, art. cyt., s. 217. 
41 Por. K. Kuźmak, Gwiazda Morza, EK, t. 6, kol. 425. 



Adam Wojtczak 

 

 

169 

tytułów zamiennie lub przypisywano jednemu treść drugiego. Jednak tytuł 

„Gwiazda Zaranna” uchodził powszechnie za szerszy, obejmujący także treść 

tytułu „Gwiazda Morza”. 

Przykładem działania mechanizmu zamiany albo łączenia obu tytułów jest 

Litania loretańska. Jej pierwotna wersja, paryska z XII wieku, miała dwa zbli-

żone wezwania maryjne: stella marina – „Gwiazda Morska” i lux matutina – 

„Światło Zaranne”
42

. Zaś jej wersja padewska, z XIV wieku, połączyła je  

w jedną inwokację: stella matutina – „Gwiazda Zaranna
43

. Przez ten zabieg 

przejęła ona treść obu wezwań. Analogicznie czynił, już wcześniej, św. Ber-

nard z Clairvaux († 1153). Czasami tytułowi „Gwiazda Zaranna” przyznaje 

także treść tytułu „Gwiazda Morza”
44

, innym razem stosuje tytuł „Gwiazda 

Morza”, nadając mu treść inwokacji „Gwiazda Zaranna”. W homilii De laudi-

bus Virginis Matris przyrównuje Maryję do gwiazdy, która dała światu Świa-

tłość, Chrystusa-Odkupiciela
45

, a następnie zachęca wpatrywać się w Nią, tak 

jak żeglarze, aby nie zejść z właściwego kursu: „Unoszony przez fale wydarzeń 

tego świata, masz wrażenie, że bardziej niż stąpasz po ziemi, jesteś miotany 

przez bałwany i burze; nie odrywaj oczu od blasku tej Gwiazdy, jeśli nie 

chcesz, by pochłonęły cię fale. […] Idąc za Nią, nie pomylisz drogi. […] Jeśli 

Ona cię chroni, nie bój się; jeśli Ona cię prowadzi, nie zmęczysz się; jeśli Ona 

jest ci łaskawa, dojdziesz do celu”
46

. 

Z wczesnego średniowiecza pochodzi książeczka o niezwykłym cieple i mi-

łości do Maryi, zatytułowana Korona Dziewicy. Anonimowy autor sławi Jej 

Boskie macierzyństwo, nieskalane piękno, nienaruszone dziewictwo, bezgra-

niczną miłość do ludzi, niezawodne wstawiennictwo i pośrednictwo łask. Po-

sługuje się w przy tym tytułami „Gwiazda Zaranna” i „Gwiazda Morza”. 

Zwraca się wpierw do Maryi słowami: „Ty, Pani, jesteś Gwiazdą Morza, która 

wśród fal pokus, wśród niebezpieczeństw ze strony rzeczy światowych, wśród 

cierpień nami rządzisz i kierujesz, dajesz pomoc i radę, wlewasz radość, wie-

dziesz dusze do portu. O opiekę tej Gwiazdy pewien twój sługa i pobożny 

piewca każe nam prosić w swych dziełkach”
47

. Potem pyta: „«Kim jest Ta, 

która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, 

groźna jak zbrojne zastępy?» (Pnp 6,10)” i zaraz odpowiada: „Gdy bowiem się 

rodziłaś, wstawałaś jako błyszcząca złocistą barwą zorza. Narodzenie Twoje 

                                                 
42 G.G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland, t. 2, Gruss-Psalter, Gruss-

Orationen, Gaude-Andachten und Litaneien, Freiburg 1960, s. 223-224. 
43 Tamże, s. 226. Por. E. Naab, Morgenstern, w: Marienlexikon…, t. 4, s. 517. 
44 Por. Bernard z Clairvaux, Sermo in assumptione Beatissimae Mariae Virginis, 3, 9, PL 183, 

42; Sermo in nativitate Beatissimae Mariae Virginis, 9, PL 183, 442. 
45 Por. Bernard z Clairvaux, De laudibus Virginis Matris, II, 17, PL 183, 70n. 
46 Tamże – cyt. za Benedykt XVI, Św. Bernard z Clairvaux (Anioł Pański, 20.08.2006), OsRom-

Pol 27(2006), nr 12, s. 30. 
47 Libellus de corona Virginis, 11, [całość] PL 96, 283-318; Korona Dziewicy, tłum. W. Kania, 

w: Beatam me dicent…, t. 3, s. 175. 
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wyobrażało zorzę, która zaczęła dzień łaski, a kończyła noc niewiary i niewie-

dzy. Miałaś piękność księżyca w pełni, gdy stałaś się pełną łaski w poczęciu 

Słowa Wcielonego. Gdy rodziłaś Słońce Sprawiedliwości, podobna byłaś do 

słońca. Jak bowiem z wysłanego światła nie zmniejsza się i nie ulega zniszcze-

niu ciało słońca, tak i Tobie rodzącej nie odebrało dziewictwa zrodzenie. Ty, 

Matko Miłosierdzia, słusznie podobna jesteś do słońca, bo wydałaś wszystkim 

Światło odwieczne”
48

. W dalszej części dziełka powraca motyw gwiazdy: „Ty, 

Jasna Gwiazdo, która zrodziłaś nam blask ojcowskiej chwały w blaskach świę-

tych, zwiastowałaś wieczne rano siedzącym w cieniu śmierci; jak zorza po-

wstająca uprzedziłaś bieg Wiecznego Słońca, światłem łaski oświecając świat, 

blaskiem cnót oświecając cały Kościół. Twój blask oświeca niebo, rozjaśnia 

świat i przenika otchłań […]. Ty też świecisz niewinnością, promieniujesz 

czystością, jesteś sławną ozdobą całej świętości. Ty jesteś Matką Wiecznej 

Światłości, której jasności winszują aniołowie, radują się ludzie i ze szczególną 

przyjemnością odnawiają się duchy i dusze. Ty jesteś rodzącą Słońce Zorzą, Ty 

Mu ustawicznie się czerwienisz ustawicznym światłem. Jego blaskiem jesteś 

napromieniona, szczęśliwie jesteś oświecana, najwznioślej oświetlana”
49

. 

Metaforą „Jutrzenki” i „Gwiazdy Zarannej” posługiwał się też św. Piotr 

Damiani († 1072). W Homilii na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny przy-

znaje najpierw, że „słusznie błogosławiona Maryja zwie się Rodzicielką Ro-

dzącego, Wschodem Wschodu”, a następnie zachęca do radowania się z naro-

dzenia Matki Jezusa: „Dziś objawiła się światu Gwiazda, przez którą zajaśniało 

światu Słońce Sprawiedliwości. Ta mianowicie, o której mówi prorok: 

«Wschodzi gwiazda z Jakuba i z Izraela podnosi się berło» (Lb 24,17). Dzisiaj 

narodziła się najjaśniejsza Dziewica, z której wyszedł [Chrystus], o pięknym 

wyglądzie przed synami ludzkimi, jak oblubieniec ze swej komnaty, dziś wy-

szedł z łona Matki, która zasłużyła stać się świątynią boskości”
50

. W Homilii 

na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny kontynuuje temat Gwiazdy Za-

rannej. Przypomina, że po grzechu raju nastała ciemność nad całą ziemią. Nikt 

się nie znalazł, który by ją rozproszył. Sytuacja taka trwała aż do przyjścia na 

świat Maryi. Z Jej narodzeniem – naucza św. Piotr Damiani – „wzeszła Zorza. 

Ona jest Poprzedniczką prawdziwego Światła. Przez swe narodzenie sprowa-

dziła pogodne rano. Ona jest Gwiazdą Zaranną wśród obłoku. Świecąc jasnym 

blaskiem na zawiasach nieba, nadaje barwy światu poddanemu jaśniejszym 

promieniom. Ona jest Zorzą, za którą idzie, z której rodzi się Słońce Sprawie-

dliwości. Ona jest Zorzą. […] Twój jest dzień, Panie, w którym Adam został 

stworzony; Twoja jest noc, w której Adam przez dzień został wygnany: Ty 

                                                 
48 Tamże, 13, s. 177. 
49 Tamże. 17, s. 184-185. 
50 Piotr Damiani, Sermo XLVI, In nativitate Beatissimae Virginis Mariae, 7-8, [całość] PL 144, 

748-761; Homilia na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (3), tłum. W. Kania, w: Tamże,  

s. 126. 
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stworzyłeś Zorzę, tj. Dziewicę-Matkę, i Słońce, mianowicie Słońce Sprawie-

dliwości, które wstało z dziewiczej komnaty. Jak jutrzenka świadczy, że koń-

czy się noc i zbliża się dzień, tak i Dziewica wygnała noc wieczną i z dnia wla-

ła ziemi dzień, wyrosły z Jej dziewictwa”
51

. W dalszej kolejności Święty wy-

sławia Maryję za to, że przewyższa blaskiem zasług wszystkie gwiazdy. Po-

równuje Jej wzniosłość do Słońca-Chrystusa. Tak jak On sam oświeca ziemię, 

tak i Ona „silniejszym światłem oświeca ludzi i aniołów”
52

. 

     W XIII i XIV stuleciu owych tytułów używali chętnie i często dominika-

nie i franciszkanie. Dzięki temu popularyzowali je i pogłębiali ich rozumienie. 

Jeśli chodzi o tych pierwszych, to zachowało się kazanie św. Tomasza z Akwi-

nu († 1274) pod tytułem Lux orta est
53

. Pomijając problem, czy jest ono auten-

tyczne czy też nie
54

, warto zauważyć, że przyjście na świat Maryi porównuje 

do wschodu jutrzenki. Kończy Ona noc grzechu i przybliża dzień zbawienia, 

czyli zapowiada nową ekonomię zbawczą dla wszystkich ludzi
55

. Wskazując 

następnie na charakterystyczne cechy gwiazdy, kaznodzieja wyjaśnia tajemnicę 

Maryi. Wysyłanie promieni światła bez umniejszania jasności gwiazdy wyraża 

tajemnicę Jej dziewiczego porodzenia Chrystusa
56

. Ponadto, jeśli Chrystus jest 

światłem świata, to też Ta, która Go wydała na świat, winna być uważana za 

światło. Jest niemożliwe, by „światło rodziło się nie ze światła”
57

. Akwinata 

podkreśla w końcu znaczenie Maryi jako światła prowadzącego chrześcijan  

w pielgrzymce wiary. 

Inny dominikanin, św. Albert Wielki († 1280), nazywa Maryję Jutrzenką. 

Jest Ona „złotą liną, którą ze szczególnej wspaniałomyślności spuścił nam Bóg 

z jasności wiekuistej i ukrytej, i ciemnej, by przyciągnęła Światłość Jego miło-

sierdzia. Kiedy bowiem pojawia się jutrzenka, światło wypływa z ciemności  

i jest znakiem zbliżającego się słońca, które dzień w pełni rozświetli. Otóż 

ciemnością, z której zajaśniała Dziewica, jest Boże przeznaczenie, gdyż od 

początku świata Bóg nam Ją przeznaczył, aby z Niej narodziła się Łaska, która 

doprowadzi nas do chwały. […] Porankiem niosącym światło i zapowiedzią 

wschodzącej jutrzenki jest narodzenie Błogosławionej Dziewicy. […] Tak oto 

Światłość dała się nam zawinięta w Jutrzenkę, abyśmy przychodzącego przez 

Dziewicę zobaczyli wyłącznie jako kogoś łaskawego, a przychodzącego  

                                                 
51 Piotr Damiani, Sermo XL, In assumptione Beatissimae Virginis Mariae, 5, [całość] PL 144, 

717-722; Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, tłum. W. Kania, w: Tamże,  

s. 145. 
52 Tamże, 6, s. 146. 
53 Tomasz z Akwinu, Lux orta est, w: tegoż, Opera omnia, t. 24, Parmae 1869, s. 231. 
54 Badaniem autentyczności kazania zajmuje się B. Kochaniewicz, Średniowieczni dominikanie  

o Matce Bożej. Wybrane zagadnienia, Kraków 2008, s. 183-187. 
55 Tomasz z Akwinu, Lux orta est, 36c. 
56 Tamże. 
57 Tamże – cyt. za B. Kochaniewicz, z. cyt., s. 181. 
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w ciele – wyłącznie jako łagodnego”
58

. Maryję stąd – precyzuje Święty – „na-

zywamy wschodzącą Jutrzenką, gdyż pojawiła się jako pełna łaski i wzrasta, 

dopóki nie nastanie doskonały Dzień Odkupienia. […] Jest «źródłem światła, 

które zmniejszając się, osiąga pełnię»”
59

. Pokora i służba są wiodącymi moty-

wami Jej wywyższenia. 

Nowym motywem dla nadania Maryi tytułu „Jutrzenka” posłużył się mistyk 

dominikański, bł. Henryk Suzo († 1366). Odwołał się do Jej współcierpienia  

z Synem na Kalwarii: „A kiedy obracam oczy ku Jego przeczystej Matce, wi-

dzę Jej pełne tkliwości serce jakby tysiącem mieczy przebite, widzę – jakże 

umęczoną – Jej czystą duszę. Nigdy nie widziałem postawy tak bolesnej, nigdy 

nie słyszano podobnych skarg matki. Jej wyczerpane ciało zmogło cierpienie, 

Jej piękne oblicze poplamiła krew umierającego. O boleści, o strapienie, cięż-

sze nad wszelkie inne! Męczeństwem Jego serca jest ból Jego smutnej Matki, 

zaś męczeństwem smutnej Matki, boleśniejszym dla Niej niż byłaby Jej własna 

śmierć, jest widok niewinnej śmierci Jej drogiego Syna. […] Jutrzenko wscho-

dząca, bądź błogosławiona nad wszystkie stworzenia! Błogosławione niech 

będzie Twoje piękne oblicze, które jak łąka pokryta czerwonymi kwiatami, 

przyozdobiła się szkarłatną krwią Mądrości Przedwiecznej”
60

. 

W zakonie franciszkańskim zasłynął św. Antoni z Padwy († 1231). Imię 

„Gwiazda Zaranna” przyznał Maryi z trzech względów. Po pierwsze – 

„Gwiazda Zaranna zwie się «promienna», ponieważ jaśniej świeci od wszyst-

kich innych gwiazd; właściwie zwie się ona iubar – jutrzenką promienistą. 

Jutrzenka, poprzedzająca słońce i wieszcząca poranek, jasnością swego blasku 

rozprasza ciemności nocy”
61

. Po drugie – „Gwiazdą Zaranną, czyli Jutrzenką 

jest Najświętsza Maryja, która urodzona pośród  mgieł rozpędziła ciemne opa-

ry i w zaraniu łaski obwieściła siedzącym w ciemnościach Słońce Sprawiedli-

wości”
62

. A po trzecie – „Gdy nadszedł czas zmiłowania, czas budowania do-

mu dla Pana, czas przyjemny i dzień zbawienia, wtedy Pan wywiódł Jutrzenkę, 

to jest Najświętszą Maryję jako światło narodów”
63

. Po uzasadnieniu tytułu 

Święty przechodzi do przedłożenia prośby, która wyraża wiarę w Jej przemoż-

ne wstawiennictwo: „Błagamy więc Ciebie, Pani nasza, byś Ty, któraś jest 

Gwiazdą Zaranną, rozpędziła swym blaskiem mgłę szatańskiej pokusy, okry-

                                                 
58 Albert Wielki, De natura boni, w: Tenże, Opera omnia, t. 25, p. 1, wyd. E. Filthaut, Münster 

1974, [całość] s. 48-55; Maryja Oświecicielka, tłum. J. Salij, w: Beatam me dicent…, t. 4, Domi-

nikanie średniowieczni, Niepokalanów 1992, s. 22-23. 
59 Tamże, s. 23 i 25. 
60 Henryk Suzo, O niewysłowionym bólu Jej serca, tłum. J. Salij, w: tamże, s. 108. 
61 Antoni z Padwy, In nativitate Beatae Mariae Virginis, w: tegoż, Sermones dominicales et 

festivi, t. 2, Sermones dominicales et mariani, Padwa 1979, [całość] s. 22-24; Z kazania na Na-

rodzenie Najświętszej Maryi Panny, tłum. C.T. Niezgoda, w: tamże, t. 5, Franciszkanie średnio-

wieczni, Niepokalanów 1992, s. 20. 
62 Tamże. 
63 Tamże. 
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wającej ziemię naszego ducha; Ty, która jesteś pełnym księżycem, wypełnij 

naszą pustkę, oczyść ciemności naszych grzechów, byśmy zasłużyli na osią-

gnięcie życia wiecznego, światłość nie więdnącej chwały, a to za sprawą Tego, 

który z Ciebie, sprawił, że dzisiaj się zrodziłaś”
64

. 

Jego młodszy współbrat, Mateusz z Aquasparta († 1302) wskazuje na Mary-

ję jako Gwiazdę, która przewodzi Kościołowi na drodze wiodącej ku niebu: 

„Ona jest Jutrzenką i Gwiazdą Zaranną; żeglujący wśród niebezpieczeństw 

tego świata, patrząc na Nią, nie mogą zginąć, ale za Jej przewodnictwem dobiją 

do portu wiecznej szczęśliwości”
65

. Do wątku wcielenia wraca zaś bł. Rajmund 

Lull († 1315) Dla niego Maryja „jest Jutrzenką blasku; z Niej wziął ciało Syn 

Boży, który jest światłem światłości i blaskiem blasków. […] Z tego blasku, 

który przybywa i rodzi się z Matki Boskiej, biorą światło wszystkie inne jasno-

ści i blaski, a przed tym tak jasnym światłem nie mogą ostać się żadne mroki.  

Z tego światła wzięli wiedzę i jasność wszyscy dawni mędrcy i w tym świetle 

żaden człowiek nie może być pastwą ciemności. Oto z tego całego światła 

wzięła swój początek Matka Boska, która jest jasnością świtu”
66

. Z tej racji jest 

też niezawodną Pośredniczką, która może udzielić światła swego Syna grzesz-

nikom. 

Tytuły „Gwiazda Zaranna” i „Jutrzenka” zaczęły funkcjonować także  

w średniowiecznych formułach liturgicznych. H. Barré przywołuje przykład 

XI-wiecznego psałterza, który nazywa Maryję stella splendida matutina
67

.  

W XIV-wiecznym introicie wotywy o niepokalanym poczęciu Egredimini jest 

mowa o Jutrzence
68

; podobnie w hymnie brewiarzowym Aurora velut fulgida 

na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który jest prawdo-

podobnie autorstwa św. Piotra Damianiego
69

. W modlitwie pokomunijnej świę-

ta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny występuje przydomek „Jutrzenka 

Zbawienia”
70

. W hymnie na jutrznię Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Naj-

świętszej Maryi Panny, z kresu średniowiecza, jest sławiona Gwiazda Poran-

                                                 
64 Tamże, s. 21. 
65 Mateusz z Aquasparta, Sermo de Beata Maria Virginis, Ad Claras Aquas 1962, [całość]  

s. 186-190; Z Kazania II na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w: Tamże, s. 92. 
66 Rajmund Lull, Z «Księgi o Matce Bożej», tłum. I. Laskowska, w: Tamże, s. 102. 
67 H. Barré, Prières anciennes de l’Occident à la Mère du Sauveur. Des origines à saint Anselme, 

Paris 1963, s. 246. 
68 Missale Romanum ad usum Fratrum Minorum Conventualium, Romae 1855, s. 307. 
69 Hymn godziny czytań uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w: Liturgia 

godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 4, Okres zwykły. Tygodnie XVIII-XXXIV, Poznań 

1988, s. 1067. 
70 Modlitwa po Komunii Mszy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, w: Mszał rzymski…,  

s. 173’. 
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kowa
71

, a potem wskazanie, że „Słońca tego [Jezusa] promieńmi Maryja jaśnie-

je. W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje”
72

. 

Przejawy nauki i kultu Gwiazdy Zarannej albo Morza są obecne także  

w średniowiecznych dziejach Kościoła nad Wisłą. Peregryn z Opola († 1333), 

dominikanin, w Kazaniu na święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela, choć nie 

używa owych tytułów, to jednak opisując świętość Chrystusa, Maryi i Jana, 

przyrównuje Chrystusa do słońca, Maryję do księżyca odbijającego światło 

słoneczne, a Jana do niosącego światło. Podobnie jak słońce jest jaśniejsze od 

księżyca, tak Chrystus, jeśli chodzi o pełnię łaski, przewyższa swoją Matkę.  

Z kolei księżyc jaśnieje bardziej od tego, który niesie światło, dlatego też Ma-

ryja w większym stopniu uczestniczy w łasce Bożej aniżeli Jan Chrzciciel
73

.  

U schyłku średniowiecza, na przełomie XV/XVI stulecia,  mnożą się sformu-

łowania nawiązujące do wspomnianych tytułów: „Panno Łaskawa, Gwiazdo 

nad słońce jaśniejsza”
74

; „Morska Gwiazdo najświetlejsza”
75

; „tać jest nad 

słuńce śliczniejsza, nad księżyc cudniejsza, nad zorzę rozkwitniejsza, nad 

gwiazdy jaśniejsza”
76

; „Balaam, prorok pogański, patrząc na rodzaj żydowski, 

o tej Pannie prorokował, jasnej Gwiaździe ją przyrownał. Czysta Panno, 

Gwiazdo Morska”
77

; „Tyś jeś niebios nawyższa, […] nad gwiazdy najśniejsza 

[…]. O przenaczysta Dziewico, sławniejsza gwiazdo Słońce nosząca, światło-

ścią swą gwiazdy oświecająca”
78

; „Zdrowaś, tyś Gwiazda Jutrzenna. Już złość 

zmazana wieczorna, Światłością, którąś miała. Noc twe weście uprzedziła,  

w zarań światłą Gwiazdę dała, gdyś się ty narodziła”
79

. 

 

4. Nowożytność – utrwalenie kultu  

i pogłębienie nauki o Gwieździe Zarannej 

 

Okres nowożytny charakteryzuje się przede wszystkim utrwalaniem oraz 

stabilizacją kultu Maryi-Gwiazdy Zarannej. Od XVI wieku coraz większą po-

pularnością cieszyła się w krajach niemieckojęzycznych Litania loretańska z tą 

inwokacją – szczególnie dzięki maryjnemu apostolatowi św. Piotra Kanizjusza 

                                                 
71 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w: J. Siedlecki, Śpiewnik ko-

ścielny, wyd. 39, oprac. K. Mrowiec [i in.], Kraków 1990, s. 751. 
72 Tamże, s. 755. 
73 Peregryn z Opola, Sermo in festo nativitatis sancti Iohannis Baptistae, w: Sermones de tempo-

re et de sanctis, red. R. Tatarzyński, Warszawa 1997, s. 445. Por. B. Kochaniewicz, dz. cyt.,  

s. 135. 
74 Modlitwa-Pieśń do Matki Bożej, w: Beatam me dicent…, t. 12, Polskie średniowiecze, oprac. 

R. Mazurkiewicz, Niepokalanów 2000, s. 32. 
75 Z tzw. Modlitewnika Nawojki, w: Tamże, s. 52. 
76 Z tzw. Modlitewnika Siostry Konstancji, w: Tamże, s. 55. 
77 Anna, niewiasta niepłodna, w: Tamże, s. 113. 
78 Maryja, Matko Boża, w: Tamże, s. 145. 
79 Psałterz Najświętszej i Najchwalebniejszej Dziewicy Maryi, najsłodszej Matki Pana naszego 

Jezusa Chrystusa po polsku, w: Tamże, s. 232. 
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(† 1597), który przyczynił się do opublikowania jej pierwszej redakcji w 1558 

roku. Papież Sykstus V nadał za jej odmawianie przywilej odpustu, a także pole-

cił używać ją duchowieństwu Kurii Rzymskiej. Najbardziej popularna była jed-

nak w Loreto, gdzie modlono się nią, odmawiano lub śpiewano, regularnie od 

1531 roku
80

. Nieco później, w 1598 roku, ukazało się w Piacenzy dzieło o odpu-

stach papieskich, zatytułowane Skarby duchowe. Zawiera ono Litanię do Naj-

świętszej Dziewicy Maryi zakonu serwitów z inwokacją do Gwiazdy Zarannej
81

. 

W wiekach XVII i XVIII pojawiły się liczne pieśni maryjne, w których 

przewija się temat Gwiazdy Porannej i Jutrzenki. Wiele z nich przyjęło się  

w Polsce i są śpiewane po dziś dzień. Pieśń Gwiazdo Zaranna sławi Maryję za 

Jej niepokalane poczęcie i dostrzega w Niej „gwiazdę naszego życia”, która  

w ciemnościach świeci i chroni nas od złego
82

. Podobna myśl występuje  

w następnych pieśniach – Maryjo, bez grzechu poczęta: „Jutrzenko Zaranna na 

niebie, za nami wstawiaj się. […] Piękniejsza nad słońce i gwiazdy, za nami 

wstawiaj się”
83

; Witaj, Jutrzenko: „Witaj, Jutrzenko rano powstająca. Śliczna 

jak księżyc, jako słońce lśniąca! Ty świecisz mile Polsce w Częstochowie, 

gdzie hołd Ci składają wierni Ci synowie”
84

; Witaj, święta i poczęta: „Księżyc, 

słońce, gwiazd tysiące nie tak jaśnieją, bo przy świętym Twym poczęciu zaraz 

blednieją; Tyś nad słońce jaśniejsza i nad gwiazdy śliczniejsza, jako zorze  

w swojej porze, Niepokalana”
85

; Witaj, święta i Niepokalana: „Tyś jaśniejsza 

łaską Bożą, niż jutrzenka, kiedy przed zorzą na zaraniu zajaśnieje; promieniami 

na świat sieje; a Twej szaty słońce jest niezachodzące”
86

; Maryjo, ja Twe dzie-

cię: „Ty płoniesz blaskiem słońca, rozpraszasz świata mrok; niech w obraz 

Twój bez końca utkwiony mamy wzrok”
87

; Do Twej dążym kaplicy: „O Jutrz-

nio powstająca, o Gwiazdo z chmur świecąca”
88

. Są też pieśni o zasięgu lokal-

nym. Określenie „Jutrzenka” znajduje się np. w inwokacjach do Matki Boskiej 

Świętolipskiej: „Świętolipska Panienko, Zaranna Jutrzenko”
89

, pieśni o Naj-

świętszej Pani Gietrzwałdzkiej
90

, Witaj jutrzenko na północ wschodząca, i naj-

bardziej znanej na Warmii Zawitaj ranna Jutrzenko
91

. 

                                                 
80 Por. J. Duchniewski, Litania loretańska, EK, t. 10, kol. 1171-1172. 
81 I. Calabuig, S. Perrella, Le litanie della Beata Vergine. Storia – teologia – significato, „Maria-

num” 70 (2008), nr 1-2, s. 148. 
82 Gwiazdo Zaranna, w: J. Siedlecki, dz. cyt., s. 332-333. 
83 Maryjo, bez grzechu poczęta, w: Tamże, 341-342. 
84 Witaj, Jutrzenko, w: Tamże, s. 392-393. 
85 Witaj, święta i poczęta, w: Tamże, 400. 
86 Witaj, święta i Niepokalana, w: Tamże, s. 398-399. 
87 Maryjo, ja Twe dziecię, w: Tamże, 344. 
88 Do Twej dążym kaplicy, w: Tamże, s. 326. 
89 H. Keferstein, Pieśni maryjne w XIX wiecznych rękopisach warmińskich, w: Niepokalana. Kult 

Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, B. Pylak, Cz. Krakowiak (red.), Lublin 1988,  

s. 668. 
90 Tamże, s. 669. 
91 Tamże, s. 661-663. 
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Nie brakowało także w okresie kontrreformacji, który pokrywał się zasadni-

czo z barokiem, odniesień do omawianych tytułów w kazaniach i poezji religij-

nej. Wśród polskich kaznodziejów wyróżnili się F. Birkowski, K. Drużbicki,  

A. Węgrzynowicz i J. Krosnowski. Ten ostatni stosował do Maryi metaforę 

„Jutrzenki” (aurora). Interpretował ją etymologicznie jako aurea hora – „złota 

godzina”. Przed narodzeniem Maryi wszystko było na świecie jakby z żelaza; 

dopiero wraz z Nią nadeszły złote lata, pełne łaski. Obecnie tą „złotą godziną” 

jest czas przeznaczony na nabożeństwo do Maryi
92

. Jest Ona złota, ponieważ 

przez Nią nastąpiło pojednanie ludzi z Bogiem. Zbliżone refleksje prezentował 

S. J. Stryjewicz
93

. Jeśli zaś idzie o poezję, która jest wyrazem ludowej poboż-

ności maryjnej, to prym w nazywaniu Maryi „Jutrzenką” lub „Gwiazdą Zaran-

ną” wiódł W. Kochowski: „Zorzą Panna przed słońcem, a wszak pierwej świta; 

aniżeli słońce wschodzi, wprzód światło zakwita”
94

. Później tytuły te stosowali 

K. Bienisławska w poemacie Pozdrowienie Anielskie; A. Mickiewicz w Hym-

nie na dzień Zwiastowania NMP; C. K. Norwid w Do Najświętszej Panny Ma-

ryi litania; S. Wyspiański w Modlitwie wież Mariackich do Najświętszej Pan-

ny; a M. Konopnicka użyła rozbudowanego epitetu: „Brzaskiem niebios prze-

słoniona jutrznio słońcem opromieniona”
95

. 

Pojawiały się nadto, choć rzadziej, bardziej pogłębione refleksje teologiczne 

nad tytułami. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort († 1716), wielki apostoł 

maryjny, uczył, że „ponieważ Maryja jest Jutrzenką wyprzedzającą i odsłania-

jącą Słońce Sprawiedliwości, którym jest Jezus Chrystus, potrzeba, aby do-

strzeżono Ją i znano, by móc dostrzec i poznać Jezusa”
96

. Co więcej, Ona nie 

tylko po raz pierwszy wydała Go na świat, ale „również sprawi, że zaistnieje 

On po raz drugi”
97

. Stąd należy nieustannie wzywać Jej pomocy i wpatrywać 

się w Nią „jako Gwiazdę Przewodnią, wskazującą nam kierunek do portu zba-

wienia”
98

. Jak jutrzenka nie wynosi się nad słońce, tak Maryja nie wynosi się 

nad Chrystusa – jedynie Go zwiastuje. 

Na wzorczości Maryi skoncentrował się jeszcze bardziej Kazimierz Wy-

szyński († 1755), marianin. Przełożył książkę Franciszka Ariasa († 1605), jezu-

ickiego teologa i pisarza ascetycznego, zatytułowaną O naśladowaniu Naj-

świętszej Maryi Panny, i przemienił jej tytuł na Gwiazda Zaranna. Tłumaczy to 

tym, że „widział, jak niemal cały świat pogrążony w złości, w licznych nało-

                                                 
92 Por. J.T. Maciuszko, Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji, Warszawa 

1986, s. 150. 
93 Por. Tamże, s. 150-151. 
94 Cyt. za Tamże, s. 164. 
95 Cyt. za J. Koziej, Jutrzenka, Gwiazda, Poranna, Zaranna. W polskiej poezji religijnej, EK, t. 8, 

kol. 285. Autorka wylicza wielu innych polskich poetów, którzy stosowali te tytuły maryjne. 
96 L.M. Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie  do Najświętszej Maryi Pan-

ny, tłum. J. Rybałta, oprac. A. Boniecki, wyd. 3 poprawione, Warszawa 1986, s. 33. 
97 Tamże, s. 15. 
98 Tamże, s. 115. 
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gach i nieświadomości tego, co jest dobre i zbawienne, oddala się przez błędy  

i herezje od Chrystusa, Słońca Sprawiedliwości. Podobnie jak gwiazda poran-

na, nazywana jutrzenką, jest zapowiedzią wschodu słońca, tak cnoty Maryi 

Dziewicy dla tego, kto je dobrowolnie podejmuje, staną się nadzieją dojścia do 

Chrystusa, Słońca Sprawiedliwości”
99

. Swoje przekonanie opiera także na 

świadectwie św. Bernarda z Clairvaux. Jest pewien, że jak niegdyś gwiazda 

doprowadziła trzech Mędrców do Jezusa złożonego w betlejemskiej szopie, tak 

Gwiazda Zaranna doprowadzi chrześcijan do Jezusa siedzącego po prawicy 

Ojca w niebie. 

Bł. John Henry Newman († 1890) zajął się tytułem „Gwiazda Zaranna”  

w rozważaniach majowych. Porównując go z innym tytułem symbolicznym, 

„Róża Duchowna”, utrzymuje, że posiada on większą nośność teologiczną  

z trzech względów. Najpierw dlatego, że róża należy do ziemi, a gwiazda ja-

śnieje na niebie, na wysokości. Po drugie – róża posiada krótkie życie, a Mary-

ja, jak gwiazdy, trwa zawsze, tak samo świetlista. Po trzecie – „jest szczególną 

cechą Maryi, że jest Ona Gwiazdą Zaranną zapowiadającą słońce. Nie jaśnieje 

dla samej siebie ani z samej siebie, ale jest odbiciem Jej i naszego Odkupiciela, 

i Jego, a nie siebie, wysławia. Kiedy Ona ukazuje się w ciemności, wiemy, że 

On jest blisko. On jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem  

i Końcem”
100

. 

Motyw „Gwiazdy Zarannej” zaczął występować, choć początkowo nieśmia-

ło, w nauczaniu Magisterium Kościoła. Znalazł się w bulli Piusa IX Ineffabilis 

Deus, z roku 1854, dogmatyzującej prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi. 

Papież, uwydatniając Jej piękno i pełnię łaski, zaznacza, że jest Ona „szczegól-

nym arcydziełem Boga. […] Piękna już nie z natury i nie znająca zupełnie żad-

nej skazy, w swoim niepokalanym poczęciu objawiła się światu jako «Jutrzen-

ka», promieniejąca naokoło swoim blaskiem”
101

. 

Sobór Watykański II nie użył tytułu „Gwiazda Zaranna”, przedstawił jednak 

Maryję jako „znak niezawodnej nadziei”
102

 dla wszystkich, którzy powierzają 

się Bożym obietnicom. Jest Ona znakiem podporządkowanym i zależnym od 

Chrystusa, a zatem nie ujmuje nic z faktu, że ostatecznym fundamentem chrze-

ścijańskiej nadziei jest sam Chrystus. Maryja jako pierwsza i najdoskonalej ze 

wszystkich oczekiwała błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wiel-

kiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
103

. Więcej, „wydała na świat samo 

                                                 
99 K. Wyszyński, Przedmowa, w: F. Arias, Gwiazda Zaranna, czyli o naśladowaniu dziesięciu 

cnót Najświętszej Maryi Panny, tłum. K. Wyszyński, Warszawa 1986, s. 32. 
100 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1973, s. 209-210. 
101 Pius IX, Bulla «Ineffabilis Deus» (8.12.1854). Tekst łaciński i polski, w: Niepokalana Matka Chry-

stusa. Materiały z sympozjum mariologicznego. Lublin, 23-24 kwietnia 2004 roku, K. Kowalik,  

K. Pek (red.), Częstochowa-Lublin 2004, s. 261. 
102 KK, nr 68. 
103 Por. Tamże, nr 55. 
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Życie odradzające wszystko”
104

, zaś jako Wniebowzięta wskazuje na przyszłą, 

eschatyczną rzeczywistość, a także uczy nadziei, która prowadzi do tego celu. 

Jej przykład jest gwarancją, że nadzieja będzie spełniona
105

. Wiedzie to do 

wniosku, że w Bożym planie zbawienia jest Ona osobą, przez którą Bóg wzbu-

dza w Kościele doświadczenie nadziei, niezbędne do wytrwania w jego piel-

grzymce wiary. Jest dla niego Gwiazdą Przewodnią.  

Drogą wyznaczoną przez Sobór poszedł konsekwentnie Paweł VI. Częściej 

statyczne niż dynamiczne rozumienie Maryi jako znaku nadziei, akcent na rze-

czywistość eschatyczną, ku której zmierza człowiek, a jednocześnie jego zako-

rzenienie w wymiarze historycznym i doczesnym – to charakterystyczne ele-

menty nauczania Papieża Montiniego o nadziei w aspekcie maryjnym. W prze-

ciwieństwie do Vaticanum II użył jednak tytułu „Jutrzenka”. W adhortacji apo-

stolskiej Signum magnum nazywa Maryję „Jutrzenką Nowego Przymierza”, 

gdyż w Niej nastała „pełnia czasu”, wyznaczona przez Ojca, aby posłał na 

świat Syna swego Jednorodzonego. Maryja, bardziej niż wszyscy patriarchowie 

i prorocy, błagała i wyczekiwała pociechy Izraela. Stała się przez to Jutrzenką 

zapowiadającą Nowe Przymierze, które nadejdzie wraz z Jej Synem, Chrystu-

sem
106

. Myśla ta powróciła w adhortacji Marialis cultus. Wskazuje ona, że  

w Adwencie czci się niepokalane poczęcie Maryi, które stanowi zasadnicze 

przygotowanie na przyjście Zbawiciela i szczęśliwe zapoczątkowanie Kościoła 

bez zmazy i zmarszczki. Potem, zwłaszcza w ostatnich dniach poprzedzających 

Narodzenie Pańskie, wspomina się Maryję, by kontemplować Jej niewypowie-

dzianą miłość, z jaką oczekiwała Jezusa i wychodziła Mu naprzeciw, „czuwa-

jąc na modlitwie i radując się w swoich uwielbieniach”
107

. Z kolei święto Jej 

Narodzenia, w dniu 8 września, sławi Ją wprost jako „Jutrzenkę Zbawienia”
108

. 

Motyw Gwiazdy Zarannej, Jutrzenki rozwinął bardzo silnie Jan Paweł II. 

Stał się on jednym z wiodących tematów Jego nauczania o Maryi. Powiązał go 

ściśle z wątkiem Adwentu, który jest oczekiwaniem na Boga, na bliskość życia 

z Nim, na wieczne i ostateczne zespolenie z Nim w miłości. W historii zbawie-

nia Bóg spełnił już wiele swych obietnic, zrealizował najważniejsze etapy swe-

go Przymierza z ludźmi, szczególnie w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Jed-

nak nadal pozostajemy ludźmi adwentowego oczekiwania – i tak będzie do 

końca czasów, dopóki wszyscy nie dojdziemy do niebiańskiego Jeruzalem, 

gdzie spotkamy Boga „twarzą w Twarz”. Okazuje się więc, że początkiem  

                                                 
104 Tamże, nr 56. 
105 Por. J. Kumala, Maryja znakiem nadziei i pociechy, „Salvatoris Mater” 2 (2000), nr 4,  

s. 90-91. 
106 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska «Signum magnum» o czci i naśladowaniu Najświętszej 

Maryi Panny, Matki Kościoła (13.05.1967), w: Matka Odkupiciela, Matką Kościoła. Dokumenty, 

red. A. Wieczorek, Warszawa 1990, s. 232. 
107 Tenże, Adhortacja apostolska «Marialis cultus» o rozwoju należycie pojętego kultu maryjne-

go (2.02.1974), nr 3-4, w: Tamże, s. 246-247. 
108 Tamże, nr 7. 
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i kresem adwentowego oczekiwania jest Bóg – stąd nasze adwentowe oczeki-

wanie na Niego zawiera w sobie zarówno początek, jak i kres drogi do Nie-

go
109

. W tej perspektywie Papież pyta o miejsce i rolę Maryi w Adwencie
110

. 

Zapewne  kulminacją jego nauki w tym względzie jest encyklika Redemptoris 

Mater. Nadto na początku pontyfikatu przyznaje: „Jej powierzyłem początki 

mego pontyfikatu, i Jej okazywałem w ciągu roku swą synowską miłość, której 

nauczyłem się od moich rodziców. Maryja była Gwiazdą mej drogi […]. Jej 

powierzam siebie samego. Jej powierzam cały Kościół, u schyłku tego roku, 

który kończy się, i o brzasku nowego”
111

. Przy kolejnej okazji dodaje, że 

„chrześcijanie zwykli nazywać Matkę Boską «Gwiazdą Zaranną», «Gwiazdą 

Poranka», gdyż Jej pojawienie się w dziejach ludzkości poprzedziło i zapowie-

działo Chrystusowe zbawienie”
112

. 

W pierwszej kolejności Papież Wojtyła wpatruje się w Niepokalaną jako 

Gwiazdę Zaranną na mrocznym niebie ludzkich oczekiwań i niepewności. Gło-

si, że nasza adwentowa nadzieja skupia się na Niej: wokół tajemnicy niepoka-

lanego poczęcia
113

. Wespół z Maryją rozważamy dar wcielenia Syna Bożego, 

który przyszedł, aby nadać sens ludzkim dziejom. W chrześcijańskich sercach 

dźwięczą słowa proroka Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 

światłość wielką” (Iz 9,1). Maryja jest promienną Jutrzenką tego dnia nieza-

wodnej nadziei, gdyż jest Matką Chrystusa, który stał się człowiekiem, aby dać 

początek nowym czasom, zapowiedzianym przez proroków
114

. Precyzyjniej 

mówiąc, jak gwiazda zaranna na sklepieniu nieba zwiastuje rychły wschód 

słońca, tak też Maryja zwiastowała, czyli poprzedziła przyjście Syna Bożego, 

„wschód «Słońca Sprawiedliwości» w dziejach rodzaju ludzkiego”
115

. „Zanim 

Jezus sam zaczął mówić o sobie i swojej misji, mówiła o Nim Maryja, mówiła 

tym, którzy przybywali do Dzieciątka, pełni podziwu i zdumienia dla tego 

wszystkiego, co Bóg uczynił dla zbawienia Izraela i całej ludzkości”
116

. Także 

                                                 
109 Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem według Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 5 (2003),  

nr 4, s. 120. 
110 Por. Jan Paweł II, Maryja, Matka naszego Adwentu: do prawdy, sprawiedliwości, pokoju 

(Homilia w Bazylice Santa Maria Maggiore, 8.12.1979), w: Jan Paweł II o Matce Bożej, 1978-

1998, A. Szostek (red.), t. 2, Warszawa 1998, s. 107-110 [dalej: JPMB]. 
111 Jan Paweł II, Kościół w świecie współczesnym broni godności każdego człowieka (Przemó-

wienie do Świętego Kolegium z okazji składania życzeń świątecznych, 22.12.1979), w: Tenże, 

Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 2, 1979 (lipiec – grudzień), Poznań 1992, s. 726. 
112 Jan Paweł II, Sanktuarium Montserrat w Hiszpanii (Anioł Pański, 6.11.1988), JPMB, t. 5,  

s. 279. 
113 Por. Jan Paweł II, Tajemnica niepokalanego poczęcia (Anioł Pański 8.12.1982), w: Tamże,  

s. 58; Jan Paweł II, Zakończenie Roku Maryjnego (Anioł Pański, 15.08.1988), w: Tamże, s. 265. 
114 Por. Jan Paweł II, Matka Chrystusa idzie z nami (Przemówienie na Placu Hiszpańskim, 

8.12.1999), OsRomPol 21(2000), nr 2, s. 10. 
115 RM, nr 3. Por. Jan Paweł II, Tajemnica Matki Boga-Człowieka (Anioł Pański, 8.12.1986), 

JPMB, t. 5, s. 171. 
116 Jan Paweł II, Matka Syna Bożego (Anioł Pański, 6.01.1988), JPMB, t. 5, s. 222. 
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Jej niepokalane poczęcie było zapowiedzią „Dobrej Nowiny o zbawieniu. Je-

zus, Odkupiciel świata, przezwycięży noc grzechu w dziejach ludzkości. Tak 

jak przezwyciężył moc grzechu pierworodnego w swej Matce, tak przezwycię-

żył ją w każdym z nas”
117

. 

Maryja jest Gwiazdą Adwentu nie tylko w sensie chrystologicznym, ale 

także eklezjalnym. „W przeszłości – uściśla myśl Papież z Wadowic – była 

Jutrzenką, która poprzedziła wzejście Słońca Sprawiedliwości, Chrystusa na-

szego Boga; w sposób mistyczny jest Nią nadal w życiu Kościoła zawsze wte-

dy, gdy oczekuje się nowego nadejścia łaski Pańskiej”
118

. Jaśnieje przed nami 

jako Matka i przykład chrześcijańskiego życia
119

. Papież nazywa Ją dlatego 

„promienną Jutrzenką, niezawodną Przewodniczką”
120

, „Jutrzenką nowego 

świata”
121

, „Gwiazdą ludzkości pielgrzymującej w czasie”
122

, „Gwiazdą Prze-

wodnią”
123

 i „Gwiazdą naszego Adwentu”
124

. Zdarza się mu też używać za-

miennie tytułów „Gwiazda Zaranna” i „Gwiazda Morza”
125

. Czasami wyjaśnia 

szerzej ich wymowę teologiczną. Uczy, że Maryja jest „drogowskazem, jaśnie-

jącą «Gwiazdą», która nieustannie prowadzi nas […] ku Jezusowi”
126

, a zatem 

jest „Gwiazdą Ewangelizacji «dawnej» i «nowej»”
127

. Wspiera chrześcijan  

w zmaganiu ze złem
128

. „Jej wiara jest niejako światłem, które wskazuje nam 

drogę pośród burz i zamętu tego świata, które rozprasza mroki naszej niewie-

dzy, wyprowadza z błędu i prowadzi ku Prawdzie, ku Chrystusowi”
129

. Dzięki 

matczynemu wstawiennictwu przyczynia się w budowaniu lepszej przyszłości 

                                                 
117 Jan Paweł II, Jutrzenka naszego odkupienia (Medytacja na Placu Hiszpańskim, 8.12.1995),  

w: Tamże, t. 3, s. 220. 
118 Jan Paweł II, List z okazji siedemsetlecia sanktuarium Świętego Domu w Loreto (15.08.1993),  

w: Tamże, s. 156. 
119 RM, nr 6. Por. Tenże, Trudny dar wolności (Homilia na Jasnej Górze, 13.06.1987), w: Tamże, 

t. 2, s. 289; Tenże, Przez Maryję do Jezusa (Audiencja generalna, 30.12.1992), w: Tamże, t. 4,  

s. 84-85. 
120 Jan Paweł II, Chrystus nadzieją ludzkości (Anioł Pański, 1.12.2002), w: Anioł Pański z papie-

żem Janem Pawłem II, t. 8, Watykan 2006, s. 327. 
121 Jan Paweł II, Trzeba powrócić do Chrystusa (Anioł Pański, 13.07.2003), w: Tamże, s. 399. 
122 Jan Paweł II, Światłość narodów (Anioł Pański, 6.01.2004), w: Tamże, s. 467. 
123 Jan Paweł II, Maryja była pierwsza (Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 

22.05.1988), JPMB, t. 3, s. 51. 
124 Jan Paweł II, Bądź strażniczką dróg Kościoła i świata (Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 

8.12.1987), w: Tamże, s. 10. 
125 Por. Jan Paweł II, Matka Syna Bożego…, s. 222; Tenże, Oto Rzym przychodzi dzisiaj do Cie-

bie (Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8.12.1988), w: Tamże, s. 61. 
126 Tenże, Obecność Maryi (Przemówienie do członków Komitetu Roku Maryjnego, 1.02.1988), 

w: Tamże, s. 27. 
127 Jan Paweł II, W Maryi pokłada ufność każdy wierzący (Przemówienie do członków Papieskiej 

Akademii Niepokalanej, 25.03.1994), w: Tamże, 182. Por. tegoż, Matka Syna Bożego…, s. 223. 
128 Por. Jan Paweł II, Jutrzenka naszego odkupienia…, s. 221. 
129 Jan Paweł II. Matka Syna Bożego…, s. 222. 
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świata, „ogólnoludzkiej cywilizacji miłości”
130

. Z tych wszystkich racji Jan 

Paweł II kieruje do Niej prośbę: „Stella maris – «Gwiazdo Zaranna» naszego 

Adwentu. Idziemy za Twoim wzrokiem. Miłujemy macierzyńskie spojrzenie. 

Nie przestawaj ogarniać nas Twoją miłością. Pozostań dla nas wszystkich 

Bramą, która życie ludzkie otwiera ku Chrystusowi”
131

. 

W zarysowany nurt refleksji o Maryi-Gwieździe Zarannej wpisuje się na-

uczanie Benedykta XVI. Koncentruje się on wokół tematu chrześcijańskiej 

nadziei, która inspirowała go od pierwszych lat posługi profesorskiej. Począt-

kowo jej źródła i znaku dopatrywał się jedynie w Jezusie Chrystusie. Był pod 

wpływem chrystocentryzmu. Dopiero później, w dobie posoborowego zamętu 

w mariologii i kulcie maryjnym, przeszedł coś „w rodzaju pełnego «nawróce-

nia» na misterium maryjne”
132

. Zaowocowało ono odejściem od ścisłego chry-

stocentryzmu w kierunku zrozumienia oraz przyznania Maryi właściwego Jej 

miejsca w teologii i pobożności – także w zakresie nadziei. Poświęca Jej 

baczną uwagę po objęciu posługi Piotrowej w 2005 roku. Już w encyklice Deus 

caritas est zaznacza, że jest Ona szczególnym nosicielem światła. „Jest Nie-

wiastą Nadziei: tylko dlatego, że wierzy w obietnice Boże i oczekuje zbawienia 

Izraela, anioł mógł przyjść do Niej i wezwać Ją do ostatecznej służby tym 

obietnicom”
133

. Wątek ten rozwija w encyklice Spe salvi, kiedy przywołuje 

starożytny tytuł maryjny „Gwiazda Morza”, by wskazać na przewodnictwo 

Maryi na drodze wiary Kościoła, a następnie konkretyzuje go przez nazwanie 

Jej „Gwiazdą Nadziei”
134

. Imię to stosuje później zamiennie z tytułem „Ju-

trzenka”. Sugeruje przez to, że w temacie nadziei pokrywają się one treściowo. 

Papież z Bawarii dowodzi wpierw, że nikt inny nie może być bardziej Ju-

trzenką niż Maryja, która zapowiedziała dzień zbawienia. „Ona, która przez 

swoje «tak» otwarła Bogu samemu drzwi naszego świata; Ona, która stała się 

żyjącą Arką Przymierza, w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, po-

śród nas «rozbił swój namiot» (por. J 1,14)”
135

. Stąd w liturgii Adwentu świętu-

jemy Jej niepokalane poczęcie: tajemnicę Bożej łaski, która zachowała Ją od 

grzechu pierworodnego. Kontemplując Ją, rozpoznajemy wielkość i piękno 

Bożego planu w odniesieniu do każdego człowieka: ma on stać się święty  

i nieskalany w miłości (por. Ef 1,4). A zatem uroczystość „Niepokalanej roz-

świetla niczym latarnia morska okres Adwentu, który jest czasem czujnego  

i ufnego oczekiwania na Zbawiciela. Podążając na spotkanie Boga, który przy-

                                                 
130 Jan Paweł II, Matko, przynoszę Ci cały Kościół, wszystkie kraje i narody (Modlitwa w Kapli-

cy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 4.06.1997), w: Tamże, 238. 
131 Jan Paweł II, Oto Rzym przychodzi…, s. 61. 
132 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary. Z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vitto-

rio Messori, Kraków-Warszawa-Struga 1986, s. 89. 
133 Benedykt XVI, Encyklika «Deus caritas est» o miłości chrześcijańskiej (25.12.2005), Poznań 

2006, nr 41. 
134 Benedykt XVI, Encyklika «Spe salvi» o nadziei chrześcijańskiej 30.11.2007), Poznań 2007, nr 49. 
135 Tamże. 
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chodzi, patrzymy na Maryję, która «przyświeca (…) pielgrzymującemu Ludo-

wi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy» (KK 68)”
136

. 

Do podobnego wniosku prowadzi Papieża kontemplacja Maryi Wniebo-

wziętej. Przekonuje Ona, że „również dla nas ziemia nie jest ostateczną ojczy-

zną i jeśli żyjemy, dążąc do zdobycia dóbr wiecznych, pewnego dnia będziemy 

dzielili chwałę, a ziemia stanie się jeszcze piękniejsza. Stąd też nawet pośród 

niezliczonych codziennych trudności nie powinniśmy tracić pogody ducha  

i pokoju. Świetlisty znak Wniebowziętej jaśnieje jeszcze bardziej, kiedy wyda-

je się, że na horyzoncie gromadzą się ponure mroki cierpienia i przemocy. Je-

steśmy pewni, że z wysoka Maryja strzeże naszych kroków z czułością i troską, 

uspokaja nas w godzinie ciemności i burzy oraz podtrzymuje nas swoją mat-

czyną ręką”
137

. W tym przekonaniu Benedykt XVI prosi Boga, „aby postawił 

Maryję na naszej drodze jako światło, które pomaga nam samym stawać się 

światłem i nieść to światło przez noce dziejów”
138

. Do Niej zaś zwraca się  

w następujących słowach: „Gwiazdo Nadziei, która niecierpliwie oczekujesz 

nas w niezachodzącym świetle wiecznej ojczyzny, świeć nad nami i prowadź 

nas pośród codziennych wydarzeń teraz i w godzinę naszej śmierci”
139

. 

Warto zauważyć, że tytuły „Gwiazda Zaranna” i „Jutrzenka”, oraz im po-

dobne, funkcjonują także w posoborowej pobożności maryjnej. Występują  

w Litanii loretańskiej
140

, pieśniach maryjnych, Godzinkach o Niepokalanym 

Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Nie brakuje ich  w kulcie liturgicznym. 

Mszał rzymski dla diecezji polskich na święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny ma antyfonę na wejście, która zwiastuje, że „z Niej wzeszło Słońce 

Sprawiedliwości”
141

, a modlitwa po Komunii nazywa Ją „Jutrzenką Zbawie-

nia”
142

. Zbliżone imiona zawiera Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie: 

                                                 
136 Benedykt XVI, Pełna łaski od pierwszej chwili swego istnienia (Anioł Pański, 8.12.2006), 

OsRomPol 28 (2007), nr 2, s. 34. 
137 Benedykt XVI, Świetlisty znak nadziei (Audiencja generalna, 16.08.2006), OsRomPol  

7 (2006), nr 12, s. 12-13. 
138 Benedykt XVI, Niepokalana Matka pielgrzymującego Kościoła (Homilia w uroczystość Nie-

pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8.12.2005), OsRomPol 27 (2006), nr 2, s. 44. 
139 Benedykt XVI, Młodzież potrzebuje prawdziwej miłości i nadziei (Anioł Pański, 8.12.2007), 

OsRomPol 29 (2008), nr 2, s. 39. 
140 Prócz Litanii loretańskiej znane są inne litanie maryjne. Zebrał je i opracował J. Kumala  

w książce 125 litanii maryjnych, Licheń Stary 2010. Funkcjonują w nich inwokacje maryjne 

nawiązujące do tytułu „Gwiazda Zaranna” – np. „Jutrzenko nowego stworzenia”, „Gwiazdo 

Zaranna w mroku grzechu jaśniejąca” (s. 65), Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości”  

(s. 68), „Nowa Gwiazdo Jakubowa”, „Wschodząca Jutrzenko” (s. 83), „Jutrzenko jaśniejąca, 

która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości” (s. 97), „Dziewicza Jutrzenko”  

(s. 106), „Jutrzenko nowego świata” (s. 217), „Gwiazdo Przewodnia” (s. 242). 
141 Antyfona na wejście Mszy o Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny, w: Mszał rzymski…,  

s. 173’. 
142 Modlitwa po Komunii o Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny, w: Tamże. 
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„Matka Światłości”
143

 i „Jasna Gwiazda”
144

. Największą gamę określeń maryj-

nych z rdzeniem „gwiazda” posiada jednak Liturgia godzin. Najczęściej jest 

mowa o „Gwieździe Morza”
145

, a potem „Gwieździe Przewodniej”
146

, „pełnej 

blasku Jutrzence”
147

 i „Jutrzence wschodzącej przed Słońcem”
148

. Przywołane 

formy pobożności świadczą, że prawda o Maryi-Jutrzence jest obecna w życiu 

Kościoła. 

Nie można tego samego powiedzieć o współczesnej mariologii – zarówno 

przedsoborowej, jak posoborowej, ogólnoświatowej i polskiej. Maryjne imię 

„Gwiazda Zaranna” nie doczekało się dotąd integralnego i pogłębionego opra-

cowania. Pojawiają się jedynie publikacje, które wyjaśniają je okazyjnie,  

a więc skrótowo. Zaliczają się do nich komentarze do Litanii loretańskiej. Nie-

które z nich, oprócz aspektu duchowego, naświetlają genezę, rozwój i wymowę 

teologiczną tej inwokacji
149

, inne inspirują tylko do modlitwy
150

. Zdarzają się 

refleksje o Gwieździe Zarannej przy wyjaśnianiu obrazów i symboli biblijnych 

Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
151

. Spotyka się opracowania ency-

klopedyczne, które cechują się ujęciem bardziej historycznym niż teologicz-

nym
152

. Trafiają się wreszcie prace, choć niezmiernie rzadko, które w sposób 

popularnonaukowy tłumaczą sens tytułu „Gwiazda Zaranna”
153

, albo artykuły 

                                                 
143 Antyfona na wejście Mszy Święta Maryja, Źródło Światła i Życia, w: Zbiór Mszy o Najświęt-

szej Maryi Pannie, Poznań 1998, s. 89. 
144 Prefacja Mszy Święte Imię Najświętszej Maryi Panny, w: Tamże, s. 107. 
145 Np. Hymn II nieszporów Tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie, w: Liturgia go-

dzin…, t. 1, s. 1082; Hymn godziny czytań święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,  

w: Tamże, t. 3, s. 1465; Hymn jutrzni święta Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, w: Tamże,  

t. 4, s. 1139. 
146 Hymn I nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,  

w: Tamże, t. 1, s. 975; Hymn I nieszporów uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

Polski, w: Tamże, t. 3, s. 1386. 
147 Prośby jutrzni Tekstów wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie, w: Tamże, t. 1, s. 1079. 
148 Hymn jutrzni wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, w: Tamże, t. 3, s. 1474. 
149 Np. A. Guillaume, Le Litanie della Santissima Vergine. Commentario dottrinale di ogni 

invocazione, Alba 1942, s. 407-417; J. Kútnik, dz. cyt., s. 174-179; J. Colgen, So bittet dich die 

Kirche, Die Lauretanische Litanei, Leutesdorf 1989, s. 124-127; W. Dürig, Die Lauretanische 

Litanei. Entstehung, Verfasser, Aufbau und mariologische Inhalt, St. Ottilien 1990, s. 57-60;  

J. Drozd, dz. cyt., s. 137-139; G. Basadonna, Komentarz o inwokacji Litanii loretańskiej,  

w: G. Basadonna, G. Santarelli, Litania loretańska, Warszawa 1999, s. 130-131; A. Pronzato, 

Módl się za nami! Litania loretańska – rozważania, Kraków 2005, s. 191-193; A. Gejdos,  

dz. cyt., s. 104-107. 
150 Np. C. Kammer, Die Lauretanische Litanei, Innsbruck 1960, s. 148-152; J. Raba, Litania 

loretańska. Rozważania, cz. 2, Kraków 1968, s. 75-79; H. Groër, Die Rufe von Loreto, 2. Aufl., 

Maria Roggendorf 1991, s. 82-83. 
151 Np. A. Tronina, dz. cyt., s. 20-21. Z. Ziółkowski, Biblijny komentarz do Godzinek o Niepoka-

lanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 2009, s. 47-50. 
152 Np. W. Dürig, Morgenstern…, s. 517; D. Mastalska, Jutrzenka…, kol. 283-284. 
153 Np. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, „Niedziela” 30 (1987), nr 49, s. 1 i 7. 
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naukowe, które przy omawianiu pokrewnych wątków teologicznych, szczegól-

nie Adwentu w rozumieniu Jana Pawła II, analizują jego treść
154

. 

Chociaż żadne z dotychczasowych opracowań nie kreśli całościowej i po-

głębionej teologii Gwiazdy Zarannej, to jednak razem wzięte odsłaniają fun-

damentalne treści, które pozwalają adekwatnie oddać sens owego tytułu  

i kształtować zdrowe do Niej nabożeństwo. Narzuca się najpierw prawda, że 

Bóg w swoim planie przewidział, że zbawienie dokona się drogą wcielenia 

Syna Bożego. Stary Testament był okresem stopniowego przygotowania się na 

nie. Czas ten wypełnił się, gdy na horyzoncie dziejów zbawienia zjawiła się 

Maryja. Pośród nocy oczekiwania adwentowego zaczęła świecić jak prawdzi-

wa Gwiazda Zaranna. Dzięki swojemu fiat przyjęła Syna Bożego, stała się Jego 

Matką, dała Go ludziom. Dostrzegli to światło współcześni Maryi. Kiedy Jej 

Syn zaczął publicznie działać, jako Słońce Sprawiedliwości opromieniać zie-

mię, Ona znikła z horyzontu, stała się jakby Jego „cieniem”. Pojawiła się po-

nownie w adwencie Kościoła, który zmierza do swych ostatecznych przezna-

czeń. Ta, która była Gwiazdą Zaranną w mrokach pierwszego adwentu, w ad-

wencie Kościoła stała się Gwiazdą Przewodnią. Jego pielgrzymka wiary ku 

Paruzji dokonuje się na Jej wzór i z Jej pomocą macierzyńską. 

 

      Zakończenie 

 

     Metaforyczny tytuł „Gwiazda Zaranna” posiada rozległą wymowę teolo-

giczną. Jego wieloznaczność jest charakterystyczna dla języka poetyckiego, 

używanego zarówno w Biblii, jak i pobożności maryjnej Kościoła. Wypowiada 

on prawdę, że Maryja zapowiedziała i przyczyniła się do wzejścia Słońca 

Sprawiedliwości, wcielenia Syna Bożego, a obecnie przygotowuje i prowadzi 

Kościół na spotkanie z Nim u kresu dziejów. Nabożeństwo do Niej dodaje od-

wagi, a także pomaga konkretniej i owocniej przeżywać swoją wiarę. Należy 

uchwycić się Gwiazdy Zarannej. Ona wyprowadza z ciemności na światło dnia. 

Zapewnia, że zło może być zwyciężone. Szczególnie Adwent jest maryjną 

szkołą dla uczniów Chrystusa. Aby czynić w niej postępy, trzeba zawierzyć się 

po synowsku Matce Odkupiciela. Mogą w tym wydatnie pomóc teolodzy, gdy 

podejmą próby wnikliwszego wyjaśnienia tytułu „Gwiazda Zaranna”. Wów-

czas  zarówno kult, jak i nauka o Niej zyskają na dalszej intensywności i przej-

rzystości. Dotyczy to szczególnie pneumatologicznego aspektu tytułu, dotąd 

marginalizowanego lub zupełnie pomijanego. 

 

 

 

                                                 
154 Np. Fr. Courth, Maria als Morgenstern. Zum adventlichen Marienbild von Johannes Paul II., 

„Lebendiges Zeugnis” 44 (1989), z. 4, s. 266-287; D. Mastalska, Maryja Adwentem…, s. 120-

138. 
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Summary 

The Origin and development of the Marian Title „Morning Star” 

 

 

This article presents, in four points, the genesis and development of this popular ti-

tle for the Blessed Virgin Mary (synonyms: „Dawn”, „Aurora”) in the teaching and 

devotional praxis of the Church. The first point presents the biblical symbolism of the 

„star” and the etymology of the adjective „auroral” (morning/dawn), indicating that in 

the bible this title refers to Christ. However, one may notice a certain intuition in the 

Gospels, which allows the title to be applied later to Mary. The second pointing relates 

the Patristic beginnings of the Marian metaphor of the „Morning Star”. The third point 

investigates the blossoming and consolidation of the title in the medieval devotional 

practices and teachings of the Church. By the late Middle Ages, the title carried within 

itself an Christological meaning and was beginning to acquire an ecclesial one. The 

fourth point presents the modern process of the stabilization of the devotion of the 

“Morning Star” and deepens its understanding. It expresses the truth that Mary an-

nounced and contributed to the emergence of the Sun of Justice, the Incarnation of the 

Son of God, and now prepares and leads the Church to meet Him in the end times. 

Devotion to Our Lady augments one’s courage and helps one to live out one’s faith 

more definitively and fruitfully.   

 




