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ks. Jarosław Babiński
1
 

 

 

Bóg jako „bycie sensu”.  

Dowód na istnienie Boga Roberta Spaemanna 
 

 

Wierzyć w Boga znaczy wiedzieć, że życie ma sens
2
  

 

Dowodzenie istnienia Boga w epoce, w której głosi się koniec pewników, 

niemożność poznania prawdy, skoro od kilku wieków „śpi” wielka filozofia – 

metafizyka, a rolę królowej nauk próbuje się sprowadzić do przyznania przez 

nią samą własnej niekompetencji, bądź wyznacza rolę służebną dla uzasadnie-

nia prawa bytu dominujących w rzeczywistości społeczno-kulturowych prą-

dów, wydaje się zaprzeczać naukowej poprawności i obecnie lansowanym 

trendom. Dziś, gdy bezprzedmiotowy stał się spór o wzajemną relację między 

teologią i filozofią, a rolę służebnicy w filozofii widzą w duchu pozytywistycz-

nym uprawiane nauki szczegółowe (philosophia ancilla scientiae), nadające 

kształt światu rozmaite ideologie i koncepcje polityczne (ancilla ideologiae), 

czy starające się zbudować fasadę poprawności w postaci etyki biznesu bez-

względne w swych poczynaniach struktury ekonomiczne (ancilla oeconomiae), 

pytanie o Boga w filozofii wydaje się nie ma miejscu. W epoce święcenia 

wielkich triumfów przez sceptycyzm i relatywizm, (nie ubliżając nikomu) to 

trud skazany na niepowodzenie, żeby nie powiedzieć: niepoważny.  

A jednak – jak paradoksalnie stwierdził to Hans Jonas – by zaspokoić tak 

potrzebę rozumu, jak i serca, wciąż podejmowane są nowe próby, by ukazać 

coś, o czym – jak się wydaje – nie pomyślał żaden z wcześniejszych uczestni-

ków trwających na tym polu sporów, by wskazać na pewne luki w tworzonym 

przez wieki systemie wiedzy, których zapełnienie wymaga niedającego się 

dowieść założenia metafizycznego
3
. Tak zapewne należy odczytywać próbę, 

którą podejmuje wybitny niemiecki filozof Robert Spaemann, który – świadom 

wielkich przemian, jakie przebyła filozofia od czasów klasycznych rozwiązań 

Tomasza z Akwinu, które wyznaczają nazwiska Kartezjusza, Kanta czy Nie-

tzschego – formułuje swój własny, nowy sposób uzasadniania prawdziwości 

tezy o istnieniu Boga. To, że On istnieje, jest powracającą ciągle „odwieczną 

                                                 
1 ks. Jarosław Babiński, ur. 1974, kapłan diecezji pelplińskiej, dr teologii w zakresie dogmatyki  

i nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt przy Katedrze Teologii Współczesnej  

WT UKSW w Warszawie oraz wykładowca w WSD w Pelplinie. Autor trzech pozycji książko-

wych (ostatnio Irreligia, Pelplin 2010) oraz kilkudziesięciu artykułów i recenzji. 
2 L. Wittgenstein, Dzienniki 1914-1916, tłum. z ang. M. Poręba, Warszawa 1999, s. 122. 
3 Por. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, tłum. z niem. G. Sowinski, Kraków 2003, s. 15. 
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pogłoską” – niezmiennie inspirującą, drażliwą, uruchomiającą myślenie, mobi-

lizującą ludzki umysł celem jej potwierdzenia bądź całkowitej negacji. 

 

1. Dowody na istnienie Boga współcześnie 

 

Wielki niemiecki filozof jest bystrym obserwatorem obecnych dziś w kultu-

rze i filozofii tendencji. Ma świadomość, że nie jest dziś możliwe mówienie  

o Bogu, bez uwzględnienia oddziaływania na sytuację filozofii sposobu myśle-

nia, dla którego znakiem rozpoznawczym są w jego odczuciu nazwiska Nie-

tzschego i Foucaulta. By proponować rozważania na temat istnienia Absolutu, 

konieczna jest świadomość istnienia „metafizycznej próżni”, będącej konse-

kwencją kontestacji filozofii bytu w nadających ton filozoficznemu myśleniu 

koncepcjach nieklasycznych.  

Dzieje argumentów potwierdzających istnienie Boga są zapisem ludzkich 

wysiłków, by potwierdzić rozumność swej wiary. Historycznie zaistniałe do-

wody na istnienie Boga niemiecki filozof dzieli na trzy rodzaje. Do pierwszej 

grupy (dowodów apriorycznych) zalicza próby uzasadniania istnienia Boga  

z treści idei Boga bądź istnienia jej w ludzkiej świadomości. Argument ontolo-

giczny jest terminem pozwalającym połączyć ze sobą wysiłki na tym polu, 

podejmowane przez Anzelma z Canterbury, Kartezjusza czy Hegla. Krytyka 

tego sposobu myślenia rodzi inną – aposterioryczną koncepcję szukania uza-

sadnień dla potwierdzenia Bożej egzystencji – wobec stwierdzenia istnienia 

zjawisk, które same w sobie są niezrozumiałe, o ile nie zostaną odniesione do 

czegoś bezwarunkowego. Ten typ myślenia wyznacza przede wszystkim osoba 

św. Tomasza Akwinu. Trzecia droga reprezentowana jest przez Pascala, Kanta 

i Jamesa. Ich propozycje nie mają ambicji uzasadniać prawdziwości zdania  

o istnieniu Boga, lecz raczej – wobec impasu w podejmowanych w tym tema-

cie dyskusjach – sugerują przyjęcie istnienia Boga ze względów egzystencjal-

no-praktycznych
4
.  

W epoce po „śmierci Boga”, której konstruktorem jest Fryderyk Nietzsche, 

nie ma możliwości tego typu argumentacji utrzymać: „Argumenty za pojmo-

waniem absolutu jako Boga mogą być tylko argumentami ad hominem. Nie 

wychodzą one z niepodważalnych założeń, aby dojść do równie niepodważal-

nych wniosków. Są holistyczne. Pokazują wzajemną zależność twierdzenia  

o istnieniu Boga i twierdzenia o ludzkiej zdolności do poznania prawdy, czyli  

o osobowym byciu człowieka, starając się przekonać do obydwu tych twier-

dzeń – w przeciwieństwie do dialektyki naturalizmu i spirytualizmu, który 

                                                 
4 Por. R. Spaemann, Odwieczna pogłoska, w: Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie 

nowożytności, tłum. z niem. J. Merecki, Warszawa 2009, s. 34-35; Die Vernünftigkeit des Glau-

bens an Gott, w: Der letzte Gottesbeweis. Mit einer Einführung in die großen Gottesbeweise und 

einem Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns von Rolf Schönberger, München 2007, 

s. 21-22. 
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określa dzisiaj naszą cywilizację”
5
. Dialektyka ta charakteryzuje się swoistym 

redukcjonizmem w rozumieniu człowieka. Wynika to z trudności, by ogarnąć 

w jednej teorii człowieka jako istotę cielesną i jednocześnie duchową. Jest to 

skutkiem przewrotu kartezjańskiego, mającego nie tylko wpływ na metafizykę, 

ale również ujęcie człowieka, odrywając go od zakorzenienia w bycie absolut-

nym i rozrywając jego psychofizyczną jedność
6
. Owo ad hominem wyraża się 

w odwołaniu do doświadczenia człowieka, przygodności jego egzystencji, któ-

re implikuje pytanie o jej sens. Odpowiedź na nie jest możliwa poprzez 

uwzględnienie relacji, które ludzkie bycie stanowią, a więc biorąc pod uwagę 

rzeczywistość (świat), w której człowiek żyje. Pytanie o świat jest zawsze py-

taniem metafizycznym, i to pytaniem domagającym się odpowiedzi, nawet  

w epoce zakwestionowania przez Nietzschego i Foucaulta możliwości poznaw-

czych ludzkiego rozumu i podważenia wartości ludzkiego języka: „tym, co nas 

dzieli od św. Tomasza idei dowodu na istnienie Boga z quinque viae, jest nie-

ufność, powątpiewanie co do możliwości naszych słów i naszej gramatyki, co 

do dalekosiężności naszego myślenia”
7
. Źródeł tej nieufności należy szukać 

znacznie prędzej w dziejach filozofii, najpierw w ideach zamykającego okres 

średniowiecza nominalizmu, następnie w filozofii Kartezjusza, by w pełni wy-

razić się w systemach „filozofów podejrzenia”.  

Formułując swój sposób uzasadniania prawdziwości twierdzenia o istnieniu 

Boga, Spaemann pragnie wpisać je w tradycję myślenia teodycealnego, którą 

wyznaczają „Zakład” Pascala czy „Postulat” Kanta. Chodzi więc o nie tyle 

udowodnienie faktu istnienia Boga, co o ukazanie racjonalnych podstaw istnie-

jącego aktu wiary: „Argumenty za istnieniem Boga są zawsze wtórne wobec 

aktu wiary, dlatego «dowodów» na istnienie Boga potrzebują jedynie ludzie 

wierzący. Potrzebują ich jednak nie dlatego, jakoby jeszcze nie wierzyli, ale 

dlatego że ich rozum został postawiony w sytuacji konkretnego życiowego 

wyboru. (…) mój rozum, który racjonalnie kształtuje moje życie, jest odpowie-

dzialny za uzasadnienie wszelkich moich praktyk życiowych tak, bym miał 

poczucie sensu życia w wierze”.
8
 

Propozycja niemieckiego filozofa jest więc argumentem za tym, by wierzyć 

– nie tym samym, co dowód. Różni się od dwóch przywołanych propozycji 

(Pascala i Kanta) tym, że wiara w istnienie Boga nie ma podstaw eudajmoni-

stycznych czy moralnych, lecz zasadza się na twierdzeniu, że zaprzeczenie 

istnieniu Boga oznacza poddanie w wątpliwość istnienia prawdy, a zatem ża-

den argument nigdy niczego nie dowodzi, tak potwierdzający bądź negujący 

                                                 
5 Tenże, Odwieczna pogłoska, dz. cyt., s. 37 
6 Por. T. Biesaga, Błąd antropologiczny oraz zagrożenia życia i cielesności człowieka, w: Ku rozu-

mieniu godności człowieka, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2008, s. 251. 
7 Tenże, Dowody na istnienie Boga po Nietzschem, w: Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga  

i złudzenie nowożytności, dz. cyt., s. 41. 
8 K. Śnieżyński, Czy potrzebne są dowody na istnienie Boga, Kraków 2010, s. 81. 
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określoną tezę. Konsekwencją tego jest z kolei odmówienie człowiekowi zdol-

ności do poznania prawdy i ontycznego statusu bycia osobą
9
. 

 

2. Problem rozumienia terminu „Bóg” 

 

W odczuciu Spaemanna problem mówienia o Bogu, jak i próba uzasadnia-

nia jego istnienia, zaczyna się w problemach terminologicznych: co należy 

rozumieć pod pojęciem „Boga”: Pytanie to nie jest bezpodstawne, zważywszy 

wiele niejasności i wątpliwości zgłaszanych przez współczesnych myślicieli. 

„Żaden bóg nie skupia już na sobie ludzi i rzeczy w sposób oczywisty i jedno-

znaczny”
10

 – powie Heidegger. W przestrzeni badań filozoficznych istnieją – 

obok pojęcia „Boga” przynajmniej dwa inne pojęcia absolutu, których przyję-

cie pozwala spełnić postulat ludzkiego poznania, oczekującego uzasadnienia 

sensowności rzeczywistości i realizującej się w niej ludzkiej egzystencji. Są to 

pojęcia ducha (absolutnego) i świadomości transcendentnej, przyjmowane  

w różnych wariantach znaczeniowych
11

. Pytanie więc o treść pojęcia „Bóg”, 

czy kryjący się pod tym słowem desygnat, precyzuje i zawęża zakres dalszych 

dociekań. Nie chodzi tu bynajmniej o zniesienie sporu, trwającego między 

filozofami (nie tylko związanego zresztą z tematem Boga), czy zmuszenie ich 

do przyjęcia narzuconego odgórnie jedynego modelu prawdy
12

. Chodzi  

o ukonkretnienie dyskusji poprzez zdefiniowanie jej tematu: „Słowa «Bóg» 

możemy używać, jak chcemy. Jeśli jednak nam zależy na jednoznaczności 

desygnatu, to nie jesteśmy już aż tak wolni”
13

.  

Ku czemu więc ukierunkowany jest akt wiary, albo inaczej – co obejmuje? 

Spaemann stawia to pytanie i odpowiada w sposób następujący: „W co wierzy 

ten, który wierzy w Boga?. Wierzy – to twierdzę – w fundamentalną racjonal-

ność rzeczywistości. Wierzy, że dobro jest bardziej fundamentalne, niż zło. 

(…) Wierzy, że bezsens zakłada sens i, że sens nie jest wariantem bezsensow-

ności” 
14

. To zaś powoduje konieczność podjęcie refleksji nad fundamentalny-

mi zagadnieniami tradycyjnej metafizyki.  

Konieczne jest najpierw określenie statusu metodologicznego słowa „Bóg”. 

Spaemann pyta, czy jest ono imieniem własnym czy orzecznikiem, opisującym 

pewną „treść” istniejącą. Istnieje wiele określeń, do siebie niesprowadzalnych, 

które oznaczają rzeczywistość „Innego” – istoty najwyższej, Stwórcy – Tego, 

                                                 
9 Por. R. Spaemann, Vorwort, w: Der letzte Gottesbeweis, dz. cyt., s. 7. 
10 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. z niem. K. Pomian, Warsza-

wa 1977, s. 168. 
11 Zob. J. Hartman, Bóg – drażliwe miejsce filozofii, „Akcent” 4(42)1990, s. 135-139. 
12 Por. R. Spaemann, Der Streit der Philosophen, w: Wozu Philosophie? Stellungnahmen eines 

Arbeitskreises, red. H. Lübbe, Berlin-New York 1978, s. 91-106.  
13 Tenże, Odwieczna pogłoska, dz. cyt., s. 14.  
14 Tenże, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, dz. cyt., s. 13. 
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który kieruje losami świata i człowieka. W rozumieniu ludzi Starego Testa-

mentu posiadanie imienia było czymś oczywistym: „W imieniu człowieka mie-

ścić się może jego szczególne zadanie (Rdz 3, 20), jakaś szczególna właści-

wość (Rdz 32, 24), wspomnienie ciekawych i nietypowych okoliczności uro-

dzenia (Rdz 18, 12; 21, 6)”
15

. W chrześcijaństwie termin „Bóg” jest często 

utożsamiany z imieniem własnym. Spaemann widzi dla tej praktyki dwie przy-

czyny. Słowo „Bóg”, będąc orzecznikiem tylko jednego podmiotu, utożsamiło 

się z nim; nadto należy tu uwzględnić kontekst tradycji, mającej swą genezę w 

judaizmie, a domagającej się bezwarunkowego szacunku dla imienia Boga, aż 

po zakaz wymawiania go
16

. 

W odczuciu niemieckiego filozofa na podstawową treść pojęcia „Boga” 

zdaje się wskazywać tradycyjna problematyka teodycealna, zwłaszcza ważki 

dla niej problem zła. W jego kontekście proponuje przyporządkować Bogu 

jako podstawowe dwa atrybuty, stanowiące zasadniczą treść pojęcia „Bóg”. Są 

nimi: dobroć i wszechmoc. Uzasadnia to, analizując wszelkie negatywne od-

niesienia człowieka do Boga na płaszczyźnie egzystencjalnej, wyrażającego się 

kierowanymi pod Jego adresem narzekaniami, pretensjami, skargami, pytania-

mi czy wątpliwościami: „musi być brane pod uwagę jedno i drugie (…). Gdyby 

On był tylko dobry, ale pozbawiony wszechmocy, wtedy nie można by przyta-

czać przeciw Niemu żadnych argumentów, gdyż nie mógłby on niczego zmie-

nić. Gdyby był on tylko potężny, ale bez dobroci, wtedy narzekanie również 

byłoby bezsensowne, gdyż nie spotkałoby się z wysłuchaniem”
17

. Dlatego – 

uważa niemiecki filozof – w pojęciu „Boga” ujmujemy jedność dwóch predy-

katów (dobroci i wszechmocy), które w naszym przeżyciu świata tylko niekie-

dy są połączone, nigdy w sposób konieczny. Jest to jedność absolutnego dobra 

i absolutnej wszechmocy, jedność bycia i sensu
18

. 

 

3. Problem istnienia Boga 

 

Biorąc pod uwagę status metodologiczny zdań stwierdzających istnienie 

Boga, Spaemann określa je jako syntetyczne. Również jedność predykatów, 

tworzących pojęcie Boga, nie jest prawdą analityczną, nie jest ona bowiem 

zrozumiała sama z siebie
19

. Ich prawdziwość nie może więc być ustalona na 

drodze analizy znaczenia tego zdania, lecz konieczne jest odwołanie się do 

doświadczenia, odniesienie do opisywanej rzeczywistości
20

. Dlatego należy 

                                                 
15 J. Szlaga, Powtórka z Biblii, Pelplin 1998, s. 93. 
16 Por. R. Spaemann, Pytanie o znaczenie słowa „Bóg”, tłum. z niem. K. Czulak, „Communio”  

1 (1982), s. 20. 
17 Tenże, Pytanie o znaczenie słowa „Bóg”, dz. cyt., s. 22. 
18 Por. tamże, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, dz. cyt., s. 13. 
19 Por. tamże, s. 13; Pytanie o znaczenie słowa „Bóg”, dz. cyt., s. 23. 
20 Por. J. Such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1973, s.90. 
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szukać punktu wyjścia, który umożliwi weryfikację prawdziwości zapropono-

wanego rozumienia terminu „Bóg” – takiego, który byłby przyjmowany  

w różnych, niesprowadzalnych do siebie koncepcji uprawiania filozofii. Dla 

niemieckiego myśliciela takim momentem wydaje się być stwierdzenie przy-

godności, niekonieczności ludzkiego istnienia, które wydaje się być pierwot-

nym, naturalnym, niepodważalnym dla każdego człowieka. To kieruje, oczywi-

ście, refleksję na pole kontestowanej przez wielu metafizyki. W ten sposób 

„Robert Spaemann jednoznacznie opowiada się za ponownym przyjęciem 

przednowoczesnych form myślenia, w tym przede wszystkim klasycznej meta-

fizyki, i to nie bynajmniej z powodów antykwarycznych, lecz z racji zaintere-

sowania całością. Jego zdaniem tylko taki sposób myślenia pozwoli ująć całą 

rozpiętość rzeczywistości, nieredukowanej i niespłaszczonej. Jedność filozofii 

powinna stanowić nie tyle obowiązującą normę, co raczej pełnić funkcję ko-

rekcyjną”
21

. 

Pytanie o Boga w tym kontekście jest pytaniem o sens: „Wymaga ono od 

Boga, żeby On był i żeby był Bogiem. W tym sensie wiara przyjmuje postać 

postulatu. Żądanie od Boga, żeby On był i żeby okazał się Bogiem, jest naj-

głębszą formą uznania. Bóg jako postulat nie jest czymś mniej pewnym niż 

próba dedukcji Jego istnienia z bardziej podstawowych prawd”
22

. Sens naszej 

egzystencji nie zależy od nas, nie jest czymś w nas bezwarunkowo, w sposób 

stały zapodmiotowany. „Jedność bytu i sensu doświadczamy w tym, że jeste-

śmy na coś zdani”
23

. Doświadczenie to okazuje się niejednokrotnie w katego-

riach przeżyciowo-egzystencjalnych niejednokrotnie bolesne: choroba, kalec-

two, jakakolwiek fizyczna chociażby tylko doskonałość podkopuje sensowność 

naszego bytowania, jak również celów, które są naturalnie jej przypisane.  

W tym kontekście wiara w Boga jest wektorem „wznoszącym” sens bycia poza 

perspektywę przyrodzonego, biologiczno-wegetatywnego programu ludzkiej 

cielesności. To, co zmienne, przypadkowe, przypadłościowe ma swój sens 

tylko wtedy, gdy posiada „wewnętrzną konieczność”. „Ten sens wyrażamy, 

gdy mówimy «Bóg»”. Przyjęcie Jego istnienia oznacza przyjęcie prawa celo-

wości, które dla człowieka z reguły dopiero wtedy jest zrozumiałe, gdy na fak-

ty (również te pozbawione w pierwszym wrażeniu sensu bądź jego istnienie 

podważające) patrzy „od końca” (czyli jako dokonane)
24

. 

Przygodność jest doświadczeniem ludzkim. Tylko człowiek – jako byt ro-

zumny, zdolny do autorefleksji – ją dostrzega i przeżywa. W ludzkim więc 

bycie i jego doświadczeniu przygodności należy szukać rozwiązania problemu 

sensu, będącego „śladem Boga”, znakiem Jego obecności w rzeczywistości. 

Spaemann stwierdza: „Śladem Boga w świecie, od którego dzisiaj musimy 

                                                 
21 I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010, s. 142. 
22 R. Spaemann, Pytanie o znaczenie słowa „Bóg”, dz. cyt., s. 24-25. 
23 Tamże, s. 33. 
24 Por. tenże, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, dz. cyt., s.22 
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wyjść, jest człowiek – jesteśmy my sami. Ale ten ślad ma osobliwość, gdyż jest 

identyczny ze swoim odkrywcą, a więc nie egzystuje niezależnie od niego”
25

. 

Pytanie o sens jest więc problemem rozumienia człowieka, którego egzystencja 

w sposób najbardziej wieloaspektowy może być ujęta, gdy przyjmuje się  

w odniesieniu do niego pojecie osoby. Takie widzenie człowieka pozwala 

uniknąć ryzyka jakiegokolwiek redukcjonizmu, jakże dzisiaj popularnego, pró-

bującego traktować całą specyficzność człowieka jako wyraz ewolucyjnego 

procesu, a zdobycze współczesnych nauk (zwłaszcza biologii molekularnej  

i genetyki) traktować jako panaceum na wszelkie bolączki ludzkiego życia,  

w bliskiej przyszłości zdolne do ich eliminacji
26

.  

Rozumienie człowieka jako osoby jest najlepszym punktem wyjścia dla 

szukania w nim „śladu Boga” – obrazu Boga, biorąc pod uwagę fakt, że pojęcie 

osoby jest w sensie ścisłym odnoszone do Boga, do człowieka tylko na sposób 

analogiczny. Spaemann proponuje pojęciu obrazu Bożego w człowieku, uży-

wanego dziś często tylko jako zgrabna metafora, nadać nowe znaczenie.  

W jego rozumieniu podobieństwo do Boga oznacza zdolność do odkrywania 

prawdy. Przy czym miłość nie jest niczym innym, jak zrealizowaną prawdą. 

Miłość można tłumaczyć jako urzeczywistnianie się drugiego dla mnie. Żadne 

pojęcie nie ma dla nowotestamentalnego orędzia tak centralnego znaczenia jak 

pojęcie prawdy
27

, co niemiecki filozof uzasadnia, przywołując słowa Jezusa: 

„Ja się na to narodziłem i na świat przyszedłem, aby dać świadectwo praw-

dzie”(J 18, 37).  

Bóg jest więc gwarantem naszej zdolności odróżniania prawdy od fałszu. 

Dlaczego? „Jeśli Bóg dotyczy całości rzeczywistości, to także naszego myśle-

nia”
28

. Przyjęcie istnienia Boga bądź Jego odrzucenie pociąga konsekwencje 

dotyczące statusu realizowanych przez człowieka procesów intelektualnych. 

Innymi słowy: Bóg sankcjonuje swoim istnieniem możliwość odróżnienia 

prawdy od fałszu, dobra i piękna od zła.  

 

4. Der „Gottesbeweis aus der Grammatik“ 

 

Dla Spaemanna istotny jest jeszcze jeden moment, który czyni punktem 

wyjścia swego argumentu – fakt uzależnienia naszego poznania od kontekstu 

czasowo-językowego. Ciągle powraca do wypowiedzi F. Nietzschego, stwier-

dzającego niemożliwość wyeliminowania problemu Boga z ludzkiego poznania 

z racji znaczenia dla procesu myślowego struktur językowych: „Mam obawy, 

że nie uwolnimy się od pojęcia Boga, ponieważ nadal wierzymy w gramaty-

                                                 
25 Tamże.  
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 R. Schönberger, Gott denken, w: R. Spaemann, Der letzte Gottesbeweis, dz. cyt., s. 117. 
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kę”
29

. To stanowi inspirację, by sformułować argument za istnieniem Boga, 

który uwzględnia zależność poznania od językowych konstrukcji. Spaemann 

określa go jako „dowód z gramatyki”
30

, dla którego podstawą jest istnienie 

czasu futurum exactum
31

.  

Nasze myślenie i mówienie ma strukturę czasową: „Nie możemy myśleć  

o rzeczywistości czegoś, nie umieszczając owego czegoś w teraźniejszości, 

czyli nie myśląc, że jest rzeczywiste teraz, lub że było rzeczywiste w jakimś 

przeszłym teraz lub  że było rzeczywiste w jakimś przeszłym «teraz»”
32

.  

O czymś mówić, że jest teraz, oznacza mówić z perspektywy przyszłości, że 

było. W tym sensie każda prawda jest wieczna. To, że coś się zdarzyło, było 

prawdą nie tylko wtedy, kiedy było, lecz jest nią zawsze. Kiedy tu dzisiaj jeste-

śmy, oznacza, że z perspektywy jutra – tutaj byliśmy. Teraźniejszość zostaje 

jako przeszłość w przyszłości przyszłej teraźniejszości zawsze rzeczywista. 

Fakt jest w swej prawdziwości wieczny. Uświadamialne jest to szczególnie 

wtedy, gdy indeks czasowy (określający przeszłość, przyszłość czy teraźniej-

szość) zostanie zastąpiony przez wyrażenie aczasowe. Spaemann obrazuje to  

w sposób następujący: „Jeśli zamienimy «teraz» na «17 marca 1996 o godzinie 

dziesiątej», to prawdziwość czy fałszywość zdania będzie aczasowa. Partycy-

pację «teraz» w ponadczasowości możemy jednak wyrazić już w czasie i na 

sposób czasowy, mianowicie przez futurum exactum. Prawdziwe zadanie  

z «teraz jest…» jutro przestanie być prawdziwe. Ale jako «będzie tym, co by-

ło» pozostaje zawsze prawdziwe, jeśli prawdziwie było, «teraz jest» (…) Przej-

ście od doniosłości wirtualnej do sensu, jest przejściem z teraźniejszości do 

futurum exactum. Futurum exactum jest formą uwieczniania. Wszystko, co 

teraźniejsze, będzie tym, co było – i to na zawsze – dlatego od samego począt-

ku należy do wymiaru tego, co ponadczasowe. Jako przyszłe staje się teraźniej-

sze, jako teraźniejsze staje się przeszłe, ale jako przeszłe pozostanie na zaw-

sze”
33

. W tym sensie wszystko, co istnieje, jest wieczne.  

Każdy moment czasu pozostaje związany przez swoją zawartość oraz struk-

turę myślenia o niej z innymi momentami. To pozwala uchwycić prawdę. O ile 

wypowiedzi, będące tworem czasowego intelektu są uzależnione od czasu, to 

                                                 
29 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem, tłum. z niem. G. Sowinski, 

Kraków 2000, s. 39. 
30 Por. R. Spaemann, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, dz. cyt., s. 31. 
31 Czasu zaprzeszłego, czasu przeszłego dokonanego, w języku niemieckim określanego także 

jako czas przyszły drugi (Futurum II). Czas ten stosowany jest dla wyrażenia czynności przy-

szłej, mającej miejsce przed inną czynnością przyszłą lub przed określonym czasem w przyszło-

ści. W niektórych językach służy także do wyrażania czynności przeszłej, co do której wystąpie-

nia nie ma całkowitej pewności. Zob. G. Heibig, J. Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch 

für den Ausländerunterricht, Leipzig 1996, s. 157. 
32 R. Spaemann, Odwieczna pogłoska, dz. cyt., s. 39. 
33 Tenże, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. z niem. J. Merecki, Warszawa 2001,  

s. 147. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_%28j%C4%99zykoznawstwo%29
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fakty – raz zaistniawszy –  nie mogą przestać istnieć. Człowiek może odkryć 

prawdę przez uświadamianie sobie. W ludzkiej  świadomości przeszłość nie 

jest obecna poprzez swoje skutki, lecz przez przypominanie sobie. A to pozwa-

la też myśleć o wieczności. Wieczność nie jest specyfiką homo sapiens, w swo-

jej egzystencji przygodnego i przemijającego. Ani ludzka natura, ani ludzki 

duch nie może być więc „miejscem” sankcjonującym istnienie prawdy. Może 

nim być tylko nieskończona pewność bycia. Taką możemy przypisać jedynie 

Bogu
34

. 

Rolf Schönberger – uczeń Spaemanna – przedstawia jego rozumowanie 

schematycznie w trzech etapach:  

– Wszystkie prawdy faktyczne są prawdami wiecznymi. 

– Każda teraźniejszość jest przeszłością przyszłej teraźniejszości.  

– Status ontologiczny tych wiecznych prawd nie polega ani na oddziaływa-

niu, ani na przypominaniu, lecz na uświadamianiu (sobie). Jest zatem absolutną 

świadomością teraźniejszą, a więc Bogiem
35

. 

Istnienie Boga jest więc gwarantem możliwości ludzkiego poznawania i ist-

nienia prawdy. Spaemann stwierdza: „Kto wierzy w Boga, wierzy, że iden-

tyczne są dwie bezwarunkowości: bezwarunkowość tego, jak i co jest – bezwa-

runkowość faktycznego, oraz bezwarunkowość dobra”
36

. Uprawomocnieniem 

istnienia prawd niezmiennych: praw bytu, prawa naturalnego czy praw przyro-

dy jest istnienie Boga. Akceptacja prawdy o Jego egzystencji tak odnoszącej 

się do przygodnej struktury świata wyznacza kres procesowi ludzkiego myśle-

nia, będąc jednocześnie jego ostatecznym potwierdzeniem. Przeciwstawna teza 

– o nieistnieniu Boga – oznacza kres przeciwny i sensowność myślenia znosi, 

skazując człowieka na niemożność poznania prawdy i sensu
37

.  

 

Podsumowanie 

 

Biorąc pod uwagę argumentację Spaemanna, można więc tu mówić o prze-

ciwstawieniu idei jedyności prawdy wobec narastającej pluralizacji i głoszenia 

tez o nieuchronności stałego dyskursu. Niemiecki filozof nawołuje do powrotu 

do utraconej jedności myślenia i poznania. Przyjęcie istnienia Boga jest tego 

warunkiem i podstawą.  

Pojęcie Boga ma znaczenie, niezależnie od różnych na ten temat opinii. 

Treść tego pojęcia istnieje zawsze, ze względu na możliwość jej aczasowego 

ujęcia. Problemem jest tylko sposób kompetentnego o niej mówienia, a więc 

słownego ujęcia tej treści. Odrzucenie Jego istnienia oznacza upadek idei 

prawdziwego świata; bez idei prawdy nie może istnieć żadna rzeczywistość,  

                                                 
34 Por. tenże, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, dz. cyt., s. 31. 
35 R. Schönberger, Gott denken, dz. cyt., s. 117. 
36 Por. R. Spaemann, Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott, dz. cyt., s. 13. 
37 Por. tenże, Odwieczna pogłoska, dz. cyt., s. 9. 
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a ludzkie poznanie skazane zostaje wyłącznie na znajomość tylko własnych 

subiektywnych stanów.  

Spaemann przeciwstawia się postmodernistycznemu wątpieniu w wartość 

ludzkiego poznania i możliwość odkrywania prawdy. Świat jest realny i po-

znawalny – jest „wspólnikiem naszego poznania”, wbrew temu, co twierdzi  

M. Foucault
38

. Co więcej, ludzki rozum jest kompetentnym instrumentem,  

w jaki człowiek został wyposażony, by odkryć istnienie Boga, który jest gwa-

rantem istnienia prawd wiecznych przez człowieka w świecie odkrywanych  

i ujmowanych w charakteryzującym się strukturą gramatyczną języku. Po-

twierdza to możliwość aczasowego ujęcia zawartości ludzkich sądów, które 

weryfikowalne są za pomocą futurum exactum: jest on myślowo konieczny dla 

teraźniejszości. Co zaś w teraźniejszości rzeczywiście istnieje i jest prawdziwe, 

to teraźniejszo rzeczywiste jako w przyszłości przeszłe, pozostaje też w przy-

szłości niezaprzeczalne
39

. 

 

 

 

 

Summary 

 

Robert Spaemann is the most eminent philosopher in Germany today. The 

reasonableness of faith in God constitutes one of most important themes of his 

philosophy. For this reason, he formulates a new proof of the existence of God 

in which God is the “being of sense”. Such dispute is unusually difficult, espe-

cially after Nietzsche and Foucault's critique of philosophy. Spaemann begins 

his argumentation with Nietzsche, and his clasical thesis: "I am afraid that we 

will not be able to free ourselves from God as long as we believe in grammar." 

This statement is a starting point for the development of “the proof for the ex-

istence of God from the grammar”. 

 

                                                 
38 Zob. M. Foucault, Porządek dyskursu, tłum. z franc. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 38. 
39 Por. S. Groß, Besprechung von Robert Spaemann. Der letzte Gottesbeweiss, „Tabula rasa. 

Jenenser Zeitschrift für kritisches Denken“, Anlage 29, Juli 2007, www.tabvlarasa.de, dostęp 

18.02.2012 r.  

http://www.tabvlarasa.de/


ks. Ignacy Bokwa
1
 

 

 

Elementy personalizmu  

– podmiotowość i indywidualność –  

w postmodernistycznej dyskusji filozoficznej 
 

 

Indywidualizacja jest zjawiskiem, które zaczęło się już w nowoczesności, 

wraz ze zwycięskim pochodem nowożytnego paradygmatu podmiotowości. 

Oświecenie wiązało się z nadzieją znalezienia w autonomicznym podmiocie 

stałej kotwicy interpretacji i kształtowania świata. Autonomiczny podmiot jest 

dla Oświecenia i nowoczesności centrum władzy nie tylko zdolnej zapanować 

nad światem, lecz faktycznie dokonującym tego dzieła na drodze podporząd-

kowania sobie świata przyrody dzięki nauce i jej wykorzystaniu w technice. Te 

prądy nowoczesności zostają poddane w ponowoczesności krytyce. Czy auto-

nomiczny podmiot nie jest w pierwszym rzędzie podmiotem władzy, niezno-

szącym obok siebie żadnej innej odrębności?
2
 Czy nie musi on wszystkich  

i wszystkiego zobiektywizować, aby ukonstytuować się jako podmiot? Nowo-

czesny podmiot jest jednocześnie indywidualny i powszechny. Jest bowiem 

konkretnym podmiotem, który jednak swoją siłę czerpie z tego, że jednocze-

śnie realizuje się jako egzemplifikacja transcendentalnego podmiotu, noszące-

go w sobie warunki możliwości pojmowania i kształtowania świata (I. Kant). 

Tak więc ponowoczesny podmiot pozostaje wprawdzie indywiduum, lecz nie 

nosi już w sobie siły transcendentalnej ogólności. Zdaje się być kształtowany 

zaledwie przez systemy mowy i komunikacji, w których żyje. 

Postępujące w nowoczesności rozluźnienie i zniesienie ujednolicającego, 

podtrzymywanego przez tradycję i moralność porządku społecznego prowadzi 

do coraz mocniej zarysowującej się indywidualizacji. W miejsce przekazanych 

struktur, wzorców działania i systemu wartości wchodzi konieczność indywi-

dualnego wyboru. Projekt życia poszczególnych ludzkich podmiotów i spo-

                                                 
1 ks. Ignacy Bokwa – ur. 1957, kapłan Diecezji Radomskiej, doktor habilitowany nauk teolo-

gicznych, profesor tytularny nauk teologicznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z wykształcenia dogmatyk, zajmuje się teologią kultury  

i teologią religii, autor 8 książek i 80 artykułów naukowych, ostatnio opublikował książkę: „Teo-

logia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności”, Sandomierz 2010, 542 ss. oraz I. Bo-

kwa, M. Jagodziński (red.), „Wobec nowego ateizmu”, Warszawa 2011, 285 ss. 
2 Por. M. Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frank-

furt 1971. W tym miejscu ponowoczesna krytyka podmiotu spotyka się z krytyką  poststruktura-

listów, do których należy m.in. M. Foucault, który w swojej „ontologii naszego ja” analizuje 

związek pomiędzy konstytucją własnego ja, jego „zdublowaniu” jako przedmiotu a pokonaniem 

tego „zdublowania” przez strategie władzy. 
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łeczności jako takiej nie jest kształtowany już przez otrzymane od poprzedni-

ków standardy, lecz jest owocem coraz to nowych aktów wyboru. Ma to zna-

czenie dla wszystkich przestrzeni życia, tak prywatnych jak i publicznych. 

Możność zdobycia wykształcenia, formy życia, zawody, światopogląd, przeko-

nania religijne, a nawet własna tożsamość muszą zostać osiągnięte w ramach 

indywidualnego wyboru, i to ciągle na nowo. Konieczność indywidualnego 

wyboru prowadzi do powstania tendencji przeciwnej, czyli nowego kolektywi-

zmu. Społeczeństwo różnicuje się w indywidualnych wyborach i tworzy nowe 

kolektywy, w zależności od wieku, a przede wszystkim od kryterium ekono-

micznej siły i skuteczności. Wśród młodzieży daje się zauważyć z jednej strony 

niechęć do uniformów, np. szkolnych, ale z drugiej strony jest to fetyszyzm 

marek firm odzieżowych. Tym, co zostaje wybrane w indywidualnym akcie 

wolności, okazuje się być tym samym strojem marki Levi’s-Jeans, Nike czy 

Puma. W świecie dorosłych dają się zauważyć tendencje do kolektywizacji 

według kryterium grup wiekowych, grup poziomu zarobków, warstw wy-

kształcenia, kolektywy podzielające ten sam światopogląd, przy czym moment 

indywidualnego wyboru odgrywa szczególną rolę w tych grupach, które tworzą 

się na zasadzie kryterium, które nie może być wybrane, lecz jest narzucone 

samo przez się, np. w grupie wiekowej. Życie społeczne w nowoczesności  

i ponowoczesności rozgrywa się więc w polu napięć między biegunami rady-

kalnej indywidualizacji z jednej strony i dobrowolnego kolektywizmu na nowo 

posortowanej społeczności z drugiej
3
. 

Dokonywany przez podmiot wybór nie może jednak orientować się w sto-

sunku do powszechnie obowiązujących kryteriów – ani tych przyniesionych 

przez historyczną tradycję, ani powszechnych kryteriów nowoczesności. Na-

stępstwem bowiem nowoczesności jest postępujący zanik tradycji dostarczają-

cych konkretnych wzorców działania, co prowadzi do dezorientacji. Wszystko 

jest przedmiotem wolnego wyboru
4
, nawet sam kierunek owych wyborów. 

Zradykalizowane w ponowoczesności wyzwolenie od tradycji stawia podmiot 

w sytuacji konieczności wyboru. Reakcją podmiotu może być ucieczka w jed-

noznaczność bądź też ucieczka od konieczności ich wzajemnego uzgadniania. 

Wynikiem tych działań jest powstanie ponowoczesnej osobowości typu  

„patchwork”, wiążącej w sobie bardzo zróżnicowane fragmenty orientacji 

względem świata w barwny dywan. Ponowoczesne indywiduum, które nie jest  

w stanie uwolnić się od konieczności indywidualizacji, ukazuje się jako rze-

czywistość zatomizowana, fragmentaryczna, złamana w swoim wnętrzu, ale 

                                                 
3 Por. C. Schwöbel, Christlicher Glaube im Pluralismus. Studien zu einer Theologie der Kultur, 

Tübingen 2003, 280n. 
4 Por. K. Gabriel, Pluralisierung und Individualisierung in Gesellschaft, Religion und Kirche,  

w: Christliche Identität in pluraler Gesellschaft H.J. Münk, M. Durst (Hg.),. Reflexionen zu einer 

Lebensfrage von Theologie und Kirhce heute, Freiburg/Schweiz 2005, 30. 
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niekoniecznie odczuwająca tę sytuację jako bolesną
5
. Pytanie o tożsamość 

człowieka ponowoczesnego staje się niewygodne i niemożliwe do odpowiedzi 

inaczej jak przez stwierdzenie jego zmienności. 

Parafrazując słowa Karola Marksa, można powiedzieć: „Przez współczesną 

Europę przetacza się widmo, widmo indywidualizacji”. Wszystkie siły starej 

Europy sprzysięgły się w walce przeciwko temu widmu. Pojęcie indywiduali-

zacji, jak mało które, jest obciążone emocjonalnie i strategiczno-pojęciowo. 

Takie pojęcia mają jednak to do siebie, że ich kontury znaczeniowe ulegają 

rozwodnieniu i nieostrości. Warto więc ustalić zasadnicze ramy pojęciowe 

„indywidualizacji”. Przede wszystkim jest ona istotnie związana z nowożytno-

ścią. Reformacja znacząco przyspieszyła nowożytny proces indywidualizacji. 

Religijnie i teologicznie uzasadniona indywidualizacja doznała wsparcia  

i przyspieszenia ze strony dynamicznego rozwoju przemysłowej nowoczesno-

ści przede wszystkim w XIX wieku. Już Max Weber wykazał, że zasady opar-

tego na kapitalizmie społeczeństwa przemysłowego uwalniają jednostki od 

tradycyjnego podejścia do życia, przesadzając je w nowe, indywidualnie 

kształtowane procesy życiowe, za które poszczególny człowiek musi być od-

powiedzialny
6
. 

Opisany szczegółowo przez Norberta Eliasa „proces cywilizacji”
7
 był stale 

również procesem indywidualizacji, możliwym do zauważenia aż po najdrob-

niejsze elementy codzienności. Wiele z tego, co dziś traktujemy jako oczywisty 

element naszej kultury życia, zawdzięczamy właśnie procesowi indywidualiza-

cji. W XVIII wieku powstały we Francji pierwsze nowoczesne restauracje  

z pojedynczymi stolikami i kartą dań w miejsce menu przeznaczonego dla 

wszystkich gości. 

Od tej pierwszej, trwającej stulecia, fazy indywidualizacji należy odróżnić 

to, co współczesna socjologia próbuje opisać przy pomocy pojęcia indywidu-

alizacji, przygotowanego przez industrialną nowoczesność. Nowe znaczenie 

pojęciu „indywidualizacji światów życia” nadał monachijski socjolog Ulrich 

Beck
8
. W pierwszym rzędzie pojęcie to nie oznacza społecznego rozdrobnienia 

środowisk kulturowych czy społecznego osamotnienia poszczególnych ludzi, 

lecz raczej ma ono pokazać, iż współcześnie indywiduum zostaje powierzo-

nych coraz więcej tych zadań, które do tej pory przejmowały na siebie tradycje 

i instytucje
9
. 

                                                 
5 Por. tamże, 428n. 
6 Por. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 3. Aufl., Tübingen 1972. 
7 Por. N. Elias, Der Prozeß der Zivilisation, 2. Aufl., Frankfurt/Main 1976. 
8 Por. U. Beck, Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung, 

Frankfurt a.M. 1993. 
9 „Społeczeństwo przemysłowe zakłada istnienie dóbr natury i kultury, na których istnieniu zdaje 

się dalej budować, których jednak zasoby ulegają wyczerpaniu w trakcie rozwijającej się moder-

nizacji. Dotyczy to również kulturowych form życia (np. małej rodziny i struktury płci) i spo-

łecznych zasobów pracy (np. pracy gospodyń domowych, której wprawdzie nie uznawało się  za 
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W przekonaniu Ulricha Becka tendencja do indywidualizacji jest zakotwi-

czona w obiektywnym procesie społecznym. Nie stanowi więc rezultatu arbi-

tralnej decyzji jednostki czy grupy. Indywidualizacja nie jest dziś bowiem 

kwestią wolnego wyboru, lecz społecznej konieczności. Parafrazując powie-

dzenie Jean-Paula Sartre’a, można by powiedzieć, że ludzie są dziś skazani na 

indywidualizację. Z tej racji trudno liczyć się ze skutecznością apeli o odstą-

pienie od procesu indywidualizacji. Podobnie należałoby rozważyć zasadność 

odwoływania się do tych struktur małej rodziny, które już od dawna nie istnie-

ją. Trend do indywidualizacji stawia człowiekowi tak wysokie wymagania, że 

nierzadko może oznaczać zbyt wysoko ustawioną poprzeczkę, której on nie jest 

w stanie pokonać, i to bez własnej winy. Proces indywidualizacji wymaga  

o wiele dłuższego czasu niż ten, który jest człowiekowi faktycznie dany
10

. 

Jean-François Lyotard sformułował słynną tezę o upadku wielkich narra-

cji
11

. Pociąga ona za sobą utratę możliwości refleksji nad całokształtem życia  

w kontekście wielkich, nadających mu sens opowieści o wolności, rozumie, 

prawdzie. Tak więc wynalezienie, uformowanie własnego życia staje się dla 

człowieka codzienną koniecznością. Składa się ono z małych historii, które 

powinny być zachowane, na nowo przeżyte i poddane refleksji. Konieczność 

kształtowania własnego życia niesie ze sobą także pozytywne zjawisko. Jest 

nim uwolnienie od biograficznie ustalonych sztywnych ram i zaproszenie do 

realizacji życia jako projektu
12

. 

                                                                                                                       
pracę, a która przecież umożliwiała pracę zawodową mężczyzny). Takie wyczerpanie kolektyw-

nych bądź specyficznych dla poszczególnych grup zasobów sensu (np. wiary, świadomości 

klasowej) tradycyjnej kultury (która z jej stylami życia i wyobrażeniami na temat bezpieczeństwa 

wspierała przez długie lata XX wieku również zachodnie demokracje i społeczeństwa przemy-

słowe) prowadzi do tego, że wszystkie osiągnięcia w zakresie definicji zostają przypisane jed-

nostkom. Szanse, niebezpieczeństwa, ambiwalencje biografii, które wcześniej mogły być osią-

gnięte czy przezwyciężone w związku rodzinnym, we wspólnocie wiejskiej, w odwołaniu do 

reguł stanu społecznego bądź klas społecznych, muszą być teraz rozpoznane, zinterpretowane  

i przepracowane przez poszczególnych ludzi. Szanse i ciężary definicji oraz opanowania sytuacji 

przemieszczają się tym samym na jednostki, choć te, wskutek wysokiego stopnia złożoności 

społecznych powiązań, nie są już w stanie podjąć odpowiedzialnie związanych z tym koniecznie 

decyzji, odpowiednio do interesów, moralności i skutków” (U. Beck, Die feindlose Demokratie. 

Ausgewählte Aufsätze, Stuttgart 1995, 32). 
10 Por. A. Grözinger, Die Kirche – ist sie noch zu retten? Anstiftungen für das Christentum in 

postmoderner Gesellschaft, Gütersloh 1998, 16-23. 
11 Por. J.-F. Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979. 
12 Amerykański socjolog Peter L. Berger opisał ten proces następująco: „Nowoczesność oznacza 

dla życia ludzi ogromny krok, przejście od losu do wolnej decyzji. Można więc powiedzieć, że  

w przypadku koniecznych do podjęcia decyzji chodzi często o decyzje trywialne i że powiększe-

nie zakresu wolności ma swoją cenę. W perspektywie całości oznacza to jednak, iż indywiduum 

w warunkach nowoczesnego pluralizmu nie tylko może, lecz musi wybierać. Jako że istnieje 

coraz mniej oczywistości, jednostka nie może już odwołać się do ściśle określonych wzorców 

zachowania i myślenia, lecz nolens volens musi się opowiedzieć za jedną, a tym samym prze-

ciwko innej możliwości. Tym samym staje się wolnym człowiekiem, jaki w poprzednich epo-

kach istniał zaledwie zaczątkowo. Jego życie staje się tym samym pewnym projektem – a do-
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Człowiek w warunkach ponowoczesności jest więc nie tyle człowiekiem 

pośrodku homogenicznej historii, nakierowanej na samookreślającą się tożsa-

mość, lecz żyje w sytuacji patchworku składającego się z wielopłaszczyzno-

wych, heterogenicznych opowieści. Społeczna forma życia zdaje się być 

przede wszystkim pustą przestrzenią, którą otwiera coraz bardziej różnicująca 

się społeczność. Przestrzeń społecznego istnienia podmiotu napełnia się stop-

niowo niedającymi się nawzajem uzgodnić elementami różnych tradycji i wy-

nikającymi stąd skutkami ubocznymi. Miejsce oczywistej dotąd rzeczywistości 

zaczyna napełniać się niezrozumiałymi pozostałościami kształtu wcześniejsze-

go życia
13

. Skutkiem tych procesów jest niemożność zbudowania w warunkach 

ponowoczesności spójnej tożsamości własnej biografii jako nieprzerwanej jed-

ności. Tożsamość jawi się o wiele bardziej jako doświadczenie udanych przejść 

pomiędzy wielorakimi i złożonymi historiami, składającymi się na życie jed-

nostki
14

. 

W warunkach ponowoczesności człowiek żyje w sytuacji narastającego 

dramatyzmu swojej historii życia. Indywidualizacja światów życia nakłada na 

pojedynczego człowieka coraz większy obowiązek jego interpretacji i integra-

cji. Polega on na konieczności codziennego określania, formowania swojego 

życia, krok po kroku. Musi zostać przy tym nowa gramatyka, pozwalająca to 

życie na nowo odczytywać, a właściwie je „wynajdywać”
15

. 

Gabriele Münnix stawia znamienne pytanie: Subiektywizacja – czy koniec 

podmiotu
16

? Autorka śledzi rozwój nowoczesnej i ponowoczesnej filozofii 

człowieka, uznającej zarówno substancjalny, jak i ontologiczny podmiot za 

                                                                                                                       
kładniej rzecz ujmując, serią projektów – jak choćby jego światopogląd czy tożsamość”  

(P.L. Berger, Auf der Suche nach Sinn. Glauben in einer Zeit der Leichtgläubigkeit, Frank-

furt/Main 1994, 95). 
13 Por. U. Beck, dz. cyt., 10. 
14 W charakterystyczny dla siebie sposób opisuje tę sytuację Wolfgang Welsch: „W rzeczywisto-

ści powracający w ponowoczesności typ podmiotu jest określony inaczej niż ten w nowoczesno-

ści. Jest on nim wtedy, kiedy trwałą miarą nowoczesności uczyni się proponowane przez nią 

pojęcie podmiotu, a więc takie pojęcie podmiotu, które od dłuższego czasu jest już raczej ideolo-

gią – niż miałoby się zgadzać z praktyką podmiotów – nawet tych najbardziej wolnych i ukształ-

towanych. Bowiem absolutny władca, pan i mistrz – taka jest kwintesencja tego ponoć nowocze-

sno-notorycznego pojęcia podmiotu – w rzeczywistości podmiot nie jest wcale ponowoczesny. 

Takie pojęcie podmiotu jest passé. W żadnym wypadku nie oznacza ono jednak śmierci podmio-

tu. Oznacza ono raczej przejście do takiego pojęcia podmiotu, jakie jawi się śmiertelnym i jak 

praktykują je żywi […] ‘słaby’ podmiot jest już dawno bardziej prawdziwy i skuteczny. Urze-

czywistnia się w nim właściwa siła racjonalności – jej wielorakość. Takie podmioty są w stanie 

więcej poznać, więcej doświadczyć, dokładniej uwzględnić i być zdolnym do przyjęcia tego, co 

odmienne” (W. Welsch, dz. cyt., 316). 
15 Por. A. Grözinger, dz. cyt., 32n. 
16 Por. G. Münnix, Zum Ethos der Pluralität. Postmoderne und Multiperspektivität als Pro-

gramm, Münster 2004, 57-102. 
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fikcję
17

. Ontologiczne pojęcie podmiotu zostaje poddane dekonstrukcji po to, 

by do głosu doszedł przygodny podmiot indywidualny. Proces indywidualizacji 

i subiektywizacji ma na celu odsłonięcie, dotarcie do konkretnego, rzeczywi-

stego człowieka w jego aktualnej sytuacji egzystencjalnej. W tym celu należy 

zerwać ze sztywnym i sztucznym pojęciem idealnym, jakim jest pojęcie jego 

natury. Takie żądania postawił F. Nietzsche, poszukując nowej kultury spra-

wiedliwości w społeczności i indywidualności człowieka. Pojmuje on realnego 

człowieka nie jako jedność, lecz jako wielość. Pozwala mu to w wolny sposób 

konstruować swoje ja. Powstają pluralne tożsamości (W. Welsch): Doświad-

czenie zewnętrznej pluralności wyzwala elementy wewnętrznej pluralności, 

które do tej pory istniały w ukryciu
18

. Życie podmiotów staje się życiem  

w liczbie mnogiej, nie tylko w kierunku świata zewnętrznego, ale i wewnętrz-

nego. Podmiot rozporządza różnymi projektami życia, które może urzeczy-

wistniać po kolei bądź równocześnie. Dla Welscha oznacza to praktyczne za-

stosowanie transwersalności rozumu. Tym samym uznaje on wyobrażenie du-

chowej duszy za figurę myślową przecinających się kół podobieństwa (w ana-

logii do Ludwiga Wittgensteina). Wyzwolony od idealnych pojęć człowiek 

rzeczywisty może odkrywać prawdziwe własne ja, troszcząc się o siebie, upra-

wiać sztukę życia, tworzyć siebie. 

Filozoficzna wizja człowieka jako podmiotu w ponowoczesności zdaje się 

być utopijną reakcją na realne warunki życia w społeczności, w której najwyż-

szymi wartościami stała się konkretno-zmysłowa przydatność rzeczy, ich ży-

ciowa wartość użytkowa i wartość wymienna. Świat stał się światem wartości 

materialnych. Stąd Karol Marks mówi o „automatycznym podmiocie” jako sile 

napędowej świata rządzonego przez towar i pieniądz jako sposoby istnienia 

wartości
19

. Max Weber system ekonomiczny, w którym działania wszystkich 

uczestników procesu gospodarczego mają charakter służby względem nieoso-

bowego, rzeczowego celu, określa mianem „bezpańskiego niewolnictwa”
20

. 

Działania gospodarcze są podporządkowane obiektywnym zasadom ekono-

micznym. Funkcjonujący zgodnie z prawami kapitalizmu zakład pracy czy 

firma zostaje jeszcze uzupełniony poprzez biurokratyczny aparat państwa pra-

wa. Takie społeczne formy organizacji stanowią zdaniem M. Webera podstawę 

dla społeczeństwa przyszłości, działającego „tak ściśle racjonalnie jak mają to 

                                                 
17 K. Wilkoszewska zwraca uwagę na sposoby dekonstrukcji podmiotu w filozofii ponowoczesnej  

(J.-F. Lyotard, J. Derrida, G. Deleuze, F. Guattari, J. Baudrillard, P. Virilio) – por. K. Wilkoszewska, 

Wariacje na postmodernizm, Kraków 2008,  21-124. 
18 Por. W. Welsch, Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der 

transversalen Vernunft, Frankfurt am Main 1995, 830. 
19 Por. H. Böttcher, Die religiöse Welt des Kapitalismus, w: pax christi – Kommission Weltwirtschaft 

(Hg.), Der Gott Kapital. Anstöße zu einer Religions- und Kulturkritik, Münster 2006, 22. 
20 Por. M. Weber, Wirtschaft und Wissenschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 

Tübingen 1972, 709. 
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w zwyczaju maszyny”
21

. Człowiek staje się zaledwie kółkiem w takiej maszy-

nie. Prowadzi to do degradacji jego osobowości, zaś człowiek poddaje się „ra-

cjonalności” maszyny. 

Innym współczesnym socjologiem, rozpatrującym problem podmiotowości 

człowieka w nowoczesności i ponowoczesności, jest Anthony Giddens, będący 

jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli socjologii teoretycznej. 

Jedna z jego najważniejszych prac, przetłumaczona na język polski, nosi tytuł: 

„Nowoczesność i tożsamość. ‘Ja’ i społeczeństwo w epoce późnej nowocze-

sności”
22

. Człowiek żyje dziś w epoce późnej nowoczesności, którą Giddens 

utożsamia z industrializacją. Rzutuje on na sposób organizacji społeczeństwa  

i więzi w nim zachodzących. Innymi wyróżnikami późnej nowoczesności są: 

kapitalizm, państwo narodowe, własne środki przekazu, będące w posiadaniu 

nowoczesności (tekst drukowany, sygnał elektroniczny). Do parametrów póź-

nej nowoczesności należy zaliczyć „rozpowszechnione zwątpienie w opatrz-

ność, połączone z dostrzeżeniem dwoistej natury nauki i techniki, z jednej stro-

ny stwarzających nowe parametry ryzyka i zagrożenia, a z drugiej wciąż do-

starczających ludzkości obiecujących rozwiązań”
23

. W opozycji do współcze-

snych prób rozmontowania osobowości i podmiotu (J.-F. Lyotard, J. Derrida) 

Giddens jest zdania, iż „bycie ludzką istotą oznacza ciągłą świadomość […] 

tego, co się robi i dlaczego […] świadomość refleksyjna charakteryzuje wszel-

kie działania ludzkie, a przy tym specyficznie warunkuje”
24

. Stosuje też świa-

domie kategorie ontologiczne, np. mówi o „bezpieczeństwie ontologicznym”
25

. 

„Tożsamość jednostki nie jest rysem charakterystycznym jednostki ani nawet 

zespołem takich rysów. Jest to ‘ja’ pojmowane przez jednostkę w kategoriach 

biograficznych. Tu także tożsamość zakłada ciągłość w czasie i przestrzeni, ale 

tożsamość jednostki jest refleksyjną interpretacją takiej ciągłości przez jednostkę. 

Zakłada to poznawczy element bycia ‘osobą’. Bycie ‘osobą’ oznacza nie tylko, 

że jednostka jest refleksyjnym aktorem, ale także że dysponuje ona pojęciem 

osoby (zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do innych […] Właściwa wszyst-

kim znanym kulturom zdolność posługiwania się wyrażeniem ‘ja’ w zmiennych 

kontekstach jest elementarną cechą refleksyjnych koncepcji jaźni”
26

.  

Pozostając jednostką i osobą, człowiek jest poddawany w nowoczesnym 

społeczeństwie narastającej pluralizacji i wynikającej z niej indywidualizacji. 

Procesy te można obserwować na polu religii. Polegają one na interorganiza-

cyjnej pluralizacji (wzrost religijnej i konfesyjnej heterogeniczności) oraz na 

pluralizacji intarorganizacyjnej (narastanie różności w obrębie poszczególnych 

                                                 
21 Por. M. Weber, Gesammelte politische Schriften, Tübingen 1971, 333. 
22 Przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007. 
23 Tamże, 40. 
24 Tamże, 50. 
25 Por. tamże, 51. 67. 
26 Tamże, 75. 
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wspólnot religijnych). Indywidualizacja we współczesnym społeczeństwie 

wyraża się w przesunięciu aspektu władzy w tej dziedzinie w stronę podmiotu. 

Zamiast klasycznie pojętego modelu jasno zdefiniowanej religii z jej zorgani-

zowaną reprezentacją pojawia się model alternatywny, pozbawiony jednak 

wcześniejszej wyrazistości. Nie ma tu mowy o kompleksie symboli czy rytu-

ałów, o instytucji, która zajęłaby miejsce wcześniejszej organizacji. Pojedyn-

czy ludzie sami modelują swoją religijność, zależnie od wieku, więzi społecz-

nych i wpływu zmodernizowanych stylów życia. Nowe pole religijności od-

znacza się tendencją raczej do rozszerzania zakresu wymiaru religijnego niż do 

jego zacieśniania. Nowe pole religijne zmienia tym samym jakość religii, 

przyjmując wyraźny osobisto-subiektywny, nacechowany skłonnością do prze-

życia i doświadczenia. Ogranicza to transcendentny wymiar religii, związany  

z dotychczasową formą wyrazistej organizacji w ramach instytucji. Religijność 

staje się społecznie niedostrzegalna, sakralizując subiektywność. Nowe formy 

religijności i sakralizacji stają się widoczne w specyficznych środowiskach 

młodzieżowych i demonstracyjnych rytuałach masowych sceny muzycznej
27

. 

Zanik tradycyjnego modelu religijności i tendencja do indywidualizacji religii 

odpowiada po stronie jej zwolenników analogicznej do mentalności rynkowej 

pluralizacji aktorów. Wszyscy aktorzy nowej religijności poruszają się na jed-

nej i tej samej scenie, na której instytucjonalizacja ma zaledwie drugoplanowe 

znaczenie. Rynek nowej religijności zwraca się ku prywatnemu odbiorcy i stara 

się zaspokoić jego potrzeby i oczekiwania, stwarzając mu pole do indywidual-

nych decyzji. Nowa, rynkowa w pewnym sensie, pluralność religijności zawiera 

w sobie skłonność do rynkowego ograniczania samego fenomenu. Rozprzestrze-

nianie „nowych ruchów religijnych” oznacza szerzenie psychologicznie zorien-

towanych kultów i terapii, odbija w sobie wyraziście logikę wolnego rynku. Dy-

namizacja rynku światopoglądów i stylów życia jest możliwa dzięki wsparciu 

mediów masowej komunikacji, przede wszystkim telewizji i internetu
28

. 

Rola jednostki ukazuje się w jej odniesieniu do fenomenu religii
29

. Hermann 

Kochanek stawia tezę o szczególnej zależności pomiędzy podmiotem a religią. 

Sposób wyrażania i pojmowania treści religijnych zależy od poszczególnego 

podmiotu. Poza tym indywiduum wyciska swoje cechy na prezentacji i recepcji 

religii. Wymaga to krytycznej refleksji tego zjawiska, z uwzględnieniem istnie-

jących i możliwych zagrożeń w tym względzie
30

. Zjawisko religijnej indywi-

                                                 
27 Por. H.-G. Soeffner, Auslegung des Alltags – der Alltag der Auslegung. Zur wissenschaftlichen 

Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik, Bd. 2: Die Ordnung der Rituale, Frank-

furt a. M 1992. 
28 Por. K. Gabriel, Pluralisierung und Individualisierung in Gesellschaft, Religion und Kirche, 

w: Christliche Identität in pluraler Gesellschaft. Reflexionen zu einer Lebensfrage von Theologie 

und Kirche heute, Hans J. Münk, Michael Durst (Hrsg.), Freiburg Schweiz 2005, 21-38. 
29 Por. Ich habe meine eigene Religion. Sinnsuche jenseits der Kirchen, H. Kochanek (Hrsg.),  

Zürich-Düsseldorf 1999, 27-30. 85-87. 
30 Por. tamże, 28. 
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dualizacji i jego oddziaływania można wyjaśnić przy uwzględnieniu dwóch 

perspektyw. Pierwszą z nich jest rozumienie religii jako wprawdzie niewidzial-

nej, jednak koniecznej formy indywidualnego ustalania sensu, co sprawia, że 

religia jest obecna w życiu każdego indywiduum, nawet jeśli jej forma jest 

rozmyta i nieustalona. W ramach drugiej perspektywy religia jawi się jako 

widzialna instytucja, co pociąga za sobą postrzeganie indywidualizacji religii 

jako indywidualnego wyboru
31

. Taka postawa cechuje tzw. społeczeństwo 

przeżyciowe, w którym jednostka staje się ustawicznym wyborcą. W centrum 

życia pozostaje określony wzór myślenia, który może być określony mianem 

działania wybierającego. Pociąga to za sobą zwrot ku ludzkiemu wnętrzu: dzia-

łający podmiot dokonuje określenia sensu swojej aktywności poprzez ustalenie 

celu doświadczenia siebie i sytuacji
32

. Wzmocniona tendencja zwrotu ku swo-

jemu wnętrzu może być określona mianem duchowości i pozostaje w ścisłym 

związku z procesem indywidualizacji. Wiąże się to z uwolnieniem od własnej 

biografii, ukształtowanej w tradycyjnym środowisku życia. Człowiek urzeczy-

wistnia własne projekty i pragnienia, doświadcza siebie jako autora scenariu-

sza, reżysera i głównego aktora zarazem. Pomaga mu to w doznaniu własnej 

niepowtarzalności, jedyności i godności. Indywiduum staje się najwyższą in-

stancją określającą normy i zasady życia. W społeczeństwie przeżyciowym 

poszczególny człowiek nabiera cech „świętej ikony”, której należy się hołd  

i której nie można stawiać pytań o zasadność takiej postawy. Następuje trans-

cendyzacja podmiotu, wspierana przez społeczną aprobatę dla procesu indywi-

dualizacji jako przedsięwzięcia świętego, dla którego warto ponieść nawet 

największą ofiarę. Lektura tekstu Hermanna Kochanka, analiza używanego 

przezeń słownictwa, prowadzi do wniosku, że wobec opisywanych procesów 

przyjmuje on postawę krytyczną i sceptyczną, celowo przerysowując obser-

wowane zjawiska
33

. 

Źródeł nowoczesnej autonomii podmiotu ludzkiego można upatrywać  

w teorii i praktyce protestantyzmu: Reformacyjna krytyka Kościoła miała na 

celu wypracowanie nowego związku pomiędzy wolnością chrześcijanina  

a nowożytnym pojęciem autonomicznego indywiduum. Dla liberalnego prote-

stantyzmu Ewangelia była orędziem najszlachetniejszego indywidualizmu, 

czyli wolności dzieci Bożych
34

. Teologiczni reprezentanci tego protestantyzmu, 

jak Friedrich D.E. Schleiermacher, Adolf von Harnack czy Ernst Troeltsch 

pojmowali związek religii i indywidualności następująco: Religia jest wyrazem 

                                                 
31 Por. M. Krüggeler, Religiöse Individualisierung in der Schweiz. Konzepte und Ergebnisse der 

„Sonderfall” -Studie, w: Ein jedes Herz in seiner Sprache. Religiöse Individualisierung als 

Herausforderung für die Kirchen. Kommentare zur Studie „Jede(r) ein Sonderfall? Religion in 

der Schweiz”, Bd. I, M. Krüggeler/F. Stolz (Hg.), Zürich-Basel 1996, 32. 
32 Por. H. Kochanek, Jenseits aller Erfahrung, w: H. Kochanek (Hg.), dz. cyt., 85. 
33 Por. tamże, 86n. 
34 Por. J. Weilhausen, Israelitische und jüdische Geschichte , 7. Aufl., Berlin 1914, 371. 
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i centralnym medium konstytucji indywidualności. Pobożność jest bowiem 

miejscem, w którym każdemu człowiekowi zostaje otworzona jego najbardziej 

wewnętrzna, indywidualna i niepowtarzalna rzeczywistość, niemożliwa do 

osiągnięcia czy sterowania z zewnątrz
35

. 

 

 

Summary 

 

Postmodernity has made a fundamental calculation of the Enlightenment 

and modern concepts of subjectivity and individuality. The Enlightenment was 

associated with hope of finding a fixed anchor of interpreting and shaping the 

world in an autonomous subject. It was to the Enlightenment and modernity not 

only a center of power capable to take over the world, but actually performing 

this work on the road to subjugate the natural world through science and its use 

in the technology. Although the postmodern subject is an individual, it no long-

er carries the strength of transcendental generality. It seems to be shaped only 

by speech and communication systems in which they live. Under the conditions 

of postmodernity, a man is not so much a man in the middle of a homogeneous 

history, focusing on self-determining identity, but he lives in a situation  

of patchwork made up of multi-faceted, heterogeneous stories. The social form 

of life seems to be primarily empty space, which opens up more and more dif-

ferential community. The space of social existence of a subject is gradually 

filled by unable to mutual agreement elements of different traditions and the 

resulting side effects. The place of clear- to this moment- reality, starts to be 

filled by the incomprehensible shape remains of previous life. The result  

of these processes is the inability to build in conditions of postmodernity,  

a coherent identity of one’s own biography as an unbroken unity. Under the 

conditions of postmodernity, a man lives in a situation of increasing drama of 

his life story. Individualization of the worlds of life imposes on an individual 

an increasing obligation of interpretation and integration. It consists of daily 

necessity for determining, shaping your life, step by step. New grammar, which 

allows this life to be re-read and "invented" must stand by it. 

 

 

 

                                                 
35 Por. K. Tanner, Protestantische Individualität und Kirche, w: Carl Amery u.a., Sind die Kir-

chen am Ende?, Regensburg 1995, 111. 
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Sprawowanie sakramentu bierzmowania 
 

 

Wstęp 

 

Przedmiotem niniejszego przedłożenia jest sprawowanie sakramentu 

bierzmowania. Na ten temat w obowiązującym zbiorze prawa powszechnego 

są zaledwie dwa kanony: 880 i następny. To, co zawiera Prawodawca po-

wszechny w kodeksie, nie wyczerpuje zagadnienia, gdyż już w kan. 2 KPK 

pojawia się wyraźne zastrzeżenie: „Kodeks zazwyczaj nie określa obrzędów, 

jakie należy zachować w sprawowaniu czynności liturgicznych (…)”. Dlate-

go drugim podstawowym materiałem źródłowym dla podjętych rozważań są 

normy zawarte w Obrzędach bierzmowania dostosowanych do zwyczajów 

diecezji polskich
2
. Do nich odwołuje się wprost treść przywołanego kanonu, 

mówiąc o przepisach zawartych „w zatwierdzonych księgach liturgicznych” 

(kan. 880 §1 KPK). 

 

 

1. Rys teologiczno-historyczny 

 

Człowiek, jako istota dynamiczna, został powołany do wielopłaszczyzno-

wego rozwoju. Wzrost i dojrzewanie odnosi się także do życia religijnego. 

Zostaje ono zapoczątkowane przez chrzest, a umocnieniem i dopełnieniem 

chrztu jest przede wszystkim sakrament bierzmowania. 

Neofici przez chrzest otrzymują odpuszczenie grzechów, przybranie za 

dzieci Boże oraz znamię Chrystusa, przez którego zostają włączeni do Kościoła 

i stają się uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego. Przez bierzmowanie 

otrzymany Duch Święty umacnia ich w szczególny sposób, a naznaczeni zna-

mieniem  tego sakramentu „w sposób doskonalszy wiążą się z Kościołem  

i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie 

                                                 
1 ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w 1995 r. 

ukończył studia na PWT w Poznaniu, uzyskując doktorat z teologii w zakresie prawa kanonicz-

nego, następnie ukończył w 2001 r. WPK UKSW w Warszawie, uzyskując doktorat nauk praw-

nych w zakresie prawa kanonicznego, a w 2008 r. na tym samym wydziale przeprowadzono 

przewód habilitacyjny zwieńczony nadaniem tytułu doktora habilitowanego nauk prawnych  

w zakresie prawa kanonicznego. Od 2009 r. profesor nadzwyczajny US. Jest kierownikiem Ka-

tedry Prawa Kanonicznego WT US, należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 
2 Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji 

polskich, Katowice 2004 (dalej: OB). 
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Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i przykładem”
3
. Ten nie-

zniszczalny charakter sakramentu, który otrzymują bierzmowani w czasie ce-

remonii, sprawia, że nie można tego sakramentu powtórzyć, przyjąć go po-

nownie
4
. 

W przekazie biblijnym nie ma dowodu na to, że Chrystus ustanowił wyraź-

nie dwudzielność inicjacji. Jednak ustanawiając chrzest – jak wykazał rozwój 

historyczny – zawarł w inicjacji istotne dla chrześcijańskiej egzystencji napeł-

nienie Duchem. Stosowany przy różnych okazjach przez Chrystusa zwyczaj 

nakładania rąk został przejęty przez apostołów. Skoro Kościół pierwotny roz-

winął treść inicjacji na dwa czasowo i rytualnie wyodrębnione wydarzenia, 

można wnioskować, że czynił to po myśli Chrystusa. Dzięki temu bierzmowa-

nie, uczestnicząc w treści oraz mocy zbawczej całego wtajemniczenia w miste-

rium paschalnym, jest sakramentem z ustanowienia Chrystusa
5
. 

Należy zauważyć, że chrzest i bierzmowanie stanowią jedną rzeczywistość, 

przyjmowaną w dwóch etapach
6
. Bierzmowanie przedłuża chrzest, a oba sa-

kramenty włączają w Kościół, powoływany i kształtowany przez Ducha Świę-

tego oraz posyłany przez tegoż Ducha w celu głoszenia Dobrej Nowiny o zba-

wieniu. 

W bierzmowaniu Duch Święty przemienia przyjmujących w ludzi zdolnych 

do ożywiania innych w wierze. Nakłada na nich obowiązek dawania świadec-

twa o Bożym życiu, które zostało wcześniej udzielone w sakramencie chrztu. 

Zgodnie z myślą biskupa R. Coffy’ego, możemy powiedzieć, że „chrzest pro-

wadzi nas do Kościoła jako do komunii ludzi z Osobami Boskimi, będącej dla 

nas Bożym Darem; bierzmowanie określa nasze miejsce w tym Kościele, będą-

ce zadaniem do wypełnienia”
7
. 

Tworzenie się, a następnie rozwój liturgii sakramentu bierzmowania można, 

za B. Nadolskim, podzielić na trzy okresy: od Traditio Apostolica do czasów 

karolińskich, a następnie do Pontyfikału rzymskiego z 1595 r. i kolejny okres 

do Pontyfikału rzymskiego (Ordo confirmationis) z 1971 r.
8
 

                                                 
3 Tamże, s. 11-12; KK 11; Por. DM 11; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska 

dotycząca sakramentu bierzmowania (16.01.1975), nr 4, w: Dokumenty duszpastersko-

liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, Cz. Krakowiak, L. Adamowicz (red.), Lublin 1994,  

s. 29-35. 
4 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 2, OB, s. 17. 
5 B. Snela, Bierzmowanie, EK, t. 2, Lublin 1989, kol. 547; Por. Z. Pawłowicz, Sakrament bierz-

mowania, Gdańsk 1992, s. 6-9. 
6 Por. J. P. Revel, Uwieńczenie chrztu, „Communio” 68 (1992), s. 20-43; A. Skowronek, Sakra-

menty w ogólności. Chrzest. Bierzmowanie, t. 1, Włocławek 1995, s. 209-213. 
7 R. Coffy, Sens bierzmowania w życiu chrześcijanina, „Anamnesis” 15 (1997), s. 16. 
8 B. Nadolski, Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, t. 3, Poznań 1992,  

s. 63-67. Autor prezentuje w oparciu o literaturę przedmiotu dokładny przebieg historyczny 

sprawowania sakramentu bierzmowania. 
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Zwróćmy na tym etapie uwagę jedynie na unormowania, które niósł ze sobą 

kodeks z 1917 r. w dziedzinie sprawowania obrzędu bierzmowania. Ten zbiór 

prawa wymienia elementy sakramentu bierzmowania, które od średniowiecza 

zwykło się nazywać materią i formą. W can. 780 CIC powiedziane jest, że 

bierzmowania należy udzielać przez włożenie ręki połączone z namaszczeniem 

bierzmowanego krzyżmem. Kolejny canon w §2 poleca, aby szafarz namasz-

czał bierzmowanego ręką wspartą na jego głowie. Poza tym, przytaczany zbiór 

prawa w can. 789 zawiera wzmiankę o pierwszym włożeniu rąk, z czego lo-

gicznie wynika, że podczas obrzędu bierzmowania mamy także drugie włoże-

nie rąk
9
. Śledząc historię ksiąg liturgicznych, można zauważyć, że nie przykła-

dano większej wagi do istnienia przepisu o indywidualnym wkładaniu ręki na 

każdego bierzmowanego. Przepis ten pojawił się za pontyfikatu Benedykta 

XIII (I poł. XVIII w.), następnie zniknął i ponownie ujrzał światło dzienne za 

papieża Leona XIII (przełom XIX i XX w.). Omawiana część rytu – indywidu-

alne wkładanie rąk na przyjmującego bierzmowanie – został wpisana na mar-

ginesie Pontyfikału, a nie w zasadniczej części, czyli w rubrykach. I tak było do 

pontyfikatu papieża Jana XXIII, który zdecydował o zamieszczeniu przepisu 

zawartego w części marginesowej do zasadniczego rytu zamieszczonego  

w obowiązującym w Kościele rzymskim Pontyfikale. Przystępując do reformy 

obrzędów bierzmowania, należy zauważyć, że przepis o indywidualnym nakła-

daniu ręki obowiązywał zaledwie od paru lat. Stąd można było nie przypisywać 

mu większego znaczenia, albo nawet pominąć go zupełnie w sposób zamierzony. 

 

2. Posoborowe dokumenty obowiązujące w Kościele powszechnym 

 

Nas interesuje, w obecnym opracowaniu, stan aktualny i to, co na jego 

kształt wywarło znamienne piętno. Wobec tego sięgamy do Konstytucji o litur-

gii Sacrosanctum concilium, która w numerze 71 wyraźnie stawia wymóg, by 

obrzęd bierzmowania tak „poprawić, aby w sposób bardziej jasny ukazał ścisły 

związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim. Dlatego 

jest rzeczą stosowną, aby przyjęcie tego sakramentu było poprzedzone odno-

wieniem przyrzeczeń złożonych na chrzcie”
10

. 

Nauka Vaticanum II znalazła odzwierciedlenie w opracowanym przez Kon-

gregację Kultu Bożego Obrzędzie bierzmowania
11

 który ukazał się 22 sierpnia 

1971 r. jako osobna część Pontificalae Romanum.  Został on zatwierdzony przez 

Pawła VI Konstytucją apostolską Divinae consortium naturae
12

. Papież zapo-

wiada w niej wprowadzenie przełomowej decyzji. Czytamy tam m.in.: „aby 

                                                 
9 Por. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Kielce 2005, s. 67-73. 
10 Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 65.  
11 Zob. T. Pawluk, Bierzmowanie w świetle postanowień Soboru Watykańskiego II i posoboro-

wego prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 1-2 (1977), s. 186-191. 
12 Paweł VI, Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania (15.08.1971), OB, s. 9-16. 
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odnowienie obrzędów bierzmowania objęło także istotę obrzędu sakramentalne-

go, naszą najwyższą powagą Apostolską postanawiamy, by w przyszłości  

w Kościele łacińskim zachowano następującą zasadę: Sakramentu bierzmowania 

udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się z wło-

żeniem ręki i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” (OB, s.15)
13

. 

Zawarte wyżej słowa mówiące o geście włożenia ręki: impositio manuum 

quae fit super confirmandos, dotyczą innego niż uprzednie nałożenia rąk pod-

czas modlitwy celebransa
14

. O tym wcześniejszym nałożeniu rąk mówi wyraź-

nie sam Papież, że „nie należy do istoty obrzędu sakramentalnego, trzeba je 

wysoko cenić, ponieważ należy do całości tego obrzędu i przyczynia się do 

pełniejszego jego zrozumienia. Jasne jest, że to poprzedzające włożenie rąk 

różni się od włożenia ręki, jakie łączy się z namaszczeniem krzyżmem na czo-

le” (OB, s.16), dokonywane wyłącznie palcem szafarza, co jest niezbędne dla 

ważności sakramentu
15

. We Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym pojawia 

się dopowiedzenie, iż włożenie rąk z modlitwą „Boże wszechmogący”, „nie jest 

konieczne do ważnego udzielenia sakramentu”, ale kapłani, którzy wspierają 

głównego szafarza w udzielaniu sakramentu, razem z nim wyciągają ręce nad 

kandydatami, nic jednak nie mówią – zachowują milczenie  (OB, s.21). Krzyż-

mo, którym posługuje się szafarz podczas liturgii bierzmowania, powinno być 

konsekrowane przez biskupa, chociażby szafarzem był prezbiter (kan. 880 §2 

KPK). Nic więc dziwnego, że to zdanie wstawione: quae fit manus compositio-

ne (jaki jest skład), stało się przedmiotem ostrej dyskusji naukowej
16

. Papież 

nie używa terminów: materia i forma sakramentu, lecz “istota sakramentu” – 

ritus sacramentalis essentia
17

. Należy zauważyć, że przytoczone zarządzenie 

                                                 
13 „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti“. Zob. E. Sztafrowski, Zasady sprawowania sakra-

mentu bierzmowania, w: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, J. Kudasiewicz (red.), 

Warszawa 1981, s. 182-192. 
14 Por. M. Pastuszko, Obrzędy sakramentu bierzmowania, „Prawo Kanoniczne” 3-4 (1981), s. 77 

i nast. 
15 Ponieważ pojawiły się wątpliwości w interpretacji Konstytucji Pawła VI, zadano pytanie 

Papieskiej Komisji Interpretacji Dokumentów Soboru Watykańskiego II: Czy szafarz bierzmo-

wania powinien położyć wyciągniętą rękę na głowę bierzmowanego, gdy dokonuje namaszcze-

nia, czy też wystarcza samo namaszczenie krzyżmem, dokonane palcem. Odpowiedź na pierw-

szy człon pytania była negatywna, na drugi zaś pozytywna, z dołączonym wyjaśnieniem: uczy-

nione w ten sposób namaszczenie krzyżmem wyraża wystarczająco nałożenie ręki; w: AAS 64 

(1972), s. 526. 
16 Por. H.J. Auf der Maur, Uncitio quae fit manus impositione, w: Zeichen des Glaubens. Studien 

zu Taufe und Firmung (FS Fischer), H.J. Auf der Maura, B. Kleinheyer (red.), Einsiedeln 1972, 

s. 29-34. 
17 J. Zerndl, Die Theologie der Firmung in der Vorbereitung und in der Akten des Zweiten Vati-

kanischen Konzils, Paderborn 1986, s. 91-95; Zob. H. Vorgrimler, Sacramententheologie, Düs-

seldorf 1987, s. 148-150. 
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papieskie jest właściwie pierwszym tego rodzaju w historii Kościoła
18

. Sformu-

łowanie, o którym mówimy, nie ma jednak charakteru dogmatycznego, nie-

mniej określa autorytatywnie obowiązujący na przyszłość sposób sprawowania 

sakramentu bierzmowania. Powyższe zarządzenie znalazło swoje odzwiercie-

dlenie w kan. 880 Kodeksu Jana Pawła II: „Sakrament bierzmowania jest 

udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, a dokonuje się go przez 

nałożenie ręki i wypowiedzenie przypisanych słów zawartych w zatwierdzo-

nych księgach liturgicznych”. 

 

3.  Uszczegóławiające dokumenty obowiązujące na terenie Polski 

 

Obowiązująca od 1975 r. Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu 

bierzmowania wydana przez Konferencję Episkopatu Polski porusza spektrum 

spraw związanych z bierzmowaniem, począwszy od przygotowania, aż po od-

notowanie tego faktu. 

Wśród zagadnień korespondujących z niniejszą tematyką jest zaprezento-

wanie porządku liturgicznego ceremonii sprawowania sakramentu bierzmowa-

nia w czasie Mszy św. jak i poza Mszą św. W pierwszej wersji pojawia się:  

1/ przedstawienie kandydatów do bierzmowania; 2/ homilia biskupa; 3/ odno-

wienie przyrzeczeń chrzcielnych; 4/ włożenie rąk z modlitwą o dary Ducha 

Świętego; 5/ namaszczenie krzyżmem św.; 6/ specjalna modlitwa powszechna; 

7/ na zakończenie uroczyste błogosławieństwo. W drugiej wersji po pieśni  

i modlitwie wstępnej ma miejsce Liturgia Słowa i następnie liturgia sakramen-

tu. Po modlitwie powszechnej odmawia się Modlitwę Pańską  i udziela się 

uroczystego błogosławieństwa
19

. Tak zaprezentowany schemat ma również 

swoje odzwierciedlenie, w obowiązującym na terenie Kościoła objętym paster-

ską troską Konferencji Episkopatu Polski, w Obrzędzie bierzmowania obowią-

zującym od 2004 r. Mamy w tym zbiorze w poszczególnych rozdziałach:  

Obrzędy bierzmowania w czasie Mszy św. (s.27-41), Obrzędy bierzmowania 

poza Mszą św. (42-53), Bierzmowanie udzielane przez szafarza nadzwyczajne-

go (s.54) oraz Bierzmowanie chorego w niebezpieczeństwie śmierci (s. 55-56). 

Rozdział I jest najszczegółowiej opisany i wyjaśniony, kolejne w wielu miej-

scach odnoszą się do niego. Tak się dzieje z racji preferencyjnego miejsca, 

które zajmuje bierzmowanie udzielane podczas sprawowanej Eucharystii. We 

Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym  w nr 13 czytamy bowiem: „Bierz-

mowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby jaśniej ukazał się ścisły 

związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które 

osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Dlatego właśnie bierzmowa-

                                                 
18 Por. Breviarium fidei, S. Głowa, I. Bieda (red.), Poznań 1988 s. 376-284; W poszczególnych 

dokumentach jest mowa o istocie tego sakramentu, materii i formie, szafarzu, skutku i podmiocie 

bierzmowania. 
19 Instrukcja nr 8-9. 
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ni uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie 

zostaje dopełnione”. Wskazane jest, by szafarz bierzmowania sam celebrował 

Eucharystię lub koncelebrował zwłaszcza z kapłanami, którzy razem z nim 

udzielać będą bierzmowania. Gdyby z różnych powodów było to niemożliwe, 

„wypada, aby biskup przewodniczył liturgii słowa, spełniając to wszystko, co 

zwykle należy do celebransa i na końcu Mszy udzielił błogosławieństwa” 

(tamże). 

Inaczej sytuacja wygląda wówczas, gdy łaski bierzmowania mają dostąpić 

dzieci, które jeszcze nie przyjęły Eucharystii i po raz pierwszy przyjmą Komu-

nię Świętą w późniejszym czasie, wówczas należy udzielać bierzmowania poza 

sprawowaniem Mszy św. (tamże). 

Bez względu na to, czy obrzęd bierzmowania jest sprawowany w czasie Mszy 

św., czy poza nią, należy dbać o to, aby obrzędy miały charakter świąteczny  

i uroczysty ze względu na ich znaczenie dla Kościoła lokalnego. Osiąga się to 

przede wszystkim przez wspólny udział wszystkich kandydatów w obrzędach. 

Na tę uroczystość należy zaprosić całą Wspólnotę partykularną, której przedsta-

wicielami są rodziny bierzmowanych i inni tworzący Kościół parafialny
20

. 

Przytoczę jeszcze jedną kwestię, imię bierzmowanego. O tym nie było mo-

wy, gdy przytaczałem dokumenty ogólnokościelne, ale w instrukcji Episkopatu 

Polski o bierzmowaniu dostrzeżono ten szczegół. „Na podstawie starodawnego 

zwyczaju polskiego, kandydat może wybrać sobie patrona bierzmowania”  

(nr 11). Warto zwrócić uwagę na to, że „kandydat może”, co wyraźnie suponu-

je, że nie musi wybierać kolejnego patrona. Myślą przewodnią w ewentualnym 

doborze patrona jest dotychczasowy brak, związany z imieniem, które nie zo-

stało wpisane do katalogu świętych czy błogosławionych. Gdy jednak przystę-

pujący do sakramentu bierzmowania nosi imię związane z osobą wyniesioną na 

ołtarze, wówczas w sposób fakultatywny przybiera kolejne imię, a tym samym 

zaprasza kolejnego orędownika do opieki nad nim. 

To co nas wszystkich obowiązuje, mimo bardzo małej popularyzacji, to re-

gulacje I Polskiego Synodu Plenarnego. Synod podjął się oceny istniejącej 

dotychczas praktyki przygotowania, a następnie przebiegu samej uroczystości 

bierzmowania. Zwraca uwagę na coraz częściej pojawiające się problemy do-

tyczące wspomnianej dziedziny. Jednym z nich jest niezwracanie uwagi przez 

duszpasterzy na zalecenia Episkopatu Polski
21

, „aby grupa bierzmowanych nie 

przekraczała 250 osób”
22

. Innym problemem wspomnianym w dokumencie 

synodu plenarnego jest rzadko uwzględniany w przygotowaniu do bierzmowa-

nia udział świeckich uczestniczących w życiu parafii, w grupach apostolskich  

i modlitewnych oraz w stowarzyszeniach kościelnych
23

. Konsekwencją takiego 

                                                 
20 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 4.   
21 Instrukcja nr 7. 
22 Drugi Polski Synod Plenarny, Warszawa 1999, st. 63, s. 173. 
23 Tamże. 
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stanu rzeczy jest to, że młodzi ludzie w sposób niedostateczny poznają istnieją-

ce w miejscowej parafii wspólnoty i ruchy apostolskie oraz modlitewne
24

. 

 

4.  Ważność i godziwość dotycząca bierzmowania 

 

Mając na uwadze sprawowanie sakramentu bierzmowania, należy jeszcze 

poruszyć kwestię ważności lub nieważności. Co może wpłynąć na to, że sa-

krament ten nie będzie ważnie udzielony? Obowiązujący KPK stwierdza, iż 

zdatnym do przyjęcia bierzmowania (podmiot) jest ochrzczony, który wcze-

śniej nie przyjął tego sakramentu
25

. Dlatego znany kanonista Tadeusz Pawluk 

zauważa, że ani wiek, ani zdolność używania rozumu, ani inne przymioty, 

oprócz spełnienia powyższego warunku, nie są wymagane do ważności bierz-

mowania
26

. W przypadku pojawienia się wątpliwości czy dana osoba w ogóle 

przyjęła sakrament bierzmowania lub czy przyjęła go ważnie, należy udzielić 

go warunkowo
27

. 

Ze strony szafarza, czy bierzmowanie może być udzielone w sposób nie-

ważny? Biskup jako zwyczajny szafarz bierzmowania, udzielając tego sakra-

mentu, zawsze sprawuje swoją posługę w sposób ważny. Nie potrzebuje on do 

tego żadnego upoważnienia. Jego uprawnienie nie zamyka się w ramach jednej 

diecezji, poza obszarem diecezji, w której ma jurysdykcję, również ważnie 

bierzmuje. Taka sytuacja może powodować jednak niegodziwość sprawowane-

go sakramentu. Chodzi bowiem m.in. o sytuację, w której właściwy biskup 

diecezji zastrzegł sobie sprawowanie sakramentu bierzmowania przez innych 

biskupów czy pozostałych szafarzy. 

Biorąc pod uwagę materię używaną do sprawowania bierzmowania, do 

ważności poświęcenie oleju jest zarezerwowane biskupowi. O ile prezbiter ma 

upoważnienie od Stolicy Apostolskiej do bierzmowania, to czy może poświecić 

krzyżmo? – raczej tak, a czy w niebezpieczeństwie utraty życia, chcąc bierz-

mować, prezbiter może poświęcić oleje? – tu pojawia się poważna wątpliwość. 

Materia dalsza: włożenie ręki. Nieważnie udzieliłby bierzmowania ktoś, kto 

posłużyłby się szczypcami, prętem lub czymś innym, a nie palcem dokonałby 

namaszczenia czoła kandydata. Nie ma znaczenia, którą ręką czy palcem sza-

farz namaszcza czoło bierzmowanego
28

. 

Forma i jej wpływ na ważność sakramentu. Użycie innej formy niż zawartej 

w księdze liturgicznej zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską może skutkować 

                                                 
24 Tamże, st.11, s. 179. 
25 Kan. 889 §1 KPK; KKK nr 1317.  
26 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie  

i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986, s. 375. 
27 Z. Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdro-

wienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, Warszawa 2011, s. 78-79.  
28 Tamże, s. 178-179.  
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nieważnością sakramentu bierzmowania, o ile w sposób istotny odbiega ona od 

wymaganej formuły liturgicznej. Niewypowiedzenie imienia lub imion w isto-

cie nie zmienia formuły i nie przyczynia się do nieważności sakramentu
29

. 

 

5.  Świadek bierzmowania 
 

Kodeks Jana Pawła II bardzo zwięźle określa rolę świadka i kim może być peł-

niący ten obowiązek. Kan. 892 określa jego zadanie: „Wedle możliwości bierz-

mowanemu powinien towarzyszyć świadek (patrinus), który ma troszczyć się, 

ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wy-

pełniał obowiązki związane z tym sakramentem”. I zaraz kolejny kanon: „§1. Ten 

może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874. §2. 

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego”.  

Sformułowanie de patrinis (świadkowie) użyte zostało również w odniesie-

niu do chrzestnych. Widać tym samym związek obu sakramentów i osób, które 

powinny towarzyszyć komuś, kto jest na drodze wtajemniczenia chrześcijań-

skiego. Jak przy chrzcie, tak i przy bierzmowaniu, nie chodzi o osobę, która 

jedynie spełni rolę zaświadczającego o zdarzeniu, o zaistniałym fakcie (testis – 

świadek)
30

, ale o zadanie duchowego ojca/matki bierzmowanego
31

. Tu chodzi  

o to, by inspirował bierzmowanego do tego, by postępował jako prawdziwy 

świadek Chrystusa i wiernie spełniał obowiązki wynikające z przyjęcia tego 

sakramentu. Na związek między osobą chrzestnego i świadka bierzmowania 

wskazuje też kolejny kanon w §1 – świadkiem może być ktoś, kto spełnia wa-

runki określone dla chrzestnego. O jakie chodzi? Kan. 874 taksatywnie je wyli-

cza: 1/ jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, albo jego rodziców lub 

opiekunów, albo proboszcza lub szafarza, a jednocześnie posiada ku temu kwa-

lifikacje i ma wolę pełnienia tego zadania; 2/ ukończył 16 lat (ewentualnie 

określono niższy wiek lub dopuszczono wyjątek wobec konkretnej osoby);  

3/ jest katolikiem bierzmowanym, który przyjął Eucharystię oraz prowadzi 

życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 4/ jest wolny od 

kar; 5/ nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
32

. Jakby tego było mało, 

                                                 
29 Tamże, s. 234.  
30 P. Majer, Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, s. 678-679. 
31 W. Góralski (inni), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Pallottinum 2011,  

s. 79-81. 
32 Z tymi jasno sprecyzowanymi wymogami stawianymi chrzestnym, jak również świadkom 

bierzmowania, nie najlepiej korespondują wybiórczo potraktowane wymogi, zamieszczone we 

Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym w nr. 6: „Duszpasterze nich troszczą się o to, aby 

świadek bierzmowania, wybrany przez kandydata lub jego rodziców, był duchowo przygotowa-

ny do tej funkcji oraz odznaczał się następującymi przymiotami: a) był wystarczająco dojrzały 

do spełnienia tego zadania; b) należał do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wta-

jemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię; c) nie był wykluczony przez prawo od speł-

niania czynności świadka bierzmowania”.  
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Prawodawca powszechny w §2 kan. 893 stwierdza: „Wypada, aby świadkiem 

był ktoś z chrzestnych bierzmowanego”. 

Tak prezentują się unormowania kodeksowe. Instrukcja Episkopatu Polski 

nt. bierzmowania z 1975 r. zachęca do tego, by dla chłopców świadkiem 

bierzmowania byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt matki chrzestne. „Postu-

latu tego nie można stawiać bezwzględnie. Obecne przepisy dopuszczają na 

świadka bierzmowania także osobę płci odmiennej
33

. Wprowadzenie teologicz-

ne i pastoralne do księgi obrzędów implikuje świadkowi konkretne zadania: 

„przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmo-

wania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu 

przyrzeczeń złożonych na chrzcie (…)” (nr 5). Mowa tu również o tym, by 

tego odpowiedzialnego zadania podejmował się w dalszym ciągu chrzestny 

bierzmowanego, o ile nic nie stoi na przeszkodzie. Pojawia się nawet sugestia 

„także rodzice mogą osobiście przedstawiać swoje dzieci do bierzmowania” 

(tamże). Zestawiając treść tego zapisu z tym, co wyżej zostało powiedziane  

w pkt. ostatnim - piątym o warunkach dotyczących chrzestnego, a tym samym 

świadka bierzmowania, nie należy brać pod uwagę wskazania, które stoi  

w sprzeczności z normą prawną. Chodzi bowiem o kategoryzację norm praw-

nych. 

 

Zakończenie 

 

Ostatnim synodem diecezjalnym, który zakończył się wydaniem końcowych 

aktów prawnych, jest Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej. Biskup Toruński za-

znacza m.in. że młodzieży z parafii mniejszych, w których nie ma co roku 

bierzmowania, należy umożliwić przyjęcie sakramentu bierzmowania w ramach 

dekanatu pod koniec ostatniego roku nauki w gimnazjum
34

. Inna, doprecyzowana 

przez synod kwestia to imię; „kandydat do bierzmowania zachowuje imię 

chrzcielne (pierwsze lub drugie). Gdy nie ma patrona z chrztu św., może sobie 

wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia i świętości”
35

.  

Po przeprowadzonej kwerendzie dokumentów o charakterze powszechnym, 

jak i partykularnym o zasięgu ogólnokrajowym, można wyciągnąć wnioski, 

które sprowadzają się do stwierdzenia, iż dużo w dziedzinie sprawowania sa-

kramentów, w tym bierzmowania, podejmowano inicjatyw będących odpowie-

dzią na wezwania ostatniego soboru. W latach siedemdziesiątych i osiemdzie-

siątych wydano instrukcję, pojawiły się wskazania kodeksowe oraz indykacje 

kongregacji. W konsekwencji prawodawcy diecezjalni przybliżali unormowa-

nia swoim wiernym czy przez dokumenty synodów diecezjalnych, czy przez 

szczegółowe akty prawne. Zasadniczo nie ma w nich innowacji, a stanowią one 

                                                 
33 Instrukcja nr 6.  
34 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej, Toruń 2011, st. 276 §3, s. 88. 
35 Tamże, st. 277, s. 88. 
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jedynie doprecyzowanie kwestii poruszanych w dokumentach o charakterze 

ogólniejszym.  

 

Summary 

 

The subject of this presentation is celebrating of the sacrament of confirma-

tion. There are two canons only at the Code of Canon Law referring to this 

sacrament: 880 and the following. What is enclosed by the Legislator at the 

Code does not exhaust the whole matter, as at the canon # 2 of CCL there al-

ready appears an explicit reservation: “For the most part of the Code does not 

define the rites which are to be observed in celebrating liturgical actions”. That 

is why the basic second resources of this analysis are the norms included in 

Confirmation rite applied to the customs of the dioceses in Poland.  

What needs to be paid attention at in celebration of this sacrament is indi-

vidual imposition of the hand with simultaneous words prescribed in the ap-

proved liturgical books and anointing with chrism on the forehead of the candi-

date.  

 

 



ks. Karol Jasiński
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Liturgia trzech głównych świąt żydowskich 
 

 

Naród żydowski budował w ciągu wieków swoją tożsamość przede wszystkim 

na religii. To właśnie ona kształtowała sposób myślenia i działania całej wspólno-

ty. Religijność pobożnego Żyda wyrażała się między innymi w gorliwej modlitwie 

i sprawowaniu kultu. Kult Boga, czyli oddawanie Jemu czci mającej również 

wymiar zewnętrzny, przejawiający się w różnorodnych czynnościach i obrzę-

dach, był w ogóle podstawowym obowiązkiem Izraela i wymogiem Prawa. Jed-

nym z elementów owego kultu jest liturgia. Słowo liturgia pochodzi od dwóch 

wyrazów greckich: leitos (tzn. lud) i ergon (tzn. czyn). Oznacza więc, w do-

słownym tłumaczeniu, czynność całego ludu lub jego części posiadającą ze 

swej natury charakter publiczny i oficjalny
2
. Zasadniczym celem liturgii było 

szukanie Boga i odkrywanie Jego prawdziwego oblicza. Służyć temu miało 

przestrzeganie prawa kultowego, zwłaszcza prawa dotyczącego świąt, szczegól-

nie trzech wielkich świąt żydowskich, do których należały Pascha, Święto Ty-

godni i Święto Namiotów. Szukanie Boga oznaczało też zwrócenie się z ufno-

ścią do Niego i oparcie się jedynie na Tym, który mieszka pośród swego ludu na 

Syjonie. Dyspozycja wewnętrzna odgrywała tu więc istotną rolę
3
. 

Poniższe rozważania się próbą analizy zasadniczych elementów liturgii 

wspomnianych wyżej trzech wielkich świąt żydowskich, podczas których 

wspominano zbawcze wydarzenia dokonane przez Boga dla dobra Narodu 

Wybranego (wyzwolenie z Egiptu, nadanie Prawa oraz wędrówkę przez pusty-

nię). Pomimo specyfiki poszczególnych świąt i swoistości związanych z nimi 

obrzędów, można jednak dostrzec pewne wspólne dla nich elementy. Uroczy-

ste celebrowanie uroczystości opierało się na zgromadzeniu w sanktuarium, 

pielgrzymkach, procesjach, czytaniu i rozważaniu Prawa oraz składaniu ofiar. 

Dokonując analizy owych obrzędów, kieruję swoją uwagę ku ich najwcześniej-

szym formom. Z tej racji głównym źródłem informacji w tej materii jest dla 

mnie tekst biblijny. W celu jednak pełniejszego opisu poszczególnych rytów 

korzystam także z różnych opracowań dotyczących żydowskich tradycji naro-

dowo-religijnych, które z reguły odnoszą się do późniejszych form liturgii. 

Poniższa refleksja ma nie tylko wymiar historyczny, ale wydaje się być po-

trzebna także w kontekście współczesnego chrześcijaństwa, które swymi ko-

                                                 
1 ks. Karol Jasiński – archidiecezja warmińska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Kate-

drze Filozofii i Antropologii Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, karoljasinski@op.pl. 
2 Por. B. Nadolski, Liturgika. Liturgika fundamentalna, t. 1, Poznań 1989, s. 9. 
3 Por. T. Brzegowy, Teologia kultu Bożego u Kronikarza, AK 442 (1982), s. 440. 

mailto:karoljasinski@op.pl
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rzeniami sięga judaizmu. Znajomość historii liturgii i symboliki żydowskiej 

pozwala nam bowiem dowartościować piękno i głębię poszczególnych obrzę-

dów liturgii chrześcijańskiej oraz bardziej świadomie w niej uczestniczyć. 

 

1. Miejsce świętowania ludu Jahwe 

 

Przypisywane Mojżeszowi prawo o sprawowaniu kultu w jednym tylko 

miejscu wybranym przez Jahwe przeszło długą historię i nie było od początku 

oczywiste. W Pięcioksięgu spotykamy przynajmniej dwa fragmenty dotyczące 

prawa o miejscu kultu, które nie są z sobą zgodne. W pierwszym, zawartym  

w Kodeksie Przymierza (Wj 20, 22-26), znajduje się zezwolenie na wielość 

miejsc kultu uzależnione tylko od faktu objawienia się Boga. W drugim nato-

miast, wyjętym z Prawa Świętości (Kpł 17, 1-7), prawodawca zezwalał na jed-

no tylko miejsce kultu, gdzie wolno było składać ofiary i dokonywać uboju 

zwierząt domowych. Konsekwencją tych przepisów jest alternatywa obchodze-

nia wielkich świąt w wielu lub tylko w jednym sanktuarium. 

Z tekstów biblijnych wynika, iż Izraelici po wejściu do ziemi Kanaan mieli 

liczne sanktuaria zarówno w epoce sędziów, jak i w początkach królestwa. 

Pomimo tego nie uważali ich za równe. Tym, co łączyło federację pokoleń 

izraelskich w całość, był udział wszystkich Izraelitów we wspólnym kulcie  

w sanktuarium centralnym, zwłaszcza podczas trzech głównych świąt. Takim 

centralnym sanktuarium po wejściu do Kanaan było Gilgal, gdzie zatrzymała 

się arka (Joz 4,19; 7,6); następnie w okresie sędziów ustąpiło ono miejsca się-

gającemu czasów Jozuego sanktuarium w Szilo (Joz 18,1; 21,2), w którym 

według wyraźnego opisu biblijnego obchodzono hucznie Święto Namiotów 

(Sdz 21,91-21). Po jego zburzeniu i zabraniu arki przez Filistynów funkcję tę 

przejęło Gabaon (2 Sm 21,6). Prawdopodobnym jest fakt, iż szczególna rola 

jakiegoś sanktuarium była zależna od umieszczenia w nim arki, która symboli-

zowała obecność Boga pośród swego ludu. Dopiero w czasach Dawida Jerozo-

lima staje się takim centralnym sanktuarium, gdzie Dawid przeniósł arkę  

z Kiriat-Jearim i umieścił ją w specjalnie zbudowanym namiocie. Przez 

umieszczenie arki na Syjonie Jerozolima stała się miastem świętym, gdyż mie-

ściła się w niej największa świętość religijna wszystkich dwunastu pokoleń. Tu 

następnie Dawid postawił ołtarz całopalny w miejscu, gdzie później Salomon 

zbudował świątynię
4
. Budowa ta była koniecznością, ponieważ domagał się 

tego kult Boga żywego, obecnego pośród swego ludu, wyższego od wszelkich 

stworzeń. Świątynia była symbolem owych prawd dla ludzi, którzy przyjmo-

wali tylko konkret
5
. Od tego też momentu właśnie w Jerozolimie zaczęły od-

bywać się centralne uroczystości związane ze świętami żydowskimi, ale nie 

                                                 
4 Por. S. Łach, Centralizacja kultu w księdze Powtórzonego Prawa, RTK 1 (1965), s. 23. 27-28. 
5 Por. R. Bogacz, Namiot Święty – Przybytek Jahwe, „Ziemia Święta” 4 (1995), s. 30. 
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było to jednak i wówczas jedyne sanktuarium. Ostateczna centralizacja kultu 

nastąpiła dopiero za dwóch królów: Ezechiasza i Jozjasza. Ezechiasz, panujący 

w czasach upadku państwa północnego, usunął lokalne miejsca kultu i święto-

wania poza Jerozolimą. Upatrywał w nich bowiem przyczynę odstępstwa ludzi 

od prawdziwego Boga, upadku Samarii oraz osłabienia kraju przez rozbicie 

kultowe (2 Krl 18,4-6 oraz 2 Krn 29,3 i 30,3). Kolejną reformę przeprowadził 

po chwilowym zastoju za Manassesa Jozjasz, który zebrał kapłanów z całego 

kraju i zniósł lokalne sanktuaria na wzgórzach (2 Krl 23,5.8-9). Opis ten wy-

raźnie zaznacza, że chodzi o lokalne sanktuaria Jahwe i o Jego kapłanów. Pra-

wo o jedyności miejsca kultu przyjęło się w Izraelu dopiero po upadku niepod-

ległości. Uprowadzeni do niewoli Izraelici dzięki działalności proroka Jeremia-

sza wszystkie swe myśli zwrócili ku Jerozolimie, a po powrocie z niewoli za 

zachętą Aggeusza i Zachariasza odbudowali swą dawną świątynię (Ezd 4,24-

5,2; Agg 1,1-2,9; Za 4,7-10). Odtąd już Izrael czcił jedynie jednego Boga  

– Jahwe, składał Mu ofiary i obchodził święta w jednej jedynej świątyni
6
. 

Kult podczas świąt religijnych był dziełem zebranego ludu Jahwe – qahal 

Jahwe. Wyrażenie to oznaczało nie tylko powszechną czy lokalną społeczność 

Izraela. W sposób zasadniczy odnosiło się ono do poszczególnego zgromadze-

nia liturgicznego Izraelitów. To drugie znaczenie można wytłumaczyć juda-

istyczną zasadą pars pro toto, zgodnie z którą Izrael jest wybrany dla całej 

ludzkości, by być jej kapłanem wobec Boga, a poszczególne zgromadzenie 

świąteczno-liturgiczne w mistyczny sposób uobecnia całego Izraela przed obli-

czem Najwyższego. Było to reprezentatywne ujawnianie się ludu jako całości. 

W tej zebranej części obecna była całość. 

Rzeczownik ąahal oznacza dosłownie zebranie, zgromadzenie ludzi. Cele 

takiego zgromadzenia, z racji szerokiego pola semantycznego tego pojęcia, 

były różne: wojenne, sądownicze, najczęściej jednak kultowe. Taki właśnie w 

pełni liturgiczny charakter miało zgromadzenie podczas świąt. Liturgia kon-

centrowała się wówczas na składaniu ofiar, a od momentu zniszczenia świątyni 

(586 r. przed Chr.) ograniczała się do liturgii słowa (Ne 8). Taką właśnie treść 

nadali rzeczownikowi ąahal twórcy tzw. źródła deuteronomicznego, łącząc go 

wyraźnie lub domyślnie ze słowem Jahwe. Przejęli to w niezmienionej formie 

twórcy źródła kapłańskiego. W tym ujęciu wyrażenie ąahal Jahwe miało zna-

czenie techniczne – oznaczało lud Boży powstały w dniu zgromadzenia w celu 

celebracji, zgromadzony aktualnie bądź zawsze gotowy do zgromadzenia się  

w obecności Boga celem odnowy Przymierza. Na mocy tegoż właśnie zawar-

tego z Jahwe Przymierza Izrael stał się ąahal Jahwe, czyli społecznością  

w ścisłym tego słowa znaczeniu i to społecznością powstałą z inicjatywy Boga 

i mającą się odtąd rządzić otrzymanym od Niego Prawem jako swoistą konsty-

tucją. 

                                                 
6 Por. S. Łach, dz. cyt., s. 28-29, 31. 
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W przebiegu świątecznych zgromadzeń liturgicznych można dopatrzyć się 

czterech ważnych elementów: zwołania ludu w imię Jahwe, odnowy Przymierza 

przez ponowne wsłuchanie się w słowa Jahwe, składania ofiar i doświadczenia 

szczególnej obecności Boga. Początkowo było to możliwe przez dym i ogień, 

grzmoty i błyskawice, a w czasach późniejszych przez znak Namiotu spotkania, 

arkę lub księgę Prawa. Obecność ta miała charakter dynamiczny i wspomagają-

cy lud w trudnościach. Jej intensywność była jednak uzależniona od wierności 

ludzi wobec Przymierza. Warunkowość obecności Jahwe jest podkreślana także 

w związku z zebraniami liturgicznymi podczas świąt, podczas których domino-

wał często kult czysto zewnętrzny i obłudny. Pozostawiał on w zapomnieniu 

braterską troskę o bliźnich, zwłaszcza sieroty i wdowy. W słowach proroków 

Bóg wyrażał nawet całkowitą odmowę swej obecności pośród zgromadzeń li-

turgicznych o fałszywym duchu, niezgodnym z Jego Prawem. On dysponował 

swoją obecnością, czyniąc z niej dla ludu nie tylko źródło nadprzyrodzonej 

pomocy, ale także zwierciadło jego postępowania. 

Możliwość wejścia w religijną łączność z Bogiem była dostępna nie tylko  

w ramach zgromadzeń liturgicznych podczas świąt. Także modlitwa indywidu-

alna, której wyrazem są psalmy śpiewane podczas pielgrzymek ludzi idących 

do sanktuarium oraz akty miłosierdzia wobec bliźnich (Iz 58,6-12) zapewniały 

ją w jakimś realnym stopniu. 

Przez swoje słowo i działanie Bóg zbierał rozproszone dzieci w jedno. Owa 

obecność Pana Izraela była siłą gromadzącą lud. Qahal Jahwe było ze strony 

Boga owocem przeciwdziałania rozproszeniu ludzkości, którego początek Bi-

blia przedstawia w symbolu wieży Babel (Rdz 11,1-8)
7
. 

 

2. Pielgrzymka 

 

Pielgrzymka to podróż do miejsca świętego lub sanktuarium czy to w kraju 

pielgrzyma, czy też poza nim, która ma za cel osiągnięcie jakiegoś dobra mate-

rialnego, moralnego lub duchowego. Późniejszy judaizm określa trzy doroczne 

pielgrzymki mianem salos regalim. Owo regalim ma dwa znaczenia: odnosi się 

do ilości pielgrzymek (tzn. trzy razy w ciągu roku) lub podkreśla sposób piel-

grzymowania (na pieszo)
8
. Gdy ktoś był kulawy, słaby lub stary mógł jechać,  

a tylko ostatni odcinek, pod górę świątyni, odbyć pieszo. Ważny był tu wysiłek 

fizyczny
9
. 

Izraelici od momentu wejścia do ziemi Kanaan pielgrzymowali do różnych 

miejsc. Była to pewna analogia do wzorów hetyckich nakazujących wasalom 

odwiedzanie suwerenów. Na początku celem pielgrzymek było Gilgal, wspo-

                                                 
7 Por. K. Waloszczyk, Quahal Jahwe jako prototyp zgromadzeń liturgicznych, RBL 4-5 (1974),  

s. 205-211. 
8 Por. T. Brzegowy, Doroczne święta pielgrzymkowe Izraela, RBL 2 (1983), s. 99. 
9 Por. K. Strzelecka, Szalom, Warszawa 1987, s. 160. 
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mniane już sanktuarium zaraz po wejściu do Kanaanu. Obchodzono tam pierw-

szą Paschę po zakończeniu błądzenia po pustyni, rozpoczęto podbój ziem  

i namaszczono króla. Następnie wędrowano do Sychem (miejsce zawarcia 

przymierza między pokoleniami) i Betel (ukazał się tam Anioł przepowiadają-

cy kary). Znanym miejscem pielgrzymkowym było w końcu Szilo. W tradycji 

tutejszej po raz pierwszy pojawia się określenie hag Jahwe, a więc święto-

pielgrzymka. Zbudowano tam również pierwszą prawdziwą świątynię  

(1 Sm 3,3). Izraelici udawali się do Szilo z racji obchodzonego tam Święta 

Namiotów. W epoce pierwszej świątyni (lata 1000-585 przed Chr.) ruch piel-

grzymkowy sprowadzono do trzech obowiązkowych świąt, zgodnie ze słowami 

Biblii – Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku 

(Wj 23,14) i dalej – Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna 

przed Panem, Bogiem swoim (Wj 23,17)
10

. Zobowiązanie to dotyczy dojrza-

łych mężczyzn (Wj 23,17; 34,33) od 13 roku życia (Miszna, Nidda 6,1), którzy 

mieli przynieść z sobą dary ofiarne (Pwt 16,16-17)
11

. 

Czas rozpoczęcia pielgrzymki wskazywali ludowi rozstawieni na górach 

Efraima strażnicy. Ludność prowincjonalna zaczynała wówczas podróżować  

z racji bezpieczeństwa, aby zgodnie z pradawnym zwyczajem ofiarować  

w miejscu pielgrzymkowym pierwsze zbiory, urządzać korowody taneczne  

i uczty świąteczne. Pielgrzymki były także okazją do organizowania kierma-

szów i jarmarków, co wpływało na polepszenie ekonomicznej sytuacji miasta  

i sanktuarium
12

. 

Pielgrzymka nade wszystko była czynnością kultyczną w Izraelu złożoną  

z różnych elementów. Szczególnym momentem był jej początek i koniec. Przy 

rozpoczęciu pielgrzymki, w momencie zebrania grupy, pozdrawiano się rado-

snym wezwaniem, np. Pójdźmy do domu Pana (Ps 122,1). Podczas drogi mo-

dlono się za pomocą psalmów, które stanowiły swoisty komentarz liturgiczny, 

ponadto wyrażały tęsknotę za Syjonem i pragnienie ujrzenia oblicza Boga. 

Pielgrzymka, jako wstępowanie do świętego miasta Jeruzalem, wyrażała trzy 

jego płaszczyzny: przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej, powrót z Babilonii 

do ojczyzny oraz eschatologiczne wstępowanie wszystkich ludów na górę Sy-

jon. Psalmy stanowiły komentarz do tych wydarzeń oraz były wyznaniem wia-

ry w ich historyczną i zbawczą jedność
13

. 

Na ostatnim odcinku marszu do Jerozolimy śpiewano psalmy gradualne 

(psalmy 120-134) oraz tzw. kantyki Syjonu (psalmy 46, 48, 76, 84, 87, 122, 

                                                 
10 Por. T. Brzegowy, Doroczne święta..., s. 102-104. 
11 Por. Podręczna encyklopedia biblijna (dalej PEB), E. Dąbrowski, red. t. II, Poznań-Warszawa-

Lublin 1959, s. 134. 
12 Por. T. Brzegowy, Doroczne święta..., s. 99. 110-111. 
13 Por. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Pieśń nad pieśniami, Psalmy, Lamen-

tacje, red. J. Frankowski, t. 7, Warszawa 1988, s. 87. 89. 
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132)
14

. Psalmy gradualne, zwane też procesyjnymi lub psalmami wstępowań, 

zawierały bogactwo obrazów z codziennego życia o dużym ładunku emocjonal-

nym, a jednocześnie ukazywały pewien schemat tematyczny związany z wę-

drówką do sanktuarium: Ps 120 zapowiada przygotowanie pielgrzymki, Ps 121 

to pożegnanie z pozostającymi, Ps 122 ukazuje przybycie do Jerozolimy, Ps 123 

i 124 to przykład modlitwy spontanicznej, Ps 125 dotyczy zwiedzania Jerozoli-

my, a Pss 126-129 ukazują modlitwę w świątyni. Kantyki Syjonu utrzymane są 

natomiast w atmosferze dziękczynienia za Syjon, radości z możliwości przeby-

wania w świątyni oraz uwielbienia Boga. Szczególny charakter miała liturgia 

wejścia. Pielgrzymi pozdrawiali Święte Miasto, na przykład pełnym radości 

okrzykiem zaczerpniętym z Psalmu 122 – Już stoją nasze nogi w twych bra-

mach, o Jeruzalem (Ps 122,2). Następnie modlili się za Jerozolimę (Ps 84,9-10 

lub 122,6-9). Ponadto pielgrzymi wyrażali za pomocą psalmów (np. Ps 15,1; 

24,3) prośbę o wpuszczenie do sanktuarium. Psalmy też wskazywały im pewne 

wymogi ku temu: odrzucenie oszczerstw, złych czynów wobec bliźniego i brak 

ubliżania (Ps 15,3), ponadto uczciwe postępowanie, odrzucenie bezprawnego 

zysku i przekupstwa (Iz 33,15). Byli oni witani przez lewitów lub mieszkańców 

za pomocą formuł zaczerpniętych z psalmów (Ps 15,5b – Kto tak postępuje, 

nigdy się nie zachwieje; Ps 84,13 – Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który 

ufa Tobie!). W bramach świątyni odbywała się pierwsza katecheza. Narażeni 

podczas drogi na nieczystość rytualną i zapomnienie o wymaganiach, przed 

wejściem do świątyni kapłani przypominali im o czystości rytualnej i wymaga-

niach związanych z przebywaniem w miejscu świętym. W formie dialogu kate-

chezę tę dobrze ukazuje Ps 15. Wiersz 1. zawiera pytanie: Kto będzie przeby-

wał w twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Odpo-

wiedź kapłanów natomiast zawarta jest w wersach 2-5a: Ten, który postępuje bez 

skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca 

oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża 

swemu sąsiadowi; kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto 

boi się Pana;  ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; ten, kto 

nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu
15

. 

 

3. Procesja 

 

Procesja (łac. processus – wyruszenie) jest religijnym uroczystym pocho-

dem ze śpiewami oraz noszeniem sakralnych przedmiotów będącym formą 

kultu religijnego. Podczas głównych świąt żydowskich procesje trwały już od 

wieczora pierwszego dnia, ponieważ uroczystości rozpoczynano przez zaprze-

stanie pracy w wigilię wieczorem
16

. Wieczorem owego pierwszego dnia odby-

                                                 
14 Por. T. Brzegowy, Doroczne święta..., s. 114. 
15 Por. Wprowadzenie w myśl…, s. 87-88. 
16 Por. K. Strzelecka, dz. cyt., s. 156. 
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wał się obrzęd iluminacji świątyni. Miało to miejsce na Dziedzińcu Niewiast. 

Przy pomocy ustawionych tam świeczników, wysokich na 30 łokci, na których 

znajdowały się cztery lampy, urządzono z pochodniami procesyjny taniec reli-

gijny. Podczas jego trwania kapłani stojący na stopniach wiodących z Dziedziń-

ca Niewiast na Dziedziniec Izraela śpiewali psalmy gradualne (Ps 120-134)
17

. 

Obrzęd ten, zwany bet ha-szoewe (tzn. uroczystość pochodni), był powtarzany 

na dziedzińcu świątynnym w każdą noc świętowania. Przy dźwiękach harf, 

gęśli, trąb i cymbałów, w takt śpiewanych przez lewitów pieśni tańczyli wszy-

scy uczestnicy święta. Było jasno, gorąco i radośnie. Mawiano nawet: kto nie 

widział bet ha-szoewe, nie widział żadnego święta
18

.
 

Każdego dnia w świątyni odbywały się procesje z gałązkami wokół ołtarza 

całopalenia, gdy składano na nim ofiarę poranną. Lud trzymał w prawej ręce 

wiązkę gałązek palmy, mirtu, i wikliny zwaną lulawem, w lewej natomiast cy-

trynę lub szyszkę cedru zwaną etrogiem. Podczas obchodzenia z nimi ołtarza 

śpiewano Hallel (Ps 117), którego wiersze od 15 do 17 są aluzją do Święta 

Namiotów. Odmawiano również modlitwy błagalne o deszcz, o dobre zbiory  

i o zbawienie zaczynające się od słowa Hosanna. 

Z gałązkami tymi odbywały się ponadto korowody procesyjne w rytmie pie-

śni zwanych Hoszanot (hebr. Pieśni o wyzwoleniu i ratunku). Ostatniego dnia, 

zwanego Hoszana Rabba, po zakończeniu odmawiania modlitwy o zbawienie 

Hoszana, podczas której kantor głośno wymawiał słowa Hoszia na (hebr. Ratuj, 

proszę) modlący się uderzali wiązką gałązek tak długo, aż opadnie przynajm-

niej większość liści
19

. Czasami istniał zwyczaj  gotowania rozbitych gałązek  

w wodzie, której następnie używano jako środka przeciwko różnorakim bólom
20

. 

W łączności z ofiarą poranną odbywała się również procesja do źródła i sa-

dzawki Siloe, która u Izajasza nazwana jest zdrojem zbawienia (Iz 12,3). Przy 

niej też królowie z dynastii Dawida zostawali namaszczeni olejem świętym  

i stawali się pomazańcami Pańskimi. Procesja do sadzawki miała miejsce 

zwłaszcza podczas Święta Namiotów. Miszna Rosz haszana (1,2) uczy, że  

w czasie trwania Sukkot Bóg ocenia potrzeby wody na świecie oraz decyduje, 

gdzie i ile jeszcze spadnie deszczu w danym roku
21

. Podczas procesji kapłan 

nabierał wodę do złotego naczynia, którą po zmieszaniu z winem wśród śpie-

wów wylewano na ołtarz całopalenia. Obrzęd ten powtarzano każdego dnia już 

za Samuela (1 Krl 7,6). Nawiązywał on do cudownego uzyskania wody  

w Massa i Meriba podczas wędrówki przez pustynię (Wj 17,1-7)
22

. W okresie 

                                                 
17 Por. PEB, t. II, s. 134. 
18 Por. N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997, s. 73. 
19 Por. A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie. Łódź 1989, s. 221. 
20 Por. A. Pakentreger, Charakterystyka historyczna, obyczajowa i liturgiczna świąt żydowskich, 

w: Kalendarz żydowski Almanach 1990-1991, Warszawa 1990, s. 30. 
21 Por. Brat Efraim, Jezus. Żyd praktykujący, Kraków 1994, s. 394. 
22 Por. M. Bednarz, Wprowadzenie do lektury Pisma świętego, Tarnów 1994, s. 125-126. 
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późniejszym, przy śpiewach i tańcach, odbywała się wieczorami w synagodze 

także ceremonia rozdawania wody
23

. 

 

4. Odnowienie Przymierza 

 

Ważną częścią składową obchodzonych uroczystości było odnowienie 

Przymierza w oparciu o wsłuchiwanie się w przepisy Tory
24

. Tora oznacza na-

kaz, prawo, ale też występuje jako synonim mądrości, słowa i drogi. W ścisłej 

terminologii teologicznej odróżniamy Torę Boga, Mojżesza i kapłanów. O To-

rze Jahwe mówią wyraźnie prorocy Izajasz i Jeremiasz. Rozumie się przez nią 

nie poszczególne napomnienia, lecz wyrażenie całej woli Jahwe ujętej na pi-

śmie. Tora Mojżesza, zwłaszcza w Księdze Powtórzonego Prawa i Kronik, 

oznacza całościowe objawienie woli Bożej i przejawia tendencję do kazuistyki. 

Tora kapłanów to Tora Jahwe, ale nauczana ustnie i dająca ludziom wiedzę 

pozwalającą poprawnie odróżnić to, co święte i to, co świeckie. Mówiła między 

innymi o święcie Paschy, ofiarach, nazireacie, itd. Tora to podstawa stosunku 

Izraela do Boga. Jest nadrzędna wobec wszelkich instytucji religijnych. Ponadto 

stanowi prawo dla świata i wprowadza ład w życie. Jest przejawem obecności 

Boga i ustanowionym przez Niego przymierzem. Tora utożsamiana jest u Ży-

dów z Przymierzem. Ponadto są również tzw. psalmy Tory (np. 119), które wy-

rażają radość człowieka sprawiedliwego i pobożnego z Tory. Były one jedną  

z przyczyn ustanowienia święta Symchat Tora, o którym będzie mowa poni-

żej
25

. Na zakończenie święta odbywało się wielkie zebranie wszystkich Żydów, 

na którym każdego siódmego roku oddawano cześć Prawu Mojżeszowemu  

(Pwt 31,10)
26

. 

Możliwym jest fakt, iż ta swoista „liturgia Słowa" miała miejsce każdego 

roku, ponieważ także Izrael posiadał, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, jeden 

egzemplarz przymierza w przybytku, który czytano publicznie w pewnych 

odstępach czasowych
27

. Odczytywano wówczas opowieść o Synaju, następnie 

miały miejsce pouczenia o charakterze parenetycznym, odczytywano przyka-

zania, odnawiano Przymierze, przypominano przekleństwa i błogosławieństwa 

(Pwt 6). Obrzęd ten miał na celu spotkanie z Bogiem poprzez słuchanie Jego 

przykazań oraz ukazanie aktualności objawienia Bożego na Synaju dla wszyst-

kich pokoleń. Ponadto zobowiązano lud do jego zachowywania. Wówczas to 

Izraelici stawali się własnością Boga i Jego ludem
28

. Życie zgodne z Torą we-

                                                 
23 Por. F. Thiele, Święta religijne żydów, chrześcijan i muzułmanów, Warszawa 1995, s. 16. 
24 Por. H. Wahle, Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawie-

nia. Tarnów 1993, s. 53. 
25 Por. F. Mussner, Traktat o Żydach, Warszawa 1993, s. 43-50. 
26 Por. PEB, t. II, s. 135. 
27 Por. J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, s. 173. 
28 Por. A. Haider-Grabner, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1994, 1297-1298. 
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dług Żydów obejmowało przede wszystkim zaufanie i zawierzenie połączone  

z posłusznym wypełnianiem nakazów Stwórcy. Realizowanie przykazań winno 

prowadzić do poczucia szczęścia, wypływającego z nadania wiecznej wartości 

temu, co przemijające dzięki Bożym nakazom. Stąd też brała się u Żydów ra-

dość z Tory
29

. 

Od czasów średniowiecza (IX w.), od chwili wprowadzenia rocznego cyklu 

czytania Tory, rozpoczął się rozwój ostatniego, ósmego dnia święta, tzw. Sym-

chat Tora (hebr. Radość z Tory). W diasporze był to dzień dziewiąty. Do tej 

pory miał on charakter eschatologiczny, był zawieszony jak gdyby między zie-

mią a niebem, gdyż ósemka była cyfrą nieba. Tego dnia kończył się cykl czyta-

nia Tory wraz z odczytaniem ostatniego rozdziału, co wywoływało rosnącą 

radość z Jej posiadania. W XIV w. połączono to z zakończeniem starego i rozpo-

częciem nowego cyklu czytania
30

. Możliwość przeczytania ostatniego i pierw-

szego odcinka Tory była wielkim wyróżnieniem. Z tego też względu tych, któ-

rym zaszczyt ten przypadł w udziale nazywano oblubieńcami Tory - chatanim 

Tora
31

. Ze względu na szacunek do Świętych Pism czytający dotykał stronnic 

przyrządem zwanym jad, a same zwoje były przyozdabiane sukienkami oraz 

złotymi i srebrnymi koronami
32

. W następnych wiekach zaczęto ponadto urzą-

dzać huczne uczty ku czci Tory (XV w.) i procesje z Torą, podczas których  

w tanecznym korowodzie wymachiwano chorągiewkami  różnych  pokoleń   

i  pozwalano  nawet  dzieciom  dotykać świętych zwojów (XVI w.)
33

. 

 

5. Składanie ofiar 

 

Ofiara to dar, przedmiot lub istota żyjąca, dedykowana Bogu. Już od czasów 

pobytu na pustyni były one podstawowym aktem kultu podczas święta. Odpo-

wiadały wzorom kananejskim. Początkowo składała je głowa rodziny lub kla-

nu, a w czasach monarchii król. Z chwilą centralizacji kultu w jednej świątyni 

monopol na ofiary zapewnili sobie kapłani. Wprowadzenie rytuału ofiarnego 

tradycja biblijna przypisuje Mojżeszowi, ale szczegółowo został on opracowany 

dopiero w okresie niewoli, po zburzeniu pierwszej świątyni. Ofiary dzieliły się 

wówczas na dwa główne typy. Jednym z nich były ofiary całopalne, pojmowa-

ne jako dar dla bóstwa uważanego za pana ziemi i władcę całej społeczności, 

zapewniającego jej urodzaj i pomyślność. Uważano je za tak święte, że czło-

wiek nie mógł ich dotykać. W ofierze składano te zwierzęta, które ludzie zwy-

kle sami spożywali. Uważano bowiem, iż ich spożycie będzie tak samo przy-

                                                 
29 Por. F. Mussner, dz. cyt., s. 49. 
30 Por. A. Pakentreger, dz. cyt., s. 30. 
31 Por. S. P. De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 1999, s. 139-140. 
32 Por. R. Kirste, H. Schultze, U. Tworuschka, Święta wielkich religii. Kalendarz międzyreligijny. 

Przegląd  synoptyczny. Warszawa 1998, s. 22-23. 
33 Por. A. Pakentreger, dz. cyt., s. 30. 
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jemne bóstwu, jak i miłe było człowiekowi. Innym typem ofiar były ofiary 

zwykłe. Miały one umocnić lub odnowić więź pomiędzy Bogiem a człowie-

kiem. Dlatego na ołtarzu spalano tylko część zabitego zwierzęcia, część z niej 

przeznaczano dla ofiarującego kapłana, a resztę spożywali podczas wspólnej 

uczty składający ofiarę. Uczta ta wyrażała łączność z Bogiem i miała zapewnić 

część Jego siły. Spożywanie krwi było zakazane, dlatego wylewano ją na oł-

tarz. Oprócz ofiar ze zwierząt składano też ofiary z płodów ziemi, mąki (spala-

nej na ołtarzu), lub z chleba (składanym na specjalnym stole i przeznaczanym 

dla kapłanów). Znano też ofiary z płynów, głównie z oliwy i wina
34

. 

O nakazie składania ofiar podczas pielgrzymowania do sanktuarium w trzy 

doroczne święta wspominają przepisy zawarte w Dekalogu jahwistycznym  

(Wj 34,18.22n) oraz w Księdze Kapłańskiej (Kpł 23,37-38). Zakazywano przy 

tym składania Bogu razem z krwią chlebów kwaszonych oraz przechowywania 

do rana świątecznej ofiary (Wj 23,18). U podstaw tego leżało przekonanie, iż 

Bogu należy się wszystko to, co świeże, a kwas był przecież uważany za coś 

zepsutego. Również tłuszcze w gorącym klimacie ulegały szybko zepsuciu. 

W trakcie świąt żydowskich był obowiązek złożenia ofiary iszsza, która 

obejmowała ofiary ola, zębach, mincha i nesek. Obok tego składano również 

ofiary dobrowolne (nedabof) i ślubowane (nedarim); wiązały się one z czynio-

nymi przy składaniu próśb ślubami, z reguły modlono się wcześnie rano ocze-

kując o tej porze Bożej odpowiedzi i pomocy (1 Sm 1,11; Ps 5,4; 46,6). Ola (od 

ala – iść do góry) była to ofiara zwyczajna w kulcie Izraela polegająca na co-

dziennym, porannym i wieczornym, publicznym złożeniu w ofierze jednorocz-

nego baranka (Wj 29,38-42). Jej cel stanowiło uznanie Jahwe za jedynie praw-

dziwego Boga, podziękowanie za łaski i Przymierze. Żertwą było zwierzę do-

mowe, np. jagnię jednoroczne, a w święta baran (za kapłana), jagnię (za po-

szczególne osoby) lub cielec (za całą społeczność)
35

. 

Pierwszego dnia składano w ofierze całopalnej trzynaście cielców, których 

liczba zmniejszała się każdego dnia o jeden. Dodawano też jednego kozła jako 

ofiarę przebłagalną za grzechy. Krew zwierzęcia zlewano z płyty ołtarza oraz 

smarowano nią jego rogi. Ostatniego dnia składano na całopalenie jednego 

cielca, jednego barana i jedno jagnię. Zmniejszająca się liczba zwierząt miała 

oznaczać kończące się święto
36

. Ponadto chodziło o złożenie podczas całego 

święta siedemdziesiąt cielców. Tradycja wyjaśnia, że owych siedemdziesiąt 

cielców składa się w imieniu siedemdziesięciu ludów ziemi, które po potopie na 

                                                 
34 Por. Zarys dziejów religii, J. Keller (red.), Warszawa 1988, s. 536-537. 
35 Por. S. Łach, Rozwój ofiar w religii starotestamentalnej, Poznań-Warszawa-Lublin 1970,  

s. 33. 46. 56. 65-69. 
36 Por. Księga Liczb. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. S. Łach (red.), t. II-2, 

Poznań-Warszawa 1970, s. 250-252. 
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nowo zaludniły świat (Rdz 10,1-32) oraz w celu otrzymania błogosławieństwa 

przez wszystkie ludy
37

. 

Obrzęd ofiarowania obejmował sześć aktów (Kpł 1-6): przyprowadzenie 

ofiary, włożenie na nią rąk, zabicie, pokropienie krwią ołtarza, przygotowanie 

zwierzęcia na ofiarę (ściągnięcie skóry, poćwiartowanie, przyniesienie ognia, 

złożenie na ołtarzu), spalenie żertwy. Zamiast zwierzęcia dozwolono złożenie  

w ofierze ptaków, co było spowodowane ubóstwem niektórych Izraelitów  

(Kpł 5,7-10). Do ofiary ola dołączano czasami ofiarę szelamim. Trudno jest 

ustalić jej cel i żertwę. Były składane razem podczas narodowych uroczystości 

czy zebrań. Zebach miała na celu zacieśnienie więzów wspólnoty rodzinnej  

i rodowej rozproszonych jej członków oraz zjednoczenie uczestników ofiary. 

Ponadto dziękowano za dobrodziejstwa. Brakuje tu przepisów dotyczących 

użycia żertwy. Izraelita miał tu różne możliwości, zależne od swojej woli. Ob-

rzęd składał się z zabicia żertwy, wylania krwi na ołtarz, spalenia tłuszczu  

i wnętrzności, uczty ofiarnej i spożycia mięsa. Istotny był tu wymiar wspólno-

towy ofiary i biesiadny
38

. 

Podczas świętowania urządzano także biesiady ze zwierząt pierworodnych. 

W myśl przepisów prawa, właściciel pierworodnego nie był jego panem, nie 

mógł go używać do pracy lub czerpać z niego korzyści (Pwt 15,19-23). Miał go 

ofiarować Bogu i ewentualnie spożyć tę ofiarę w obecności Pana podczas bie-

siad ofiarnych (Pwt 15,20). Ofiara ta musiała być bez żadnej skazy
39

. 

Mincha ma znaczenie ogólne (oznacza ofiary różne) i szczegółowe (dotyczy 

ofiar z mąki). Była to ofiara dodatkowa do ofiar krwawych ze zwierząt. Doda-

wano ją w odpowiedniej ilości, w zależności od ofiar ze zwierząt. Przyrządza-

no 3/10 efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na każdego z cielców, 2/10 efy 

na każdego barana, 1/10 efy na jagnię
40

. Owo połączenie mąki z oliwą to ofiara 

nesek, czyli ofiara z płynów. Ilość mąki oraz oliwy i wina zależała od jakości 

ofiar krwawych. W celu nadania woni dodawano kadzidło. Czasami też stoso-

wano sól jako ochronę przed zepsuciem (ma to także znaczenie symboliczne  

– ochrona przed rozerwaniem Przymierza). Obrzęd składał się z zaniesienia 

ofiary kapłanowi, spalenia i spożycia pozostałej części
41

. 

W czasach istnienia świątyni znana była także ofiara z wody składana o po-

ranku. Obrządek ten, jak wszystkie inne tego święta, naznaczony był szczegól-

ną radością, jak to czytamy u proroka Izajasza: Wy zaś z weselem czerpać bę-

dziecie wodę ze zdrojów zbawienia (Iz 12,3). Saduceusze twierdzili, że nie ma 

on uzasadnienia biblijnego. Uczestników ceremonii natomiast, wśród których 

znajdowali się czołowi uczeni faryzejscy, ogarniała taka ekstaza religijna, że 

                                                 
37 Por. Brat Efraim, dz. cyt., s. 395. 
38 Por. S. Łach, Rozwój ofiar..., s. 70-83. 
39 Por. Księga Liczb..., s. 306. 
40 Efa to miara płynów i rzeczy sypkich równa ok. 40 litrom. 
41 Por. S. Łach, Rozwój ofiar..., s. 90-93. 
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uważali ją za wylanie Ducha Bożego
42

. Oto jak Miszna (Sukka 4,9; 5,1-4) opisu-

je tę ofiarę wody: 

Lud kierował się ku dziedzińcowi kobiet i rozpoczynał wielkie przygotowa-

nia. Były tam złote świeczniki, na których umieszczono cztery złote czasze. 

Świeczniki miały wysokość pięćdziesięciu łokci. Do tych źródeł prowadziły 

cztery drabiny, po których wchodziło czterech młodzieńców wnosząc w dzba-

nach oliwę i wlewając ją do czasz. Knoty w świecznikach sporządzone były  

z nie używanych już szat kapłanów. Młodzieńcy zapalali wszystkie lampy  

i w całej Jerozolimie nie było dziedzińca, którego nie oświetlałby blask światła 

z „miejsca, skąd się czerpie”. Ludzie pobożni i prawi tańczyli przed tymi 

świecznikami, trzymając w rękach pochodnie i śpiewając pieśni pochwalne. 

Tłum lewitów stał na stopniach prowadzących z dziedzińca mężczyzn do dzie-

dzińca kobiet, grając na harfach, lirach, cymbałach, trąbach i innych instrumen-

tach. Dwaj kapłani z szofarami w rękach stali przy górnej bramie Nikanora. 

W godzinie piania koguta dęli w rogi trzykrotnie, trzy dźwięki: tekia, terua  

i tekia, następnie kierowali się ku bramie wiodącej na wschód i zwracając twarze 

na zachód, w kierunku sanktuarium, mówili: „Nasi ojcowie w tym miejscu stali 

plecami do Świątyni, a twarze zwracali ku wschodowi, ku słońcu; lecz nasze 

oczy są zwrócone ku Bogu.” Rabbi Jehuda uczy: „Mówili i powtarzali: Nale-

żymy do Boga i ku Bogu zwracają się nasze oczy.”  

Następnie wychodzili ze Świątyni, aby zaczerpnąć wody w sadzawce Siloe. 

Przyszedłszy do źródła napełniali wodą złotą karafką o objętości trzech logów
43

. 

Wracając ku sanktuarium zatrzymywali się przed Bramą Wodną, dęli w rogi, 

po czym wkraczali uroczyście do Świątyni. W tym czasie składano ofiarę po-

ranną. Kapłan niosący karafkę z wodą wchodził na stopnie ołtarza ofiarnego, 

zwracał się w lewo, ku południowo-zachodniemu narożnikowi ołtarza, gdzie 

znajdowały się otwory, przez które wylewana na ofiarę woda i wino spływały 

ku podstawie ołtarza. Kapłan, który składał ofiarę płynną, winien ująć w prawą 

rękę karafkę napełnioną winem, w lewą karafkę z wodą. Wznosząc w górę obie 

ręce, aby lud mógł je widzieć, jednym ruchem wylewał wino i wodę w narożnik 

ołtarza, skąd płynęły one jednym strumieniem ku jego podstawie. W tej samej 

chwili lewici stojący na stopniach intonowali pieśń. Rozchodząc się po zakoń-

czeniu porannych modlitw, radosnym sercem pozdrawiali się słowami psalmu 

128: „Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem 

przez całe twe życie, oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem!" 

Ofiarę z wody składano zwłaszcza podczas Święta Namiotów. Dlaczego? Ja-

ko odpowiedź niech posłużą następujące słowa: Wszystkie wasze ofiary są dla 

mnie cenne, lecz tą, którą cenię najbardziej spośród wszystkich, jest wylewanie 

wody, które mi ofiarujecie w Sukkot. Wprawdzie ta ofiara nie wymaga żadne-

                                                 
42 Por. A. Unterman, dz. cyt., s. 219-220. 
43 Log – jednostka objętości ok. 0,5 litra. 
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go wysiłku: źródło znajduje się u stóp Mego sanktuarium, jest to sadzawka Siloe. 

Nie musieliście ani sadzić, ani zbierać winogron, ani wyciskać soku, ani filtro-

wać, ani strzec tego cennego płynu. Dlatego ta ofiara jest szczególnie czysta  

w Moich oczach, wolna od wszelkiej pychy tych, którzy Mi ją składają. Przy-

nosicie Mi ją równocześnie z winem, które wymagało tylu wysiłków i starań, 

zanim zostało ofiarowane na ołtarzu. Przyjmuję je razem tak, jak gdyby była to 

ofiara waszego ciała i krwi. Bowiem miłość, którą żywię dla was, jest miłością 

głęboką, bezinteresowną; dla mnie wino czy woda, które przynosicie na Moją 

cześć, są tym samym. Pod warunkiem, że przyniesiecie je z radością i że waszej 

radości nie mąci żadna myśl światowa
44

. 

Podczas trwania powyższego obrzędu śpiewano fragment z proroka Izajasza 

jako modlitwę o deszcz na jesienne zasiewy (Iz 12,3-6)
45

. Składanie ofiar  

z prośbą o obfite opady było pretekstem do zabawy ludowej na dziedzińcu świą-

tyni. Także w ostatnim dniu Święta Namiotów, zwanym Szemini Aceret (hebr. 

Ósme końcowe święto), odmawiało się Tefilat Geszem, czyli modlitwę błagal-

ną o obfite deszcze. Towarzyszył jej Kadisz, czyli modlitwa za zmarłych krew-

nych oraz tych, którzy zginęli w obronie wiary i narodu
46

. 

 

Zakończenie 

 

Zasadniczym momentem doświadczenia bliskości Boga w warunkach ziem-

skich, odkrywania prawdy o Nim oraz wspominania i uobecniania Jego „wiel-

kich czynów” jest liturgia jako dzieło zwołanej przez Boga i zebranej w Jego 

imię wspólnoty ludzi. Dokonuje się to zasadniczo za pośrednictwem różnych 

znaków i obrzędów. Są one ważne, ale mogą być jednocześnie puste, o ile nie 

towarzyszy im wewnętrzna dyspozycja człowieka polegająca na ufnym powie-

rzeniu się Bogu i oddaniu Jemu całej swej egzystencji. 

Dobrze wiedzą o tym chrześcijanie. Dobrze też wiedział o tym upominany 

przez proroków Naród Wybrany, gdy gromadził się przynajmniej trzy razy  

w roku na celebrację swych wielkich świąt: Paschy, Tygodni i Namiotów. Mo-

żemy dopatrzyć się w nich pewnych wspólnych elementów uroczystego kultu. 

Pierwszym z nich było zgromadzenie liturgiczne Izraelitów w sanktuarium. 

Początkowo zbierano się w różnych miejscach (Gilgal, Szilo, Gabaon), zależ-

nie od tego, gdzie przebywała arka. W końcu, za przyczyną reformatorów 

(m.in. Ezdrasza i Jozjasza), jedynym miejscem świętowania stała się Jerozoli-

ma z jedyną świątynią i Arką Przymierza – symbolami obecności Boga. Wokół 

Niego gromadził się lud (Qahal Jahwe). Na to właśnie uroczyste zgromadzenie 

miał obowiązek pielgrzymować przy śpiewie psalmów każdy mężczyzna po-

wyżej 13 roku życia trzy razy w roku z okazji wielkich świąt żydowskich. To 

                                                 
44 Por. Brat Efraim, dz. cyt., s. 390-394. 
45 Por. M. Bednarz, dz. cyt., s. 125. 
46 Por. A. Pakentreger, dz. cyt., s. 29-30. 
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właśnie w Jerozolimie odbywały się uroczyste, modlitewne procesje z lampa-

mi, gałązkami i wodą. Podczas uroczystych zgromadzeń odnawiano zawarte 

ongiś na górze Synaj Przymierze, wsłuchując się w słowo Boga zawarte  

w Torze. Potwierdzenie Przymierza dokonywało się poprzez składanie ofiar  

w świątyni ze zwierząt, mąki, chleba oraz płynów (oliwy, wina i wody). 

Myślę, że nie wystarczy skoncentrować się jedynie na tej zewnętrznej stro-

nie wspomnianych obrzędów, ale trzeba też zwrócić uwagę na ich wymiar du-

chowy. Jest on istotny z dwóch racji. Po pierwsze, stanowi on istotę świętowa-

nia i od niego jest uzależniona ostatecznie wartość czynności liturgicznych. Po 

wtóre, analizowane elementy kultu obecne są także w liturgii chrześcijańskiej  

i ich znaczenie jest nadal aktualne. I tak, zgromadzenie Izraelitów jako ludu 

Jahwe jest typem Kościoła jako wspólnoty zebranej wokół Chrystusa i poszu-

kującej Jego bliskości. Pielgrzymka ma nie tylko przypominać wyjście z nie-

woli egipskiej lub babilońskiej i przejście do Ziemi Obiecanej w wymiarze 

ziemskim i eschatologicznym, ale również symbolizuje ona wyjście z niewoli 

zła i grzechu oraz przejście do życia w nowej, boskiej rzeczywistości. Procesje 

są nie tylko wyrazem radości w obliczu Boga, ale także okazją do świadectwa 

wobec ludzi i wspominania minionych wydarzeń znaczonych ingerencją Naj-

wyższego. Wsłuchiwanie się w treść Świętych Pism prowadzi do spotkania się 

z Bogiem przemawiającym także dziś do człowieka, odczytania i wypełniania 

Jego woli wobec konkretnego człowieka. W końcu składanie ofiar winno przy-

pominać, że Bóg nie zadowala się żadnym materialnym darem, ponieważ każ-

dy z nich jest Jego własnością, ale oczekuje ofiarowania się nas samych i całe-

go naszego życia na służbę Jemu. 

Analiza wspólnych elementów liturgii trzech wielkich świąt żydowskich 

jest więc okazją, aby nie tylko skoncentrować się na określonych znakach ze-

wnętrznych, które występują także w liturgii Kościoła, ale stanowi też próbę 

wniknięcia w ich znaczenie, które nie straciło niczego z aktualności. 

Jak zauważył E. Cassirer, człowiek jest istotą symboliczną. Nie tylko po-

trzebuje on pewnych znaków, ale również sam tworzy. Dokonuje się to rów-

nież na obszarze religii, której istotnym elementem jest liturgia. Opiera się ona 

na symbolach, które składają się z elementu materialnego posiadającego swoją 

„głębię”. Ich rolą jest uobecnianie określonej rzeczywistości duchowej. Obcu-

jący z symbolami człowiek zostaje wezwany, aby owego „ducha” symbolu 

odczytać i zrealizować w ramach swego życia. Może warto, aby obcując z bo-

gactwem liturgii nie tylko judaistycznej, ale również chrześcijańskiej, nie za-

trzymywać się wyłącznie na tym, co zewnętrzne i materialne, ale próbować 

przebić się do jej wymiaru duchowego, odczytać zawarte w nim przesłanie i je 

zrealizować. Prawdziwa liturgia wyrasta bowiem z życia i do życia winna pro-

wadzić. 
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Summary 

 

The paper concerns to the liturgy of the three main festivals of Judaism 

(Passover, Harvest Festival and Festival of Shelters). There are the following 

common elements of it: liturgical community in the shrine (Gilgal, Shiloh, 

Gibeah, Jerusalem), pilgrimages with psalms, processions (with lamps, sprigs 

and water), renovation of the covenant (reading of Torah) and offerings (ani-

mals, grains, bread, oil, wine, water). The author presents not only the liturgical 

rites, but mentions the spiritual dimensions of them. 

 

  

 



ks.  Dariusz Jastrząb
1
 

 

 

O procesie budowania  

świadomości kultury narodowej dzisiaj 
 

Na stan świadomości kulturowej obywateli określonego narodu ma wpływ 

jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten skrót myślowy otwierający 

prezentowaną refleksję, niesie w sobie sporą dawkę uogólnienia, ale niepozba-

wiony jest zasadności. Po pierwsze, świadomość kulturowa rodzi się w kontek-

ście dziejów określonego narodu, wytwarzającego i kumulującego własny do-

robek duchowo-materialny. Bez odniesienia do tego depozytu kulturowego, 

jaki pozostawiają przodkowie, trudno mówić o jakiejkolwiek świadomości 

kulturowej narodu w teraźniejszości. Po drugie, bez planowego zagospodaro-

wania teraźniejszości w aspekcie dbałości o historyczne dziedzictwo narodowe,  

a jednocześnie, w aspekcie dbałości o jego pomnażanie, szybko jałowieje po-

czucie tożsamości narodowej w dobie czasu przeżywanego i przyszłego.  

Przypomnienie tych oczywistych prawideł znajduje swe uzasadnienie w odnie-

sieniu do nasilających się w Polsce tendencji antypatriotycznych, ahistorycznych, 

czy relatywizująco-subiektywistycznych w stosunku do poznawanej prawdy.  

W prezentowanym temacie koniecznym wydaje się zatem przypomnienie najpierw 

znaczenia podstawowych pojęć związanych z kulturą narodową, po czym określe-

nie niebezpieczeństw, jakie jej zagrażają dzisiaj oraz, w części wieńczącej reflek-

sję, zaproponowanie wybranych zagadnień, w obrębie których winien dokonywać 

się proces odnowy i kształtowania świadomości kulturowej Polaków. 

 

1. Kwestie podstawowe 

 

Przyjmując za punkt wyjścia prezentowanej refleksji rozumienie terminu 

„naród”, zauważamy, że w wielu opracowaniach słownikowych jego rozumie-

nie sprowadza się do tych samych wyznaczników. Na przykład u W. Doro-

szewskiego oznacza on wspólnotę o podłożu etnicznym, kulturowym, społecz-

nym, politycznym i gospodarczym, mieszkającą na określonym terenie i zwią-

zaną jednym językiem
2
. Podobnie Kardynał Stefan Wyszyński napisze, że na-

ród – to wspólnota oparta na tej samej kulturze, religii i historii
3
. Nie inaczej 

                                                 
1 ks. Dariusz Jastrząb (ur. 1960), teolog, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Opublikował: Duchowy 

świat Dostojewskiego. 
2 Słownik języka polskiego, W. Doroszewski (red.), t. 4, PWN, Warszawa 1958-1969, s. 1176. 
3 K. Moszumański, Polskość ukształtowana przez kulturę – w ujęciu Stefana kardynała Wyszyń-

skiego oraz papieża Jana Pawła II, w: Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie 

kultury polskiej,  Poznań–Gniezno–Warszawa 2011, s. 79.  
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rzecz się ma w innych opracowaniach leksykograficznych, które wskazują 

generalnie na następujące cechy rzeczywistości „narodu”: (1) świadomość 

narodową, (2) terytorium traktowane jako ojczyzna, (3) wspólnotę losu histo-

rycznego, (4) wspólnotę kultury, (5) język, (6) wspólne interesy polityczne  

i gospodarcze, (7) wspólne państwo. Niewątpliwie wskazane powyżej poszcze-

gólne komponenty określające narodowość wzajemnie się przenikają i warun-

kują. Przy analizie tych cech należy pamiętać, że „oprócz jednej – mają one 

charakter fakultatywny. Bezwzględnie obligatoryjna dla istnienia narodu jest 

jedynie świadomość narodowa, czyli identyfikacja narodowa członków two-

rzącej go wspólnoty”
4
. 

Z rozumieniem narodu wiąże się pojęcie patriotyzmu, gdyż, jak podają 

opracowania leksykograficzne, patriotyzm jest miłością do narodu, miłością do 

ojczyzny, połączony z gotowością do poniesienia dla niej ofiar
5
. Termin patrio-

tyzm wywodzi się od łacińskiego patria – ojczyzna, derywat od pater – ojciec. 

Jak zauważa prof. Bogdan Walczak, latynizm ten funkcjonował w Polsce od 

XVI wieku, pierwotnie oznaczając „spadek po ojcu”, czyli „ojcowiznę”
6
. Moż-

na zatem, w rozumieniu pojęcia patriotyzm, odnieść się do semantycznej za-

leżności pojęć: pater – patria – patriotyzm czy po polsku: ojciec – ojcowizna – 

ojczyzna. Owym spadkiem po ojcu, czyli ojczyzną, jest niewątpliwie dziedzic-

two kulturowe, pojęte jako system wartości wygenerowanych i podtrzymywa-

nych przez kolejne pokolenia określonego narodu (bądź narodów)
7
 i pielęgno-

wanych w jej materialnym i duchowym wymiarze. W takim rozumieniu, kultu-

rę pojmuje się jako „duszę narodu”
8
, która „będąc dorobkiem wielu pokoleń, 

jest bezsprzecznie własnością całego narodu. Jednym z największych jej skar-

bów”
9
.  

                                                 
4 B. Walczak,  Polskość – wielość i pluralizm czy ciasnota i zamknięcie? Jakie znaczenie mają 

dzisiaj takie pojęcia, jak: prawda, wolność, odpowiedzialność, patriotyzm, ojczyzna i naród?, 

[w:] Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej,  Poznań-Gniezno 

-Warszawa 2011, s.  139-140. 
5 Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), Warszawa 2003, t. 3, s. 74. 
6 Por. B. Walczak, Wychowanie patriotyczne a język, w: Wymiary tożsamości. „Język, religia, 

tożsamość V”, G. Cyran (red.), E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wlkp. 2011,  s. 284. 
7 Począwszy od XIX wieku można mówić o dwóch rodzajach pojmowania patriotyzmu: zorientowa-

nego na naród oraz zorientowanego na państwo. Zob. B. Walczak, Wychowanie patriotyczne a język, 

dz. cyt., 286 n. Godny uwagi jest podział patriotyzmu na trzy tradycje: (1) insurekcyjny, z cechami 

typowymi: świadomością klęski, antyrosyjskości i federalizmu; (2) republikański, z charakterystycz-

nym fenomenem idei odpowiedzialności za własne państwo;  (3) samorządowy (narodowo-

demokratyczny), z cechą samodecydowania Polaków jako narodu o sobie. Zob. J. Żaryn, Patriotyzm  

a świadomość historyczna Polaków, wykład wygłoszony 02.04.2012,  (opublikowany w internecie  

– 17.04.2012) http://www.youtube.com/watch?v=Ig7MxtwD7wY&feature=colike. 
8 List Episkopatu o obowiązkach katolików w Polsce wobec kultury narodowej i religijnej, z dn. 

21 maja 1978 r. 
9 S. Wyszyński, Kościół w służbie Narodu, Poznań-Warszawa 1981, s. 250. Warto zauważyć, że 

tak wielcy patrioci jak ks. Piotr Skarga, pisząc o ojczyźnie, nie stosowali się do porównań  

z terminem pater-ojciec. Nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III  w swoich kazaniach po-

http://www.youtube.com/watch?v=Ig7MxtwD7wY&feature=colike
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Pokoleniowy dorobek kulturowy kumulowany jest w historii narodu. Naród 

w czasie przemijania swoich dziejów gromadzi dobra materialne, wypracowa-

ne i zachowywane jako dziedzictwo wspólne. „Trzeba się tego dziedzictwa 

trzymać sercem i pazurami, jak trzymał się ongiś Drzymała czy Reymontowski 

Boryna umierający na swych zagonach; jak trzyma się żołnierz w okopie, le-

karz przy łóżku konającego, kapłan wśród nędzy, siwiejący mąż nauki przy 

swoim biurku zawalonym papierami, górnik na dnie kopalni, hutnik, stocznio-

wiec, każdy uczciwy człowiek kierujący się prawym sumieniem i dobrą wo-

lą”
10

 napisał Stefan Kardynał Wyszyński. W tej przenikniętej archetypami pol-

skości wypowiedzi, nietrudno zauważyć, że dziedzictwo kulturowe staje się  

w dziejach narodu także zapisem postaw i cnót składającym się na etos narodu; 

określonym dorobkiem, nie tylko materialnym, ale przede wszystkim moral-

nym i duchowym. Polacy, wielokrotnie, broniąc tego etosu, oddawali w jego 

obronie nawet swoje życie. Warto także zauważyć, że w odniesieniu do ojczy-

zny, jaką jest Polska, nie można jej zrozumieć bez kultury integralnie zakorze-

nionej w chrześcijaństwie. To właśnie kultura inspirowana aksjologią chrześci-

jańską konstytuowała tożsamość narodu polskiego.  

Reasumując, prezentowane opracowanie na etapie podstawowych określeń 

niezbędnych w rozumieniu, czym jest „świadomość kultury narodowej”,  za-

uważamy, że domaga się ona zespolenia komponentu ludzkiego z Boskim; 

pracy u podstaw człowieka, przy jednoczesnym jego otwarciu się na działanie 

łaski; zjednoczenia czynnika stwórczego z twórczym. Obok bowiem wartości 

wysokich, które odkryli i pielęgnowali na poziomie natury ludzkiej już staro-

żytni Grecy, tj.: dobra, prawdy i piękna, w kształtowaniu świadomości naro-

dowej, potrzeba także teologalnych cnót wiary, nadziei i miłości, a te otrzymać 

można w pełni jedynie od Boga.  

Cały trud tworzenia świadomości Polaków przez kulturę, czyli cały dziejo-

wy proces krystalizowania się „duszy polskiej” poddany jest w dobie obecnej 

kolejnej próbie konfrontacji z czynnikami dla niej obcymi. Faktory te, progra-

mowo zaszczepiane w tkance kultury, znacznie spowolniają, a niekiedy unie-

możliwiają proces budowania świadomości narodowej. Niebranie ich pod 

uwagę, a przy tym pozostawanie na poziomie moralizatorstwa, sporów o rację, 

w poczuciu pysznej „lepszości”, podtrzymywaniu postawy paternalistycznej, 

niejednokrotnie doprowadziło już do popełnienia poważnych błędów, uniemoż-

                                                                                                                       
równuje ojczyznę do matki: „Jako najmilszej matki swej miłować i onej czci nie macie, która 

was urodziła i wychowała, nadała, wyniosła? Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca 

matkę swoją. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od której imię macie  

i wszystko, co macie, od niej jest? Która gniazdem jest matek wszytkich i powinowactw wszyt-

kich, i komorą dóbr waszych wszytkich. Jeruzalem, matka nasza – mówi Apostoł – nad wszytki 

matki czci i szanowania godna”, zob. P. Skarga, Kazania Sejmowe, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 

1998, s. 24-25. 
10 S. Wyszyński, Kościół w służbie Narodu, dz. cyt., s. 139-140. 
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liwiających w konsekwencji właściwe formowanie tejże świadomości kultury 

narodowej w oparciu o wartości patriotyczne, a w tym chrześcijańskie.  

 

2. Spotkanie z „człowiekiem kłącze” 

 

W okresie transformacji w Polsce po roku 1989, pojawiły się nowe trendy 

kształtowania świadomości Polaków, czerpiące inspiracje z nurtów myślowych 

określanych między innymi mianem ponowoczesności. Już Papież Jan Paweł II 

zauważa, że „nurty myślowe odwołujące się do postmodernizmu zasługują na 

uwagę. Niektóre z nich głoszą bowiem, że epoka pewników minęła bezpowrot-

nie, a człowiek teraz powinien nauczyć się żyć w sytuacji całkowitego braku 

sensu, pod znakiem tymczasowości i przemijalności”
11

. Z tych nurtów myślo-

wych postmodernizmu wyrosły humanizmy, które nazwiemy w niniejszym 

opracowaniu prometejskimi. Są one najczęściej nastawione dekonstrukcyjnie 

wobec przypomnianego powyżej kanonu kreowania świadomości kultury na-

rodowej. Humanizmy prometejskie proponują definicję rzeczywistości (w tym 

i człowieka) pojmowanej jako kłącze
12

. Niwelują przy tym wszystkie tradycyj-

nie określone centralne punkty odniesienia, zastępując harmonię etycznego, 

estetycznego i poznawczego porządku (kosmosu), „chaosmosem” decentracji, 

gdzie każdy punkt łączy się z każdym, ale żaden nie jest porządkującym punk-

tem ośrodkowym. Literackim przykładem takiej interpretacji rzeczywistości 

jest obraz zaczerpnięty z książki Imię róży Umberto Eco „Kłączu odpowiada 

tam labirynt powieściowego świata, w którym «każda droga może się krzyżo-

wać z dowolną. Nie ma środka, nie ma peryferii, nie ma wyjścia»”
13

.  

Tego typu defragmentacja i decentralizacja kulturowa, wywodząca się  

z nurtów myśli transcendentalnej, nihilistycznej i modernistycznej, kreuje 

„człowieka globalnego”, „człowieka rozwałęsanego”, „człowieka pomo”. Osa-

dzony jest on w swoistej ahistoryczności, bez kulturowych punktów odniesień, 

trawi chwile teraźniejszości, poszukując jedynie w przestrzeni psychicznej 

doznań i wrażeń emocjonalnych. Powszechnie podziwianymi przez niego 

ludźmi nie są święci, bohaterowie czy ludzie cnotliwi, lecz określeni już  

w latach sześćdziesiątych przez amerykańską subkulturę tzw. piękni ludzie 

(beautiful people). Dziś naśladuje on raczej „powierzchowną atrakcyjność” 

wyglądu i zachowania gwiazdy show businessu, idoli muzycznych, aniżeli 

heroizm życia męczenników czy bohaterów narodowych
14

. 

                                                 
11 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, n. 91. 
12 Zob. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1-3 (1988),  

s. 221-237. 
13 Por. B. Baran, Postmodernizm i koniec wieku, inter esse, Kraków 2003, s. 204-205. 
14 Por. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna: żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław 

1998, s. 318. 
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 Człowiek pomo nie jest rozczarowany światem, nie przeżywa żadnego kry-

zysu, ale „nauczył się cenić różnicę”, kreować się w swoim subiektywizmie na 

indywiduum, na kogoś odróżniającego się od innych, a jednocześnie uległego 

modom i wartościującego w oparciu o usłyszane treści ze spotów telewizyjnych. 

W konsekwencji jego świat ludzki, pozbawiony sensu, przyczynia się do tworze-

nia „niekulturalnej kultury”
15

 o mocnym wydźwięku antypersonalistycznym, 

relatywizującym zasadność obiektywnego porządku aksjologicznego i epistemo-

logicznego. Wprowadzając epistemologiczny sceptycyzm, głosi niemożliwość 

odkrycia prawdy, kwestionując przy tym poznawalność tego, co jest dobre, a co 

złe
16

. W miejsce antycznej jedni prawdy-dobra-piękna
17

 promowane są w kultu-

rze postmodernistycznej „stany pośrednie”, praktycznie rozumiane jako ateleolo-

giczny tryptyk: użycie-wyżycie-pęd (łatwo-przyjemnie-szybko). Dokonuje się 

przez to karkołomnego rozdzielenia rzeczywistości poznawczej, etycznej i este-

tycznej. Spowodowany tym zabiegiem chaos odzwierciedla się najbardziej  

w polu etycznym człowieka, gdyż relatywizacja prawdy prowadzi w praktyce do 

hedonizmu etycznego. 

Inną znamionującą cechą człowieka pomo jest sekularyzm. Pojęcie to naj-

częściej mylone jest z pojęciem sekularyzacji
18

. To ostatnie, niekoniecznie 

musi posiadać konotacje pejoratywne, określa bowiem, bardzo często, życie 

człowieka świeckiego, który w drodze do Boga kieruje się sobie przypisanymi 

środkami, realizując je (najczęściej w rodzinie) pośród spraw codzienności. 

Tymczasem sekularyzm, jak twierdzi Jan Paweł II, „jest zespołem poglądów  

i zwyczajów broniących humanizmu całkowicie oderwanego od Boga i całko-

wicie skoncentrowanego na kulcie działania oraz produkcji, wypaczonego 

przesytem konsumpcji i przyjemności, nietroszczącego się o niebezpieczeń-

stwo utraty własnej duszy”
19

. 

W ramach sekularyzmu, w miejsce religijnego sacrum, wprowadza się pro-

gramowo humanizm, którego osnowę stanowi antropologia pozbawiona odnie-

sień religijnych. „Broni on [ten humanizm] idei postępu cywilizacyjnego  

w kierunku idealnej formy stosunków międzyludzkich, w której człowiek dzię-

ki postępowi technicznemu byłby wolny od materialnych uzależnień oraz od 

innych ludzi. Osiągnie on swój cel dzięki bezklasowemu, a jednak zorganizo-

wanemu społeczeństwu, dzięki wprowadzeniu w życie idealnej konstytucji, 

                                                 
15 R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Próba orientacji, Kraków 1969, s.71. 
16 Por. P. Jaworski, Reforma – czyli edukacja inaczej. Jaka młodzież? Jaka Rzeczpospolita?, 

„Arcana”, 21 (1998) nr 3, s. 33. 
17 Por. M. Krąpiec, Odzyskać świat realny, Lublin 1993, s. 360 n. 
18 Tak na proces sekularyzacji patrzy choćby P. L. Berger, który określa ją jako: „proces, poprzez 

który sektory społeczeństwa i kultury uwalniają się od autorytetu instytucji i symboli religij-

nych”, zob. P. L. Berger, Una gloria remota.  Avere fede nell’epoca del pluralismo, Mulino, 

Bologna 1994, s. 71. 
19 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Reconciliatio et paenitentia, n. 18. 
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ogarniającej swym zasięgiem cały świat”
20

. Humanizm prometejski, afirmując 

subiektywistyczne „yourself” (zrób to sam), jednocześnie programowo prze-

ciwstawia się u wierzących w Boga, by w sposób określony przynależeli do 

jakiejkolwiek wspólnoty religijnej („believing without belonging”)
21

. Huma-

nizm ten, redukując swe wymagania i potrzeby do zakresu doczesności, wy-

zbyty z historii, zdeterminowany poznaniem przyrodniczo-matematycznym, 

poprzez poznanie praw socjologii i psychologii przy pomocy efektywności 

techniczno-prawnej, staje się przez to swoistą próbą zorganizowania raju na 

ziemi bez Boga. Walka z religią jest w takim dążeniu jednym z podstawowych 

postulatów, a to z racji przekonania, że religia, chrześcijaństwo czy Bóg, utoż-

samiane są z zagrożeniem autonomii i pełnej wolności człowieka
22

. W celu 

wyzwolenia człowieka proponuje się tak zwany nowoczesny styl życia czy 

postęp, co w rzeczywistości sprowadza się do wspomnianego powyżej zwykłe-

go relatywizmu w zakresie moralnym. 

 

3. Implikacje formacyjne i pastoralne 

 

Chwalebny zamiar kształtowania świadomości kultury narodowej w cza-

sach niebywałej presji nurtów (a)kulturowych postmodernizmu, natrafia na 

niemałe trudności w odnalezieniu trafnych propozycji i rozwiązań. Uwaga ta 

dotyczy zarówno świeckich odpowiedzialnych za funkcjonowanie życia pu-

blicznego, jak i osób konsekrowanych odpowiedzialnych głównie za profilo-

wanie duchowego (chrześcijańskiego) poziomu społeczeństwa. Jak zauważono 

powyżej, twórcze zaangażowanie człowieka w zakresie kreowania szeroko 

pojętej kultury znajduje swój najpełniejszy wyraz wówczas, gdy nie pomija 

transcendentnego (religijnego) odniesienia. Dopiero spotkanie się tych dwóch 

komponentów ludzkiego i Bożego, pogłębia i rodzi świadomość patriotyczną  

i religijną, świadomość kulturową. Niewątpliwie naturalną przestrzeń takiego 

wzrostu gwarantuje wychowanie w rodzinie i kształcenie dzieci i młodzieży  

w szkołach nielekceważących klasycznych odniesień
23

. 

Człowiek formowany w prawdzie i wolności, formowany w obszarze nie-

rozdzielania platońskiej triady aksjologicznej dobra, prawdy i piękna doświad-

cza siebie jako bytu organicznego, ale i „wykorzenionego”, w sensie odczuwa-

nia pragnienia przekroczenia horyzontu przestrzenno-czasowego doczesności. 

                                                 
20 J. Didier, Słownik filozofii, Katowice 1995. 
21 Por. J.P. Willaime, Sociologia della religijne, Mulino, Bologna 1996, s. 107. 
22 Por. F. Adamski, Kultura między sacrum i profanum, w: Człowiek-wychowanie-kultura, 

WAM, Kraków 1993, s. 198-199. 
23 Antyczno-łacińskie wzorcze ideały wychowania proponowały nabywanie sprawności w nastę-

pujących zakresach: 1. umysłu (rozwój ratio); 2. moralności (nabywanie cnót); 3.ciała (sprawno-

ści fizycznej); 4. wiary (cnoty teologalne). Por. D. Zalewski, Klasycyzm zamiast modernizmu. 

Rzecz o edukacji, „Człowiek w kulturze” 12 (1999), s. 87. 
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Wiara w Boga (sacrum) wnosi w jego życie przede wszystkim poczucie sensu, 

czego nie gwarantują systemy ateistyczne czy antychrześcijańskie. Transcen-

dent uobecniający się w egzystencji człowieka skłania go do przyjęcia określo-

nych norm porządkujących tę egzystencję. 

Otwarcie się na działanie Ducha Świętego, jak i uporządkowanie aksjolo-

giczne człowieka, przyczynia się do tworzenia kultury w obrębie tzw. cywili-

zacji miłości. Jest ona związana pierwszoplanowo z człowiekiem, a dopiero na 

drugim miejscu ze światem rzeczy. Oznacza to przede wszystkim, że zawsze  

i bezwzględnie ma na uwadze dobro człowieka oraz, że nie jest traktowana 

autonomicznie, i nie zagraża człowiekowi użyciem jej na sposób manipulacyj-

ny i instrumentalny
24

. 

 

3.1. Obrona personalizującej funkcji rodziny w wychowaniu 

Myśląc o procesie formowania świadomości kultury narodowej, należy 

przede wszystkim pamiętać o tym, gdzie rodzi się ona i rozwija w sposób natu-

ralny. Taką przestrzeń rozwoju najpełniej umożliwia rodzina. Jan Paweł II 

wyraźnie podkreśla, że oprócz funkcji prokreacyjnej, to na rodzicach spoczywa 

odpowiedzialność spełniania funkcji wychowawczej, którą nazywa „obdaro-

waniem dojrzałym człowieczeństwem”
25

. W procesie wychowawczym nie-

zbywalnym jest zatem wychowywanie człowieka w zakresie nabywania god-

ności podmiotowej i kształtowania w nim „sumienia moralnego”, a przez to 

niedopuszczanie do redukowania człowieczeństwa do poziomu „porządku rze-

czy”
26

. Funkcja personalizująca wychowywania przez rodziców łączy się inte-

gralnie z określoną przez Sobór Watykański II funkcją socjalizującą wychowa-

nia
27

. Personalizacja w wychowaniu oznacza dbanie o „należyte dojrzewanie 

osobowości”, a socjalizacja w tymże wychowywaniu dba o umiejętność osią-

gania celów (politycznych, kulturowych, religijnych) przez jednostkę przynale-

żącą do określonej grupy społecznej. Budzenie świadomości w takim ujęciu, 

dokonuje się najpełniej w oparciu o przyjęty „prymat wartości moralnych”, 

oraz wyznaczony „cel ostateczny” życia człowieka
28

. 

 

3.2. Promocja antropologii chrześcijańskiej 

U podstaw wszelkiego wychowywania świadomości kultury narodowej stoi 

także, określona precyzyjnie koncepcja człowieka, niepopadająca w tak zwany 

                                                 
24 Por. F. Adamski, Kultura..., dz. cyt., s. 200 nn. 
25 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiris consortio, n. 20. 
26 Por. E. Kaczyński, Małżeństwo i  rodzina, „Communio” 6 (1986), s. 15.  
27  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,  n.  6. 
28 Por. D. Jastrząb, Powołanie rodziców do wychowywania dzieci w świetle wskazań ‘Familiaris 

consortio’, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 17 (2011), s. 112-113. 
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„błąd antropologiczny”
29

. Jan Paweł II zwraca uwagę, iż to skupienie uwagi na 

antropologii stanowić musi konieczność powrotu do metafizyki i teologii. An-

tropologia bez teologii staje się karykaturalną i pozbawioną podstaw
30

. Funda-

mentem antropologii chrystocentrycznej jest rozumienie człowieka jako osoby. 

Kościół niezmiennie wskazuje na antyczną definicję człowieka jako osoby,  

którą to św. Tomasz przejął od Boecjusza: persona est naturae rationalis in-

dividua substantia
31

, i którą przytaczał przy okazji snucia rozważań na temat 

Trójcy Świętej
32

. 

Jak wiadomo, określenie to znajduje swe uzasadnienie  w definicji człowie-

ka, który jest także natury duchowej. Osobami jesteśmy jako ludzie ze względu 

na fakt posiadania natury duchowej; duszy rozumnej. Można oczywiście mó-

wić o ludziach, że są jednostkami, ale ten określnik stosujemy w przypadku 

podkreślenia materialności bytu ludzkiego, posiadającej jednak swą duchową 

formę. Ciało i dusza są zatem dwiema zasadami konstytutywnymi osoby, ale 

człowiek jest osobą dzięki duszy. Antropologia chrześcijańska przyjmuje 

prawdę o przynależności tej oto duszy do konkretnego ciała (commensuratio 

animae ad hoc corpus). Dostrzegamy tu wyraźne zanegowanie jakiejkolwiek 

możliwości metempsychozy. Każda dusza przynależy do tego oto płodu dziec-

ka i to w sposób niepowtarzalny i wieczny, już od momentu poczęcia. 

Przymiot bycia osobą sprawia, że człowiek posiada „naturę zindywiduali-

zowaną”, to znaczy jedyną i niepowtarzalną. Oznacza to, iż każdy człowiek ma 

swoją, jedyną drogę do zbawienia
33

. Warto przy tym zauważyć, że posiadać 

indywidualność, nie oznacza indywidualizmu rozumianego jako poszukiwanie 

za wszelką cenę odmienności od pozostałych ludzi, czy funkcjonowania spo-

łecznego nacechowanego egotyzmem. Oba pojęcia wywodzą się od terminu 

indywiduum – oznaczającego niepodzielność
34

. W przypadku budowania indy-

widualności człowieka należy zawsze pamiętać o tym, że w wymiarze moral-

nym człowiek powinien być podzielnym, w sensie otwartości na drugiego 

człowieka, na wspólnotę ludzi.  

Bez tych podstawowych założeń antropologicznych budowanie świadomo-

ści kulturowej Polaka prędzej czy później natrafi na niebezpieczeństwo popad-

nięcia w relatywizm i subiektywizację. 

                                                 
29 Jan Paweł II, Encyklika Centesimis annus, n. 13. 
30 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 44; M. Kowalczyk, Drogi pozna-

nia teologicznego w dobie postmodernizmu, w: Postmodernizm. Wezwanie dla chrześcijaństwa, 

Z. Sareło (red.) Pallotinum 1995, Poznań s. 115. 
31 Thomae Aquinatis, Summa theologica, Taurini 1922, 1, 29, 1. 
32 Por. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966, s. 206; 

K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, „Znak”, 5 (1961), s. 666. 
33 Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 2000, s. 30. 
34 Por. J. Bolewski, Kto z nami, „Tygodnik Powszechny”,  2000, s. 2. Dla uniknięcia nieporozu-

mień w miejsce używania określenia „kształtowanie indywidualności”, warto stosować  sformu-

łowanie „kształtowanie osobowości”. 
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3.3. Uprawa inteligencji i wychowywanie do wolności 

Dwa zadania personalizacji i socjalizacji dzieci, za których ukształtowanie 

odpowiedzialna jest przede wszystkim rodzina, prowadzą, w wypadku wycho-

wanków, do nabycia przez nich odpowiedzialności moralnej i egzystencjalnej, 

co oznacza także zdolność do angażowania się w rozwój życia osobistego  

i społecznego. Nie da się jednak tego dokonać bez sojuszu z Mądrością Bożą,  

a przez to, bez nawrócenia umysłu i serca
35

. Chodzi głównie o to, by prawi-

dłowe uprawianie inteligencji rozumianej jako kontemplowanie naturalne 

prawdy, w sensie wprostnego i bezpośredniego ujmowania rzeczywistości, 

uzdatnić na tyle, by było ono w stanie przyjąć cztery – z siedmiu – darów Du-

cha Świętego, dotyczących właśnie inteligencji (darów: rozumu, mądrości, 

wiedzy i rady). Połączenie tej naturalnej kontemplacji prawdy z doświadcza-

niem chrześcijańskiej caritas prowadzi do „usercawiania świadomości”, czyli 

przenikania inteligencji przez Bożą Miłość.  

Nieżyjący już, i wielce zasłużony w promowaniu filozofii metafizycznej  

w Polsce, a przy tym mistrz wychowujący całe pokolenia inteligencji w naszej 

ojczyźnie, Pan Stefan Swieżawski, wiele lat apelował o uprawę intelektu przy 

zachowaniu kryteriów obiektywności, uniwersalizmu i realizmu widzenia świa-

ta
36

. W wychowaniu filozoficznym nie chodzi tylko o efekt sprawnego poru-

szania się pośród teorii światopoglądowych, ale nade wszystko o nabywanie 

mądrości i odkrywanie prawdy. W jego przekonaniu, kontemplacja naturalna 

prawdy ściśle związana jest z kontemplacją tajemnicy nadprzyrodzonej. Czyn-

nikiem wspomagającym ten proces jest, według profesora Swieżawskiego, 

zsynchronizowanie formacji humanistycznej z filozoficzną
37

. 

Biorąc pod uwagę ewangeliczny logion Chrystusa: „poznacie prawdę,  

a prawda was wyzwoli” (J 8,32), dostrzegamy rolę, jaką w poznawaniu prawdy 

spełnia wymóg wolności. Na związek wolności z patriotyzmem, w swych „Ka-

zaniach sejmowych”, zwracał bardzo uwagę ks. Piotr Skarga
38

. Warto przyto-

czyć w tym momencie rozróżnienie samego św. Augustyna, dotyczące delikat-

nej tkanki wolności. Biskup Hippony dzielił ją na libertas minor i na libertas 

maior. O ile ta pierwsza, doświadczana jest jako możliwość wyboru pomiędzy 

dobrem a złem, o tyle ta druga, określana także jako libertas caritatis; w Chry-

stusie staje się wolnością pełną. To w takiej wolności zanika posse peccare. Do 

jej osiągnięcia potrzebna jest koniecznie łaska
39

. Wychowując Polaka do wol-

ności, wychowuje się go także do odpowiedzialności (i odwrotnie). Wnikając 

w znaczenie terminu „odpowiedzialność”, zauważamy, iż po polsku oznacza 

                                                 
35 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska  Familiaris consortio, Rzym 1981, n. 8-9. 
36 Por. S. Swieżawski, Rozum i Tajemnica, Znak, Kraków 1960, s. 30. 
37 Por. S. Swieżawski, Człowiek i Tajemnica, Znak, Kraków 1978, s. 62 nn. 
38 Por. P. Skarga, Kazania sejmowe, dz. cyt., s. 89-90. 
39 Por. A. Trape’, S. Agostino: Introduzione alla dotttrina della grazia, II. Grazia e liberta’, 

Citta’ Nuova, Roma 1990, s. 68-98. 
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on: dawanie odpowiedzi (czynem)
40

. Świadomość kultury narodowej to także 

świadomość zdolna do artykułowania odpowiedzi w określonych okoliczno-

ściach dziejowych narodu.  

Konkludując ten passus, zauważmy jeszcze raz, że wychowywanie do 

prawdy i do wolności domaga się, sine qua non mocnego podłoża aksjologicz-

nego. Zwłaszcza wolność, bez odniesienia do innych wartości, szybko zamie-

nia się w samowolę, dlatego wartości prawdy i wolności winny być formuło-

wane z odniesieniem do Osoby Jezusa Chrystusa
41

. Nabywana w takim kontek-

ście wiedza, także wiedza historyczna i wynikająca z niej pamięć narodowa, 

znajdują swój prawdziwy, realny kształt. Pozwala to na niezakłamaną interpre-

tację wydarzeń historycznych i artystycznych w oparciu o pierwsze i ostateczne 

zasady moralne i religijne człowieka. Na tym etapie niezwykle ważne jest, by 

formowany człowiek znajdował autorytety jako „wzorce osobowe”, a przy ich 

braku „osoby znaczące”, dopomagające w twórczym zaangażowaniu w różno-

rodnych obszarach wydarzeń kulturowych narodu. Funkcja uczestnictwa jest 

funkcją niezbywalną w złożonym procesie kształtowania świadomości kultu-

rowej. Wszelkie postawy obojętności czy arbitralności wobec spraw narodo-

wych wprzęgają, chcąc nie chcąc, w okowy humanizmu prometejskiego. 

 

3.4. Dbałość o język polski 

Spośród kwestii szczegółowych, dotyczących procesu formowania świado-

mości kulturowej, najważniejszym obowiązkiem Polaków jest zadbanie o ja-

kość posługiwania się językiem polskim. Język ojczysty jest niezwykle waż-

nym wyznacznikiem świadomości i tożsamości narodowej. W niedawno po-

czynionych badaniach, pośród czynników o charakterze kulturotwórczym, tyl-

ko język został wskazany przez respondentów w 89%, jako wyznacznik tożsa-

mości narodowej. Dla porównania, na wychowanie i wykształcenie wskazało 

44% badanych, a na przynależność do Kościoła katolickiego - 27%. W dobie 

obecnej, w Polsce, spotykamy dwa rodzaje ustosunkowania się do wagi, jaką 

spełnia rola języka w kształtowaniu postaw narodowościowych. Poglądy te 

wywodzą się z dwóch rodzajów pojmowania patriotyzmu: (1) nakierowanego 

na naród, (2) nakierowanego na państwo. W pierwszym przypadku „narodo-

twórcza funkcja języka jest naczelną przesłanką i główną podstawą  bardzo 

wysokiego wartościowania języka narodowego”. Potwierdzeniem tej tezy jest 

historyczna utrata niepodległości przez Polskę, kiedy to język spełniał funkcję 

scalającą i reprezentującą naród na zewnątrz. Pisał o tym między innymi  Ju-

lian Ursyn Niemcewicz: „Ona jedna została się na powierzchni powodzi, która 

nas zalała, a z mową została się pamięć jestestwa naszego”. W drugim warian-

cie patriotyzmu „państwowego” przypomina się, że choć  „polszczyzna była  

                                                 
40 Por. Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 29. 
41 Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 30. 
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i jest najważniejszym narzędziem  i tworzywem kultury narodowej, do dorobku 

tej kultury ważny wkład wniosły też inne języki”: łacina, czeski, rosyjski, wło-

ski, francuski czy niemiecki. Zwolennicy tej opcji patriotycznej z mocą pod-

kreślają, że polszczyzna znacznie się zmieniła od czasów piastowskich, okcy-

dentalizując się i orientalizując po drodze. Wydaje się, że w dobie obecnej 

potrzeba „racjonalnej syntezy” obu tych stanowisk przy wyeliminowaniu nie-

profesjonalnych i pochopnych ocen. Przed zadaniem takim staje polski system 

oświatowy i instytucje z nim powiązane
42

. 

 

3.5. Wezwania o charakterze pastoralnym 

W formowaniu świadomości kulturowej narodu niebagatelną rolę odgrywa 

także nowa jakość zaangażowania ewangelizacyjnego Kościoła. Z punktu wi-

dzenia eklezjologii, przede wszystkim należy kontynuować i przyspieszyć roz-

poczęty już proces dowartościowania świeckich w Kościele (ale nie świeckość 

Kościoła), na równi ze wzmacnianiem procesu uobecniania Kościoła w świe-

cie. Wizja Kościoła, typowa dla eklezjologii piramidalnohierarchicznej czym 

prędzej powinna być zastąpiona eklezjologią wspólnotowości-uczestniczenia. 

Bipolarny podział typu: dla świeckich świat, dla księży – Kościół, winien czym 

prędzej być zniwelowany. Laikat wezwany jest dzisiaj do odkrywania swojej 

misji w świecie na zasadzie podwójnego obywatelstwa: zaangażowania jako 

świeccy w Kościele i jako chrześcijanie w świecie (oznacza to, że także w oj-

czyźnie). W konsekwencji, wezwany jest do odkrywania uczestnictwa w ka-

płaństwie powszechnym nabytym na mocy przyjęcia sakramentu chrztu
43

.  

Już św. Paweł swoim nauczaniem i swoim życiem ukazał nam chrześcijań-

stwo nie jako aspekt jakiejś ortodoksji, ale jako nowy sposób komunikacji mię-

dzy ludźmi i między społeczeństwami. Pawłowe wyjście z granic Izraela  

i zwrócenie się ku „narodom” (poganom) jest paradygmatem także dla współ-

czesnych Polaków, niekiedy zdezorientowanych szybkością zachodzących 

zmian na areopagu naszej ojczyzny. To właśnie Apostoł Narodów, który wy-

rósł w Tradycji Hebrajczyków, uświadamia nam dzisiaj, że Kościół nie może 

przemawiać jedynie językiem tradycji, winien – jak w Dzień Zesłania Ducha 

Świętego – „mówić wszystkimi językami” (Dz 2,3-4). Św. Paweł, przy całym 

uszanowaniu Tradycji, miał odwagę spojrzeć poza perspektywę teologii „Boga 

ojców”, i odkryć teologię Ojca Jezusa Chrystusa. To od św. Pawła uczymy się, 

że Bóg chrześcijan jest Bogiem exodusu, wyprowadzającym nas ze wszystkich 

wąskich i zamykających nas tradycjonalizmów, w których chcielibyśmy się 

                                                 
42 Por. B. Walczak, Wychowanie patriotyczne a język, dz. cyt., s. 288-291; tenże,  Polskość – 

wielość i pluralizm czy ciasnota i zamknięcie? …, dz. cyt., s.  145-148. 
43 Por. Sobór Watykański II,  Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Konstytu-

cje, dekrety, deklaracje, S. Jaworski, L. Krawczyk, (red.), Poznań 1967, n. 31; Paweł VI, Ency-

klika ‘Evangelii nuntiandii’, n. 70.  
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okopać, usadowić i…, zamknąć Boga w granicach naszych wyobrażeń, kon-

cepcji, deklaratywności i rutyn
44

.  

W dobie obecnej nie inaczej naucza Benedykt XVI, który zachęca do wkro-

czenia na nową ziemię zaangażowania ewangelizacyjnego w trzech aspektach: 

(1) głoszenie Prawdy tym, którzy jeszcze Jezusa nie znają; (2) głoszenie praw-

dy ochrzczonym, ale żyjącym bez więzi z Chrystusem i Kościołem; (3) pozo-

stawanie w wiernej posłudze ad intra, wobec wszystkich żywo przeżywających 

swoją wiarę w Kościele. Celem ogłoszonego co dopiero Roku Wiary jest od-

nowienie wśród chrześcijan entuzjazmu wiary w Jezusa Chrystusa; ożywienie 

radości płynącej ze świadomości kroczenia drogą Jego prawdy. W pierwszej 

środowej katechezie na ten temat papież zauważa, że: „Nie jest to spotkanie  

z jakąś ideą czy planem życia, lecz z żywą Osobą, która przemienia nas do-

głębnie, objawiając nam naszą prawdziwą tożsamość dzieci Bożych. Spotkanie 

z Chrystusem odnawia nasze ludzkie relacje, ukierunkowując je dzień po dniu 

ku większej solidarności i braterstwu, w logice miłości. Wierzyć w Pana to nie 

fakt, dotyczący jedynie naszej inteligencji, dziedziny wiedzy intelektualnej, ale 

jest to przemiana, obejmująca całe życie, nas całych: nasze uczucia, serce, inte-

ligencję, wolę, cielesność, emocje, ludzkie relacje. Wraz z wiarą wszystko  

w nas i dla nas naprawdę się zmienia i wyraziście ukazuje się nasze przyszłe 

przeznaczenie, prawda naszego powołania w obrębie historii, sens życia, smak 

bycia pielgrzymem ku ojczyźnie niebieskiej”
45

. 

Papież zauważa, że w niewątpliwym chaosie kulturowym „gdy zachodzące 

przemiany kulturowe często wykazują tyle form barbarzyństwa, że uchodzą za 

zdobycze cywilizacji”, wiara chrześcijańska, połączona z miłością i nadzieją, 

humanizuje w pełni życie każdego człowieka. Poza świadomym i pełnym wy-

borem Chrystusa, człowiek narażony jest na zamknięcie się w swoim ego-

istycznym ja, przez co doznawać będzie nieustannie deprawacji swego czło-

wieczeństwa. Dlatego wielkim wezwaniem współczesnego Kościoła, także  

w Polsce, jest głoszenie z nową mocą kerygmatu o Wcieleniu Syna Bożego, 

Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ponieważ najdoskonalsze sformułowanie 

prawdy chrześcijańskiej wiary odnajdziemy w kościelnym Credo, należy po-

wrócić do niego z całą dynamiką i potencją swego człowieczeństwa. „Także  

i dziś trzeba, aby Credo było lepiej znane, zrozumiane i przemodlone” – 

stwierdza Ojciec Święty dodając, że w to wyznanie wiary włącza się życie 

moralne każdego chrześcijanina
46

. Niewątpliwie przeżywany Rok Wiary przy 

tak szerokim spektrum poruszanych zagadnień, głównie o charakterze konfe-

syjnym, może dopomóc i nam Polakom w mobilizacji o dbałość w kształceniu, 

tak istotnej dla nas, świadomości kulturowej narodu.  

                                                 
44 Por. T. Halik, Cierpliwość wobec Boga, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 62-66. 
45 Zob. Benedykt XVI, Katecheza z 17.10.2012, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1471/katecheza-

benedykta-xvi/. (kopia z internetu z dn. 22.10.2012). 
46 Tamże. 

http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1471/katecheza-benedykta-xvi/
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1471/katecheza-benedykta-xvi/
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Zakończenie  

 

Nie każdy akt humanistyczny jest jednocześnie aktem kulturotwórczym, 

gdyż człowiek obdarowany inteligencją i wolnością niekoniecznie musi two-

rzyć siebie i rzeczywistość zgodnie z realnym światem i celem ludzkiego życia. 

Inaczej mówiąc, fakt humanistyczny może być fałszywy, co prowadzi do mul-

tiplikowania antykultury
47

. Jakże ważnym wydaje się zatem, poczynając już od 

refleksji zdroworozsądkowej, sięganie do znaczenia pojęć wypracowanych 

przez liczne pokolenia w historii kultury euroatlantyckiej. Pochopna i, niestety, 

narastająca eskalacja procesu o charakterze anarchistycznego zamachu. Nie-

uzasadnione i krótkowzroczne w tej perspektywie pozostaje powolne bezkry-

tyczne absorbowanie postulatów z humanizmu promowanego przez tak zwa-

nych „myślicieli” i „twórców” w obrębie postmodernizmu; nonszalancja  

i drwina w odnoszeniu się do wyjątkowej pozycji rodziny;  wycofywanie się  

z moralności i antropologii znajdującej swą podstawę i sens w odniesieniu do 

teologii (chrystologii). O świadomości kulturowej Europejczyka, a w tym Po-

laka, decydowały od zawsze odniesienia do trzech miast-metafor. Były nimi 

Ateny – jako podstawa operatywności twórczej w zakresie inteligencji, Rzym – 

reprezentujący praworządność regulującą życie społeczne narodów, oraz Jero-

zolima – jako gwarant sensu, bez którego życie ludzi zamienia się w piekło 

niedorzeczności. Jakże ważnym jest zatem uruchamianie ciągle od nowa po-

tencjału zmierzającego do wychowywania kolejnych pokoleń Polaków, w per-

spektywie symbolicznego znaczenia wskazanych miast. Kształtowana przez to 

świadomość dopomaga w nabywaniu tożsamości kulturowej, tworzy człowieka 

pełnego. 

 

 

 

Summary 

 

The task to realize constant human formation in the area of acquisition of 

cultural national identity is vitally important and at the same time not easy. 

The modern man is living under the influence of versatile, liberal-nihilistic 

tendencies. Creative engagement of people in the creation of a comprehensive, 

national culture finds its expression when the transcendent (religious) approach 

is not avoided. 

The encounter of two components, a human and a divine awakens and leads 

to a deep awareness, both religious and cultural. 

                                                 
47 Por. H. Kiereś, Błąd antropologiczny a humanistyka, w: Błąd antropologiczny, A. Maryniar-

czyk, K. Stępień (red), KUL, Lublin 2003, s. 306. 
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In order to obtain correct consciousness, one should particularly rely on the 

personalizing and socializing functions of the family. 

In this context, in the natural way one can educate children and adolescents 

to a conscious responsibility for the life in truth and freedom. 

A crucial factor in the development of this awareness is also the care about 

the quality of the mother tongue and as called by the Polish philosopher  

S. Świeżawski –  „the exercise of intelligence”. 

 

 

 

 

 



ks. Sebastian Kowal
1
 

 

 

Praktyka modlitwy  

o uwolnienie wspólnot Kościoła  

pierwszych wieków chrześcijaństwa (I-V w.) 
 

 

 

Ostatnie słowa Jezusa skierowane przed wniebowstąpieniem do swoich 

uczniów wskazujące, że każdy kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie mógł 

wyrzucać złe duchy, znalazły szybko swoje przełożenie na praktykę
2
. Pierwsze 

wspólnoty chrześcijańskie w sposób bezpośredni wcielały te słowa w życie. 

Nikogo nie dziwiło wypędzenie złych duchów, obecne w Kościele na porządku 

dziennym. Według Amortha, w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich każ-

dy wierny miał władzę wypędzania złych duchów. Wynikała ona z samego 

faktu przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa oraz otrzymania chrztu świętego,  

a opierała się na mocy Jego imienia
3
. Każdy chrześcijanin stawał się niejako 

automatycznie egzorcystą
4
. Źródłem mocy, która została podarowana chrześci-

janom, było zwycięstwo Jezusa Chrystusa w jego misterium paschalnym ze 

szczególnym wskazaniem na śmierć krzyżową
5
. Należy w tym miejscu nad-

mienić, że w literaturze przedmiotu dotyczącej tego okresu wszystkie modlitwy 

dotyczące uwolnienia od wpływów demonicznych nazywane są generalnie 

egzorcyzmami. Określenie to odnosi się zarówno do modlitw o uwolnienie 

wypowiadanych przez zwykłych wiernych chrześcijan, jak i do modlitw zano-

szonych przez kapłana choćby podczas rytu chrzcielnego. W tamtym okresie 

duchowni i świeccy mieli władzę sprawowania egzorcyzmów, stąd określenia 

„egzorcyzm” używa się zarówno w odniesieniu do modlitw odmawianych za-

równo przez jednych, jak i drugich
6
. Było to spowodowane tym, jak można 

                                                 
1 ks. mgr lic. Sebastian Kowal – w 2001 roku obronił pracę magisterską z teologii patrystycznej 

na UAM w Poznaniu. W roku 2008 ukończył studia doktoranckie na UKSW w Warszawie, 

podczas których otrzymał licencjat kanoniczny. W latach 2001-2009 pracował w parafiach:  

św. Maksymiliana w Słupsku, Ducha Świętego w Koszalinie, M. B. Wspomożenia w Miastku. 

Od 2009 roku jest wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu. Uczył 

jako katecheta w szkołach średnich i gimnazjach. 
2 Por. Mk 16, 17. 
3 Por. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 2006, s. 197. 
4 Por. F. Bamonte, Opętanie i egzorcyzm, Kielce 2008, s. 148. 
5 Por. H. J. Sobeczko, Egzorcyzmy w liturgicznej tradycji Kościoła, w: Egzorcyzmy w tradycji  

i życiu Kościoła, A. Żądło (red.), Katowice 2007, s. 25. 
6 Por. G. B. Proja, Ludzie, demony, egzorcyzmy, Ząbki 2006, s. 115. 
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wnioskować, że w tamtym okresie nie istniał żaden podział zastrzegający takie 

czy inne formy modlitw dla duchownych oraz nie było zbioru praw i ustalo-

nych rytuałów. Wszystko opierało się na bezpośrednim doświadczeniu wiary  

i mocy Ducha Świętego. Kiełkowało, było odkrywane w praktycei doświadczane 

na co dzień. Jedyną weryfikacją była jedność z biskupem i świadomość wyzna-

wanej wiary. By uszanować przyjętą terminologię, dla potrzeb tego artykułu, 

będziemy używali słowa „egzorcyzm” również w odniesieniu do modlitwy 

o uwolnienie sprawowanej przez kapłanów niebędących egzorcystami oraz 

osoby świeckie. Nie będzie to łatwe zadanie ze względu na wspomniane nieści-

słości metodologiczne. Nasze wnioski będą się opierały na analizie ich działal-

ności oraz roli i miejsca w walce ze złymi duchami w pierwszych wiekach 

chrześcijaństwa. To ich  aktywność na tym polu będzie stanowić pryncypium 

naszych badań. U samego początku chrześcijaństwa w praktyce stosowania 

egzorcyzmów wyodrębniły się dwa kierunki ich sprawowania: uwalnianie opę-

tanych przez złe duchy i egzorcyzmowanie katechumenów włączanych przez 

chrzest święty do Kościoła
7
. Pierwszy rodzaj egzorcyzmów dostępny był każ-

demu chrześcijaninowi, jako wynikający z przyjętego chrztu świętego. Drugi 

posiadał wymiar sakramentalny i był zarezerwowany dla duchownych. Oba 

stanowiły powszechną praktykę pierwotnego Kościoła. Zarówno świeccy  

i duchowni mieli w dziedzinie walki ze złym duchem swoje pole działań. 

 

1. Apologijny charakter egzorcyzmów 

 

Badając źródła tego okresu i idąc za intuicją Amortha, można zauważyć, że 

egzorcyzmy sprawowane przez świeckich miały na celu nie tylko uwolnienie 

osoby nękanej przez demona czy demony, ale również stanowiły potwierdzenie 

autentyczności wyznawanej wiary. Stanowiły powszechne i widzialne świadec-

two. W swojej Apologii św. Justyn pisze, że zarówno w Rzymie, jak i na całym 

świecie wielu opętanych zwracało się z prośbą do chrześcijan, aby ich uwalnia-

li od złych duchów. Ci zaś, nakazując w imię ukrzyżowanego Jezusa, wypędza-

li je bez żadnych trudności. O uwolnienie zwracali się przede wszystkim poga-

nie, którym żadni magowie czy czarownicy nie mogli pomóc
8
. Wnioskując  

z powyższego tekstu, można zauważyć, że oprócz uwolnienia od zniewolenia 

demonicznego, co jest niejako oczywiste, egzorcyzmy dokonywane przez 

chrześcijańskich mężów miały wielki walor apologetyczny. W zestawieniu  

z pogańskimi religiami oraz różymi uzdrawiaczami, czarownikami i magami, 

                                                 
7 Por. G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy, Częstochowa 2005, s. 21. 
8 Por. Justyn Męczennik, 2 Apologia 6. 6, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem 

Tryfonem, Warszawa 2012, s. 95. 
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świadczyły na korzyść wiary w Jezusa Chrystusa. Przywołanie potęgi Jezusa 

ukrzyżowanego oznaczało, że wiara w moc ofiary paschalnej w pierwotnym 

Kościele była bardzo duża i to właśnie jej przypisywano skuteczność w walce  

z szatanem
9
. Warto również zauważyć, że imperatywna forma nakazująca de-

monowi opuścić zniewolonego człowieka była pierwszą i jedyną formą egzor-

cyzmu stosowaną w pierwotnym Kościele
10

. W późniejszym czasie, na prze-

strzeni wieków, stała się podstawą przy tworzeniu formuły egzorcyzmu uro-

czystego. Zastanawiającym pozostaje, że pojawiają się głosy wśród badaczy 

tematu, iż mężowie, którzy egzorcyzmowali zniewolonych, byli obdarzeni 

specjalnym darem wypędzania złych duchów, a ich posługa miała charakter 

charyzmatyczny, jak podaje Sobeczko
11

. Nie jest to jednak teza prawdziwa, 

gdyż stoi w sprzeczności z Jezusowym nakazem, który władzę wypędzania 

złych duchów przekazuje wszystkim wierzącym
12

. Powszechnie przyjmuje się, 

że choć władza co prawda miała charakter charyzmatyczny, to obejmowała 

wszystkich wyznawców Chrystusa, a egzorcyzmowanie w tamtym okresie nie 

było żadną szczególną funkcją ani posługą zarezerwowaną dla wybranych
13

. 

Tertulian śmiało twierdził, że jakikolwiek chrześcijanin może zmusić demona, 

który opętał człowieka, do mówienia
14

. W podobnym tonie wypowiadał się 

Orygenes, który podkreślał, że władza wypędzania złych duchów może być 

wykonywana przez osoby proste, nieposiadające wielkiej wiedzy, by łatwo 

można było poznać, że moc, którą posiadają, ma swoje źródło w łasce Jezusa 

Chrystusa
15

. To co nam współcześnie może się wydawać niezwykłe i zarezer-

wowane dla mianowanych egzorcystów lub osób uchodzących za święte,  

w czasach pierwotnego Kościoła było normą niewykraczającą poza przyjęte 

powszechnie ramy, a wręcz stanowiło dowód prawdziwości wyznawanej wia-

ry. Było na tyle zwyczajne i naturalne, że nie istniała potrzeba prawnego sank-

cjonowania posługi uwalniania i osób się nią zajmujących
16

. Warto na ten 

aspekt modlitwy o uwolnienie zwrócić uwagę szczególnie dzisiaj. Brak wi-

dzialnych znaków mocy Chrystusa, działającego przez ręce i serca chrześcijan, 

                                                 
9 Por. B. Kocańda, Posługa kapłana-egzorcysty, Kraków 2004, s. 150. 
10 Por. tamże, s. 151. 
11 Por. H. J. Sobeczko, Egzorcyzmy w liturgicznej…, dz. cyt., s. 26. 
12 Por. Mk 16, 17. 
13 Por. R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywistość? Warszawa 1998, s. 91. 
14 Por. Tertulian, Apologetyk XXIII, 4, w: Pisma Ojców Kościoła, t. 20, J. Sajdak (red.), Poznań 

1947, s. 111. 
15 Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi VII, 4,  Warszawa 1986, s. 343. 
16 Por. S. Radoani, G. Galiardi, Vattene o satana! L`esorcismo rito, psichiatria e misterio, Bolo-

gna 1997, s. 35. 
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może powodować odwracanie się ludzi słabej wiary od Kościoła i szukanie 

pomocy u czarowników, wróżbitów czy samozwańczych uzdrowicieli
17

. 

Powszechne stosowanie egzorcyzmów przez chrześcijan miało również wa-

lor ewangelizacyjny. Większość przychodzących z prośbą o uwolnienie od 

demonów stanowili poganie, którzy szukając pomocy zwracali się do chrześci-

jan, aby modlili się za nimi do swojego Boga. Bardzo często po uwolnieniu 

okazywało się, że przyjmowali wiarę i rozpoczynali przygotowanie do chrztu 

świętego
18

. Egzorcyzmowanie nie tylko chroniło przed złym duchem i wyzwa-

lało od niego, ale było narzędziem głoszenia kerygmatu, nie samym tylko sło-

wem. Można powiedzieć, że kerygmat aktualizował się na bieżąco wobec tych, 

którzy go przyjmowali. Słowa i czyny głoszące wolność odzyskaną w Jezusie 

Chrystusie były równocześnie zaproszeniem do podjęcia życia według propo-

nowanej nauki. 

 

2. Pascha Jezusa Chrystusa jako źródło mocy egzorcyzmów 

  

Zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę, to kwestia samej skuteczności 

odprawianych egzorcyzmów. Z jednej strony zauważamy podkreślanie mocy 

paschalnego misterium Jezusa Chrystusa, dzięki któremu egzorcyzmy mają 

swoją skuteczność, o czym wspominaliśmy wyżej, z drugiej zaś starożytni 

autorzy przypisują moc samemu imieniu Jezusa Chrystusa, co by wynikało  

z Listu św. Pawła do Filipian, w którym mowa, że Jezus otrzymał imię ponad 

wszelkie imię
19

. Zwrócił na to uwagę Laurentin, analizując szczegółowo spra-

wowanie egzorcyzmów w pismach św. Justyna
20

. Święte imię Jezusa i moc 

Jego śmierci i zmartwychwstania w walce ze złymi duchami, stanowią więc 

podstawę owocności sprawowanych modlitw o uwolnienie – starożytnych eg-

zorcyzmów. Te dwa aspekty niepodważalnie fundamentalne nie wyczerpują 

jednak całkowicie tematu skuteczności egzorcyzmów. Minucjusz Feliks dodaje 

jeszcze dwa inne uwarunkowania, których spełnienie ma pomóc w szybszym 

uwolnieniu osoby zniewolonej: wiara osoby proszącej o uwolnienie i łaska 

charyzmatu posiadana przez egzorcystę
21

. Jeśli o drugim możemy mówić 

w kontekście łaski i jako taki jest niezasłużonym darem, to pierwszy jest aktem 

samego proszącego i obiektywnie jest od niego bezpośrednio zależny. Wnio-

                                                 
17 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt., s. 20. 
18 Por. Ireneusz, Adversus Haereses II, 32, 4, w: A. Bober, Antologia Patrystyczna, Kraków 

1965, s. 36. 
19 Por. Flp 2, 9. 
20 Por. R. Laurentin, Szatan…, dz. cyt., s. 90. 
21 Por. Minucjusz Feliks, Octavius 27, 5-7, w: Pisma Ojców Kościoła, t. 2, J. Sajdak (red.), Po-

znań 1925, s. 59. 
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skując można powiedzieć, że pojawia się tutaj subtelne rozróżnienie między 

wolną naturą ludzką i łaską Bożą, które razem są potrzebne, by dzieło zbawcze 

Jezusa aktualizowało się życiu osoby. Łaska nie narusza wolnej woli ludzkiej, 

ale buduje na naturze pragnącej z niej korzystać. Wzajemna harmonia tego, co 

ludzkie i tego, co Boże, potrzebna jest nawet w sytuacji tak trudnej, jaką jest 

wyzwolenie z wpływu demonicznego. Nawet największa moc charyzmatu eg-

zorcysty, o której potędze wspomina św. Cyprian, winna współpracować  

z wiarą proszącego o wyzwolenie
22

. 

Powszechność i łatwość sprawowania egzorcyzmów przez chrześcijan wy-

nikała z przekonania, że otaczające ich religie pogańskie są dziełem złego du-

cha, a ich wyznawcy są pod panowaniem demonów. Pojawiła się więc niejako 

obligatoryjna praktyka sprawowania egzorcyzmów wobec osób, które przecho-

dząc z pogaństwa, chciały przyjąć wiarę chrześcijańską
23

. Konsekwencją takie-

go podejścia było powstanie instytucji katechumenatu jako przygotowującej do 

życia w wierze, a poprzedzającej przyjęcie sakramentu chrztu świętego. Pod-

czas katechumenatu, który mógł trwać nawet trzy lata, kandydat na chrześcija-

nina był wielokrotnie egzorcyzmowany. Niektóre źródła wspominają, że od-

bywało się to nawet codziennie w wyjątkiem sobót i niedziel
24

. 

 

3. Liturgiczny wymiar praktyki uwalniania 

 

Najstarszym dokumentem kościelnym mówiącym o istnieniu katechumena-

tu jest Tradycja Apostolska Hipolita Rzymskiego, w której autor bardzo szcze-

gółowo przedstawia sposób funkcjonowania pierwotnego Kościoła oraz opisuje 

pełny cykl przygotowań kandydata do przyjęcia chrztu świętego i samo wpro-

wadzenie do wspólnoty wierzących w Jezusa Chrystusa
25

. Jeśli weźmiemy pod 

uwagę, że powstał on w pierwszych latach trzeciego wieku, możemy śmiało 

wysnuć wiosek, jak istotną i poważną sprawą było przygotowywanie kandyda-

tów do chrztu świętego. Sakrament ten nie był jedynie pięknie przygotowaną 

ceremonią zewnętrzną, ale był wydarzeniem żywej wiary, w której kandydat 

przechodził ze świata ciemności do królestwa światła z pełną świadomością 

dokonanego wyboru i konsekwencji z tym związanych. Chrzest święty jako 

taki był udzielany przede wszystkim przez biskupa, a wszystkie egzorcyzmy go 

poprzedzające były sprawowane przez niego lub przez prezbitera. Przechodze-

                                                 
22 Por. Cyprian z Kartaginy, List 65, 15, w: Pisma starochrześcijańskich pisarzy, E. Stanula 

(red.), t. 1, Warszawa 1969, s. 248. 
23 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt., s. 22. 
24 Por. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, Kraków 2000, s. 29. 
25 Por. Hipolit Rzymski, Tradycja apostolska, w: M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycz-

nej, t. 1, Warszawa 1975, s. 305-316. 
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nie z pogaństwa do wiary powodowało, że egzorcyzmy sprawowane pierwotnie 

przez wszystkich chrześcijan stawały się coraz częściej domeną duchownych  

i nabierały bardziej rytualnego charakteru. Łatwo więc dostrzec swoistego ro-

dzaju ewolucję w podejściu do praktyki sprawowania egzorcyzmów. Choć nie 

stało się to raptownie i jeszcze wiele lat egzorcyzmowanie było polem działal-

ności wszystkich wiernych, szczególnie tych, którzy poświęcali się modlitwie  

i postom, powoli dawało się jednak zauważyć przesuwanie akcentu w stronę 

urzędowego traktowania praktyki egzorcyzmu
26

. Nie tylko odpowiedzialni za 

egzorcyzmowanie zmieniali się na przestrzeni lat, ale również sam sposób 

sprawowania egzorcyzmu. 

Na samym początku w praktykowaniu egzorcyzmów największą wagę 

przykładano do wypowiadania samego imienia Jezusa i przywoływania jego 

zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania. Było to, jak określa Nadolski, 

anamnetyczną aktualizacją działalności samego Jezusa Chrystusa
27

. W miarę 

upływu lat i rosnącego doświadczenia w sprawowaniu egzorcyzmów, pojawiły 

się elementy wzbogacające ryt wypędzania złego ducha. Nie były one obligato-

ryjne, ale pojawiały się samoistnie, niejako z potrzeby uzasadnienia, że spra-

wowane egzorcyzmy już w samym zewnętrznym postrzeganiu mają taki sam 

charakter jak te opisane na kartach Pisma Świętego, a sprawowane przez Jezu-

sa Chrystusa czy apostołów. Wprowadzono więc do rytuału: nakładanie rąk, 

tchnięcie oraz namaszczenie olejem do egzorcyzmowania
28

. Nakładanie rąk 

miało przywoływać gest samego Jezusa, który nakładając ręce na chorych 

uwalniał ich od chorób, a też i apostołów wkładających ręce na otrzymujących 

Ducha Świętego
29

. Zastosowanie tego gestu do wypędzania złych duchów sta-

nowiło pewną nowość, gdyż brakuje jednoznacznych przesłanek biblijnych 

świadczących o takiej praktyce. Ani Jezus, ani apostołowie nie używali tego 

gestu w kontekście uwalniania od wpływów demonicznych. Może więc zasta-

nawiać taka śmiałość w praktyce pierwotnego Kościoła zmieniająca, a może 

raczej poszerzająca, znaczenie biblijne gestu nakładania rąk. Wydaje się jednak 

ona bardzo pozorna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w mentalności ludzi tam-

tego okresu wiele chorób mylono, a niekiedy wręcz utożsamiano, z opętaniem 

demonicznym. Nie zdumiewa więc fakt nakładania rąk na opętanych, którzy po 

modlitwie chrześcijan odzyskiwali równowagę psychiczną. Zgłębiając zagad-

nienie, możemy również dojść do wniosku, że istnieje jeszcze inny powód 

przemawiający za zgodnością tego typu praktyk z tradycją biblijną. Naśladując 

                                                 
26 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt., s. 23. 
27 Por. B. Nadolski, Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, t. 3, Poznań 1992, 

s. 249. 
28 Por. R. Laurentin, Szatan…, dz. cyt., s. 91-92. 
29 Por. Łk 4, 40; Dz 8, 17. 
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apostołów, pierwsi chrześcijanie, wypędzając złe duchy z pogan, czynili to  

w mocy Ducha Świętego, który został im podarowany i czynił skutecznymi 

słowa wypowiadane w imieniu Jezusa Chrystusa. Idącego za tą przesłanką nie 

dziwi więc fakt, że chcąc kogoś uwolnić od wpływu demonicznego, wkładali 

na niego ręce, by wyzwolić go spod władzy księcia ciemności, dając mu 

w zamian wolność Ducha Świętego. Gest ten tak mocno utrwalił się w praktyce 

Kościoła, że pozostaje do dzisiaj używany przez egzorcystów i jest obowiązu-

jący podczas uroczystego egzorcyzmu
30

. 

Tchnięcie to kolejny element obecny w pierwszych egzorcyzmach. Polegało 

na tchnieniu oddechu w twarz osoby uwalnianej od wpływu demonicznego.  

Z jednej strony wyrażało ono pogardę wobec złego ducha – dmuchanie mu  

w twarz, co miało konotacje rzymskie, gdzie dmuchanie na posąg cesarza było 

zbrodnią karaną śmiercią jako objaw braku szacunku i czci. Z drugiej zaś miało 

nawiązywać do tchnięcia Ducha Świętego przez Jezusa na apostołów po zmar-

twychwstaniu, kiedy przekazał im władzę odpuszczania grzechów
31

. Te dwa 

aspekty doskonale się uzupełniały w trakcie egzorcyzmu, gdyż ich wymowa 

była jasna i powszechnie zrozumiała. Tchnięcie stosowano głównie podczas 

egzorcyzmów przedchrzcielnych, jednak św. Cyryl wspomina o nim również  

w kontekście pozaliturgicznym, kiedy mówi o uświęceniu, jakie dokonuje się  

u przyjmującego tchnienie
32

. Tchnięcie pozostało w liturgii Kościoła do cza-

sów współczesnych i choć ostatnia reforma liturgiczna usunęła je z rytuału 

chrztu świętego, to pozostawiła w rycie egzorcyzmu większego
33

. 

Namaszczenie olejem do egzorcyzmowania pojawiło się dosyć wcześnie, 

gdyż wspomina już o nim zarówno Hipolit w Tradycji apostolskiej
34

, jak 

i Cyryl Jerozolimski w swoich Katechezach
35

. Piszą oni o namaszczeniu 

w kontekście liturgicznym podczas obrzędów przygotowujących do sakramen-

tu chrztu świętego. Według opinii Cyryla, olej służący do egzorcyzmowania 

połączony z modlitwą i wezwaniem Boga miał nie tylko siłę wypalania grze-

chów, ale i niewidzialne złe moce zmuszał do ucieczki
36

. Mimo iż namaszcze-

nie to nie zostało zachowane do czasów współczesnych w obrzędach chrzciel-

nych, pozostaje jednak możliwość korzystania również i dzisiaj z oleju egzor-

                                                 
30 Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 25, w: Kongregacja Kultu Bożego i dyscypliny 

sakramentów,  Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2003, s. 19. 
31 Por. J 20, 19-23. 
32 Por. Cyryl Jerozolimski, Katecheza wstępna 9, w: tenże, Katechezy…, dz. cyt., s. 22. 
33 Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 20, w: Kongregacja…, dz. cyt., s. 18. 
34 Por. Hipolit Rzymski, Tradycja apostolska, II, 5, w: M. Michalski, Antologia Literatury Patry-

stycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 310. 
35 Por. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 20, 3, w: tenże, Katechezy…, dz. cyt., s. 326. 
36 Por. tamże.  
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cyzmowanego. Jak podaje Amorth, gdy używany jest z wiarą, pomaga przepę-

dzić złe duchy, a także bronić przed atakami i urojeniami przez nie spowodo-

wanymi
37

. 

Myliłby się ten, kto by myślał, że te dodatkowe elementy miały dodawać 

mocy, podkreślać wyjątkowość chrześcijan lub przyciągać niewierzących nie-

zwykłością zjawisk. Stosowanie ich miało na celu podkreślenie jedności życia 

chrześcijańskiego z nauczaniem Jezusa Chrystus i tradycją apostolską, a także 

uwzględniało zmysłowy charakter życia ludzkiego. Przy pomocy gestów  

i symboli przybliżało rzeczywistość nadprzyrodzoną, w której uczestniczymy. 

Podsumowując kwestię poszczególnych elementów, na które składał się egzor-

cyzm, warto jeszcze wspomnieć o praktyce postu. Przygotowujących się do 

chrztu świętego zachęcano do podejmowania praktyki postu. Czyniono to, idąc 

za wskazaniem Jezusa mówiącego, że niektóre złe duchy wyrzuca się modlitwą 

i postem
38

. Ślady takiej praktyki widzimy już w Didache, gdzie możemy zna-

leźć wręcz nakaz podjęcia postu dla przygotowujących się do przyjęcia sakra-

mentu chrztu świętego
39

. Post, jak wskazuje Laurentin odnosząc się do tekstów 

starożytnych, był powiązany z praktyką nakładania rąk rozumianą jako element 

egzorcyzmu. Stał się wręcz koniecznym doświadczeniem ascetycznym etapu 

przygotowującego do przyjęcia chrztu świętego przez katechumenów. Miał przy-

czynić się do uwolnienia od grzechów i wszelkiego wpływu demonicznego
40

. 

Oprócz wyklinania złych duchów mocą imienia Jezusa Chrystusa pojawiła 

się praktyka wypędzania dzięki słowom Ewangelii. Mamy tu na myśli głośne 

czytanie tekstu Ewangelii podczas egzorcyzmu. O takim sposobie wypędzania 

demonów wspomina Orygenes w swojej apologii Przeciw Celsusowi, pisząc  

w niej, że brzmienie słów Ewangelii wypędzało złe duchy, szczególnie wtedy, 

kiedy były wypowiadane szczerze i z wiarą
41

. Orygenes wskazuje, że praktyka 

ta była czymś powszechnym wśród chrześcijan, nie wspomina jednak kiedy  

i gdzie się pojawiła
42

. Prawdopodobnym pozostaje, że czytanie tekstów biblij-

nych podczas sprawowania egzorcyzmów stosowano głównie podczas okresu 

katechumenatu. Było to związane z przekonaniem, że pogaństwo to dzieło 

szatana, a chrzest traktowany w początkach chrześcijaństwa jako egzorcyzm 

był bramą, przez którą wchodziło się pod panowanie samego Boga, stając się 

jego dzieckiem
43

. Przesłanki dla takiego myślenia, podkreślającego moc słów 

                                                 
37 Por. G. Amorth, Wyznania…, dz. cyt., s. 126. 
38 Por. Mt 17, 21. 
39 Por. Didache, w: Pierwsi świadkowie, M. Starowieyski (red.), Kraków 1998, s. 25-31. 
40 Por. R. Laurentin, Szatan…, dz. cyt., s. 92. 
41 Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi, I, 6, Warszawa 1986, s. 39. 
42 Por. tamże, s. 40. 
43 Por. B. Kocańda, Posługa…, dz. cyt., s. 153. 
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Ewangelii, znajdują się u Hipolita, który stwierdza, że katechumeni przygoto-

wujący się do przyjęcia chrztu św. mieli słuchać „słów nauki”, które zawarte 

były w katechezie przedchrzcielnej
44

. Owe „słowa nauki” to podstawowe 

prawdy wiary podparte licznymi tekstami biblijnymi
45

. 

Przywołany Orygenes wskazuje również, iż istnieje możliwość wypędzania 

złych duchów nie tylko z ludzi, ale również z przedmiotów, miejsc oraz zwie-

rząt
46

. Nie tylko więc osoby podlegały w starożytności egzorcyzmowaniu, ale 

również świat stworzony, co miało oznaczać, że konsekwencje grzechu pier-

worodnego i zła obejmowały nie tylko serca ludzkie, ale miały charakter po-

wszechny, wręcz kosmiczny. Jak szczegółowo wyglądała ta praktyka, trudno 

powiedzieć, została jednak przyjęta powszechnie przez egzorcystów. Współ-

cześnie KKK uznał ją za właściwą i zgodną z nauką wiary
47

.  

W starożytnym Kościele powstała nawet swoistego rodzaju instytucja wę-

drownych egzorcystów. Chodzili oni przez miasta i wsie i głosili Dobrą Nowi-

nę o Jezusie Chrystusie, a kiedy zachodziła potrzeba – egzorcyzmowali. Z po-

zoru byli podobni do pogańskich wędrownych zaklinaczy i czarowników, stąd 

często ich z nimi mylono. Ta pomyłka niejednokrotnie okazywała się tragiczna 

w skutkach, gdyż stawiano ich przed sądem zgodnie z ówczesnym prawem, 

które nakazywało karać różnych magów i wróżbiarzy. Nie odstraszało ich to 

jednak, gdyż mieli świadomość, że działają w imieniu Jezusa Chrystusa  

i mocą Ducha Świętego wypędzają złe duchy
48

. Liczne uwolnienia i nawróce-

nia dokonujące się przez ich ręce były doskonałym uwierzytelnieniem praw-

dziwości wyznawanej wiary i stanowiły doskonałe świadectwo specyficznej 

formy życia chrześcijańskiego tamtego okresu. Można śmiało powiedzieć, że 

wzorem dla takiej formy życia była osoba św. Pawła, któremu niestraszne były 

jakiekolwiek przeciwności, byleby Ewangelia była głoszona wszędzie i każ-

demu
49

. 

Wraz z rozwojem monastycyzmu i życia pustelniczego egzorcyzmowanie 

stało się praktycznie wyłącznie domeną mnichów. Odchodzili oni na pustynię, 

która według tradycji uchodziła za ulubione miejsce zamieszkiwania demo-

nów. Tam zdobywali doświadczenie, poświęcając swoje życie modlitwie i po-

stom. To oni ze św. Marcinem, św. Antonim, czy św. Pachomiuszem stali na 

czele batalii przeciwko demonom. Ich całe życie przyporządkowane było wy-

                                                 
44 Por. Hipolit Rzymski, Tradycja apostolska, II, 4, w: M. Michalski, Antologia Literatury Patry-

stycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 310. 
45 Por. Cyryl Jerozolimski, Katechezy…, dz. cyt.  
46 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt., s. 21. 
47 Por. KKK 1673. 
48 Por. B. Kocańda, Posługa…, dz. cyt., s. 150. 
49 Por. Flp 1, 12-21. 
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zwalaniu ludzkości z niewoli złego. Taką koncepcję można odkryć, jak wska-

zuje Amorth, we wszystkich dziełach opisujących życie i działalność pierw-

szych mnichów
50

. Wystarczy wspomnieć Drabinę do raju św. Jana Klimaka
51

, 

czy Żywot św. Antoniego św. Atanazego
52

. O ile u zarania chrześcijaństwa eg-

zorcyzmowanie było właściwe wszystkim wierzącym, a w szczególności póź-

niejszym męczennikom, to z biegiem lat stawało się coraz bardziej domeną 

charyzmatycznych mnichów, którzy z wielkim zapałem i poświęceniem odda-

wali się temu zadaniu. Epoka wielkich męczenników mijała, a pojawiły się 

czasy odważnych i śmiałych pustelników – wyznawców, których osobista 

świętość i ascetyczne życie stanowiły podstawę do skutecznej walki z demo-

nami. Egzorcysta – męczennik, którego wzorem był Piotr żyjący pod koniec 

300 roku, ustępował miejsca egzorcyście – mnichowi, a charyzmat indywidu-

alny brał górę nad powszechnym powołaniem do wypędzania złych duchów
53

. 

Jak łatwo zauważyć, praktyka egzorcyzmowania nieustannie ewoluowała. 

Wpierw egzorcyzmowaniem zajmowali się praktycznie wszyscy chrześcijanie, 

następnie posiadający żywą i silną wiarę późniejsi męczennicy. Po nich obda-

rzeni szczególnym charyzmatem mnisi żyjący w samotności na pustkowiu. 

Dowolność i powszechność w sprawowaniu egzorcyzmów dała pole do po-

pisu również fałszywym egzorcystom, którzy z chęci zysku lub sławy zajmo-

wali się wypędzaniem demonów. Skutki ich działalności były często opłakane, 

a ponieważ panoszyli się oni, powołując się na prawdziwą wiarę, należało 

ustrzec wiernych przed ich działaniem. W konsekwencji doszło do tego, że 

Kościół zachodni wprowadził regulacje prawne dotyczące posługi egzorcy-

sty
54

. Wynikały one również z tego, by nie rozłączać działalności świeckich 

egzorcystów charyzmatycznych od posługi duchownych, którzy w ramach 

sakramentu chrztu św. również sprawowali egzorcyzmy
55

. Jedność tych dwóch 

sposobów posługiwania miała być wyrazem jedności Kościoła i wyznawanej 

wiary. Miało to chronić również przed podejrzeniem egzorcystów świeckich  

o czary i magię ze strony władzy świeckiej. Innym powodem, jak zauważa 

Kocańda, miało być wzmożenie i połączenie wszelkich wysiłków w walce ze 

złem
56

. Powolne przekazywanie władzy egzorcyzmowania duchownym stawa-

ło się faktem, a swobodne wykorzystywanie swojego charyzmatu przez świec-

kich powoli odchodziło do przeszłości. Wypędzanie złych duchów stało się 

                                                 
50 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt., s. 23. 
51 Por. Jan Klimak, Drabina do raju, Kęty 2011. 
52 Por. Atanazy Aleksandryjski, Żywot świętego Antoniego, Warszawa 1987. 
53 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt. s. 24. 
54 Por. F. Bamonte, Opętanie…, dz. cyt., s. 150. 
55 Por. B. Kocańda, Posługa…, dz. cyt., s. 156. 
56 Por. tamże, s. 157. 
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głównie domeną duchowych, a i to nie wszystkich, ale tylko wybranych na 

urząd egzorcysty przez biskupa
57

. 

 

4. Regulacje prawne dotyczące sprawowania egzorcyzmów 

 

Władzę egzorcyzmowania regulowano na poziomie Kościołów lokalnych, 

gdzie również określano kryteria służące rozpoznawaniu stanów zniewolenia 

demonicznego
58

. Najstarszą wzmiankę dotyczącą ustanowionych egzorcystów, 

mających swoje miejsce w hierarchii Kościoła, możemy znaleźć w liście pa-

pieża Korneliusza do biskupa Antiochii Fabiusza. W liście pasterskim datowa-

nym na 251 r. papież pisze, że Kościół rzymski posiada łącznie 52 egzorcy-

stów, lektorów i ostariuszy. Liczba ta może wydawać się dosyć spora, jeśli się 

weźmie pod uwagę, że w tym samym okresie w Rzymie było 46 kapłanów,  

o czym również wspomina papież
59

. Należy jednak pamiętać, że liczba kate-

chumenów w tym czasie była bardzo duża, a każdy z nich wymagał wielokrot-

nego, indywidualnego egzorcyzmowania. Co do władzy wyświęcania, względ-

nie ustanawiania egzorcystów – bo zarówno jedno i drugie określenie możemy 

znaleźć w dokumentach Kościoła tamtego okresu – nie istniała jednolita prak-

tyka. Dokumenty soboru laodycejskiego z 341 roku wspominają, że władzę 

wyświęcania egzorcystów mają ci, którzy zostali wyświęceni na biskupów. 

Sobór zaś antiocheński z 342 roku w kanonie 10 daje możliwość ustanawiania 

egzorcystów każdemu kapłanowi
60

. Próby formalnego ujednolicenia ustana-

wiania egzorcystów podjął już synod w Kartaginie w 398 roku, jednak jego 

postanowienia nie stały się wiążące dla całego Kościoła
61

. Z biegiem czasu 

posługę egzorcyzmowania rezerwuje się dla diakonów i kapłanów i to za spe-

cjalnym pozwoleniem biskupa, o czym możemy przeczytać w liście papieża 

Innocentego I z 416 roku
62

. Związano sprawowanie egzorcyzmów w imieniu 

Kościoła z oficjalną delegacją udzielaną przez biskupa, który – jako najwyższy 

egzorcysta w diecezji – mógł tę władzę przekazywać innym duchownym. Sposób  

i formę ustanawiania egzorcystów reguluje Statuta Ecclesiae antiqua z końca V w. 

przypisywana Gennadiuszowi z Marsylii
63

. Dokument ten potwierdza, że podczas 

obrzędu ustanawiania egzorcysty biskup wręczał kandydatowi książeczkę ze spi-

sanymi już formułami egzorcyzmów i przekazywał władzę wypędzania złych du-

                                                 
57 Por. G. Amorth, Egzorcyści…, dz. cyt., s. 23. 
58 Por. B. Kocańda, Posługa…, dz. cyt., s. 157. 
59 Por. R. Laurentin, Szatan…, dz. cyt., s. 94. 
60 Por. B. Kocańda, Posługa…, dz. cyt., s. 157. 
61 Por. R. Laurentin, Szatan…, dz. cyt., s. 95. 
62 Por. B. Nadolski, Liturgika. Sakramenty…, dz. cyt., s. 251. 
63 Por. J. Królikowski, Wyklinam cię i wypędzam, Kraków 2003, s. 65. 
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chów zarówno z ochrzczonych, jak i z katechumenów. Przy czym zastrzega się, 

że władza ta ma być wykonywana przez nakładanie rąk na opętanych. Warto 

zaznaczyć, że nigdzie nie ma mowy o tym, by podczas mianowania egzorcysty 

biskup wkładał na niego ręce, co by wskazywało, że nominacja ta nie miała cha-

rakteru święceń
64

. Jasno więc zostały określone warunki dotyczące tego, kto  

i w jaki sposób może sprawować egzorcyzmy. Posługiwać może jedynie du-

chowny, ustanowiony przez biskupa, odmawiając zatwierdzone przez Kościół 

formuły modlitewne i nakładając na osobę zniewoloną ręce. Wniosek, jaki na-

suwa się z przedstawionych analiz, nakazuje stwierdzić, że duchowni, którzy nie 

byli mianowanymi egzorcystami, zostali w kwestii wypędzania złych duchów 

zrównani w prawach z wiernymi świeckimi. O wszystkim rozstrzygały nie 

otrzymane święcenia, ale wybór i ustanowienie przez biskupa. Stanowiło to swo-

istego rodzaju nowość w praktyce Kościoła na polu walki ze złymi duchami. 

Pod koniec V w., rysuje się pierwszy w historii Kościoła pełny obraz ustano-

wionego egzorcysty, który z pewnymi zmianami zachował się do dnia dzisiej-

szego. Idąc za intuicją Laurentina możemy powiedzieć, że wymagania organiza-

cyjne i ryzyko podejmowane przez posługujących egzorcystów doprowadziły do 

tego, że posługę w Kościele zachodnim zastrzeżono wyłącznie dla duchownych. 

W konsekwencji święcenia wzięły prymat nad charyzmatem, a prawo nad nie-

przewidywalnym działaniem Ducha Świętego
65

. Duży wpływ na taką sytuację 

miała również skłonność Kościoła zachodniego do regulowania wszystkiego na 

wzór prawa rzymskiego, w atmosferze którego się kształtował
66

. 

W Kościele wschodnim sytuacja była zdecydowanie odmienna. Tam posłu-

ga egzorcysty była sprawowana nie na zasadzie udzielonej władzy czy posia-

danych święceń, ale wynikała z posiadanego charyzmatu, osobistego męstwa   

i daru łaski Bożej
67

. Egzorcyzmowaniem zajmowali się tam więc przede 

wszystkim mnisi, o których wspominaliśmy powyżej. W taki sposób dwie trady-

cje kościelne rozeszły się, by już nigdy się ze sobą nie spotkać. Od czasu uregu-

lowania prawnego kwestii sprawowania egzorcyzmów rola pozostałych człon-

ków Kościoła zachodniego w kwestii uwalniania od wpływów demonicznych 

zdecydowania zmalała. Niemożność wypędzania przez nich złych duchów, w na 

wzór pierwszych chrześcijan, stała się faktem nieodwołalnym. Wypędzanie de-

monów pozostało domeną duchownych i to wyznaczonych przez biskupów. 

 

 

                                                 
64 Por. B. Kocańda, Posługa…, dz. cyt., s. 158. 
65 Por. R. Laurentin, Szatan…, dz. cyt., s. 95. 
66 Por. F. Bamonte, Opętanie…, dz. cyt., s. 148. 
67 Por. tamże. 
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Summary 

 

Prayer for deliverance of demonic influence in the early Church was the 

domain of all the faithful. Every Christian has the power to cast out evil spirits. 

It stemmed from the fact that the faith in Jesus Christ and receive baptism, and 

was based on the power of his name. Every Christian is somehow 

automatically become an exorcist. The source of the power that was given to 

the Christians, was the victory of Jesus Christ in his paschal mystery, with 

particular reference to the death of the cross. In the 5th century the power  

of exorcism has been reserved for appointed priests. 

 



ks. Andrzej Maćkowski
1
 

 

 

Przygotowanie do bierzmowania  

w oparciu  

o paradygmat katechumenalny 

 

 

Wstęp 

 

W roku 1990 włoski kanonista Ernesto Cappellini opublikował artykuł  

o wymogach teologicznych i kanonicznych w kontekście udzielania sakramen-

tu bierzmowania. W pewnym jego miejscu, odwołując się do sytuacji w Ko-

ściele we Włoszech – zastrzegając się przy tym, że ma świadomość o zróżni-

cowaniu sytuacji w zależności od rejonu Włoch i niebezpieczeństwie posługi-

wania się uogólnieniami – stwierdził, że z jednym mogą zgodzić się wszyscy,  

a mianowicie, że katecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania jest 

ostatnią obecnością młodego chrześcijanina w szkole wiary i że młodzież  

w trwożącym procencie po przyjęciu tego sakramentu pozostawia regularne 

praktykowanie swej wiary. Dodał również, że ze smutkiem zauważa, iż bierz-

mowanie, zamiast obrazować consignatio (wyznaczenie) do aktywnej obecno-

ści we wspólnocie chrześcijańskiej, wyznacza czas swoistego urlopu, zwolnie-

nia, także od istotnych obowiązków chrześcijańskich. Jako że „zwalnianie się” 

z życia w Kościele po bierzmowaniu weryfikuje się w wysokim procencie, 

wspomniany autor wezwał, aby nie ulegać pokusie ujmowania tego zjawiska  

w kategorii fatum, ale aby w to miejsce mieć odwagę przygotować odpowiedź 

pastoralną w oparciu o radykalną rewizję itinerarium katechumenalnego i me-

tod formacyjnych obecnych pokoleń wierzących
2
.  

22 maja 2011 roku w tygodniku katolickim Gość Niedzielny ukazał się arty-

kuł o prowokacyjnie brzmiącym tytule: Ostatnie namaszczenie? Dotyczył on 

sakramentu bierzmowania i poruszał między innymi problem traktowania tego 

sakramentu przez polską młodzież. Znalazłem w nim pytanie: „Bierzmowanie. 

Ogień czy stypa? Sakrament mocy czy ziewania? Nowych języków czy poże-

gnania z Kościołem grupy znudzonych gimnazjalistów?”
3
 Będąc ciekawy od-

                                                 
1 ks. Maćkowski Andrzej, dr, absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersy-

tetu Świętego Krzyża w Rzymie. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Kanonicznego Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W swych badaniach naukowych zajmuje się pra-

wem dotyczącym małżeństwa, sakramentów oraz stosunków państwo-Kościół. 
2 Por. E. Cappellini, Il conferimento della Confermazione in ordine alle esigenze teologiche  

e canoniche, „Monitor Ecclesiasticus” 115 (1990), s. 133. 
3 Por. M. Jakimowicz, Ostatnie namaszczenie?, „Gość Niedzielny” 20 (2011), s. 24. 
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powiedzi na postawione pytania, przeczytałem opinię duchownego z diecezji 

włocławskiej, który stwierdził, że warto myśleć o bierzmowaniu z perspektywy 

sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W przeciwnym razie bierz-

mowanie stanie się „przepustką”, ale zamiast do wejścia w aktywne życie Ko-

ścioła, do jego opuszczenia, udania się na urlop
4
.  

Osobiście, wobec spotykanych problemów związanych z udzielaniem sa-

kramentu bierzmowania, jestem zdania, że trzeba, abyśmy i my nie bronili się, 

ale – za przykładem Ernesto Cappellini – przyznali, że także i w Polsce przy-

szedł czas przygotowania stosownej odpowiedzi pastoralnej w oparciu o rewi-

zję itinerarium katechumenalnego i metod formacyjnych nowych pokoleń wie-

rzących.  

W niniejszym artykule nie chcę poddawać analizie dotychczasowych metod 

przygotowania do bierzmowania, spotykanych w poszczególnych Kościołach 

partykularnych w Polsce, co na pewno byłoby interesujące i mogłoby być pod-

stawą – myślę – dość obszernej monografii. Nie jest to jednak zadaniem kano-

nisty. Natomiast chciałbym przyjść z pomocą tym, którzy będą zaangażowani 

w poszukiwanie nowych metod formacyjnych. W pierwszej części niniejszego 

artykułu chciałbym podzielić się refleksją – pokazując wybrane dokumenty 

soborowe i posoborowe – iż Kościół już w czasie Soboru Watykańskiego II 

dokonał wyboru kierunku reform w tej materii. W dalszej zaś jego części 

chciałbym przedstawić normy zawarte w Rozdziale IV Obrzędów chrześcijań-

skiego wtajemniczenia dorosłych, zatytułowanym Przygotowanie do bierzmowa-

nia i Eucharystii dorosłych, którzy przyjęli chrzest jako dzieci, ale nie otrzymali 

pouczenia w wierze
5
 oraz w Nocie duszpasterskiej Rady Stałej Konferencji Epi-

skopatu Włoch Wskazania nt. budzenia wiary i dopełnienia wtajemniczenia 

chrześcijańskiego w wieku dorosłym
6
, które – zawierając konkretne wskazania – 

mogą być praktyczną pomocą w przygotowaniu szczegółowych itinerariów for-

macyjnych, oferowanych współczesnym pokoleniom wierzących.  

 

1. Kierunek rewizji współczesnych metod formacyjnych 

 

Ojcowie Soboru Watykańskiego II nie mieli wątpliwości, że kierunek,  

w którym powinny iść współczesne metody formacyjne, wyznacza katechume-

nat. W dokumentach soborowych wyraźnie potwierdzili słuszność nurtu po-

wstałego w 50. latach XX wieku, akcentującego konieczność ponownego 

                                                 
4 Por. tamże, s. 25. 
5 Por. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, dostosowane do zwyczajów diecezji 

polskich, Katowice 1988 (dalej OCWD), s. 138-140. 
6 Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della 

fede e il completamento dell’iniziazione cristiana, Nota pastorale del Consilio Episcopale 

Permanente, w: „Collana Documenti CEI”, nr 114, Editrice Elle di Ci, Torino 2003, a także  

w: „Notiziario CEI” 2003, s. 147-187. 
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wprowadzenia w praktykę duszpasterską Kościoła instytucji wtajemniczenia 

chrześcijańskiego z jego nieodzownym elementem – katechumenatem. Wobec 

rozprzestrzeniających się w świecie problemów desakralizacji, dechrystianiza-

cji i kryzysu wiary, nie widzieli lepszego rozwiązania, jak wezwać pasterzy 

Kościoła do jak najszybszego wznowienia tego doświadczenia pierwotnych 

wspólnot chrześcijańskich. Stąd to w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanc-

tum Concilium znajdujemy apel o przywrócenie katechumenatu
7
, a w Dekrecie 

o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus szersze wyjaśnienie, czym 

on jest, jaka jest jego istota
8
.  

Naturalnie, rodzi się pytanie – dlaczego katechumenat ma być odpowiedzią 

na problemy wiary współczesnych ludzi i stać się wzorem współczesnych me-

tod formacyjnych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw postawić 

diagnozę sytuacji, w której zrodził się nurt zmierzający do przywrócenia kate-

chumenatu. Nurt ten powstał we Francji. Od 1953 roku rozwijał się w takiej 

mierze, iż spowodował w przeciągu kilku lat powstanie w większości diecezji 

francuskich centrów służących temu celowi
9
. W tych latach przeprowadzono 

badania, które pokazały, że 80% ochrzczonych dorosłych szybko porzuca prak-

tyki religijne, gdyż, po pierwsze, nie otrzymali wystarczającej katechezy, a po 

drugie, ponieważ nowo ochrzczeni nie spotkali odpowiedniej dla nich wspólno-

ty
10

. Szczególnie zastanawiająca jest ta druga wskazana przyczyna odchodzenia 

                                                 
7 KL, nr 64: „Należy przywrócić różne stopnie katechumenatu dorosłych, pozostawiając wpro-

wadzenie go w życie uznaniu miejscowego ordynariusza. Dzięki temu czas katechumenatu, 

przeznaczony na odpowiednie urobienie katechumena, będzie uświęcony przez obrzędy litur-

giczne spełnione w kolejnych odstępach czasu”. 
8 DM, nr 14: „Ci, którzy przyjęli od Boga za pośrednictwem Kościoła wiarę w Chrystusa, winni 

być dopuszczeni przez liturgiczne ceremonie do katechumenatu. Nie polega on na samym wyja-

śnianiu dogmatów i przykazań, lecz na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego i wystarcza-

jąco długich ćwiczeniach, przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, swym Nauczycielem. 

Należy więc katechumenów odpowiednio wprowadzać w tajemnicę zbawienia i praktykę oby-

czajów ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach czasu, wta-

jemniczać ich w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego.  

Następnie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego wybawieni z mocy ciemności, 

współumarli, współpogrzebani i współzmartwychwstali z Chrystusem, otrzymują Ducha przy-

brania za synów i obchodzą z całym Ludem Bożym pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana. 

Jest rzeczą pożądaną, aby liturgię Wielkiego Postu i Wielkanocy tak odnowiono, żeby dusze 

katechumenów przygotowała na obchodzenie tajemnicy wielkanocnej, kiedy to przy uroczystym 

jej święceniu odradzają się przez chrzest w Chrystusie.  

O to chrześcijańskie wtajemniczenie w katechumenacie powinni się troszczyć nie tylko katechi-

ści i kapłani, ale cała społeczność wiernych, szczególnie zaś rodzice chrzestni, tak aby katechu-

meni od samego początku czuli, że należą do Ludu Bożego. A ponieważ życie Kościoła jest 

apostolskie, katechumeni winni również nauczyć się współpracować czynnie w ewangelizacji 

oraz budowaniu Kościoła przez świadectwo życia i wyznawanie wiary”. 
9 Por. J. Vernette, H. Bourgeois, Saranno Cristiani? Prospettive catecumenali, Torino 1982,  

s. 47. 
10 Por. G. Rigosi, Uno statuto per il catecumenato. Dal Concilio Vaticano II al camino 

neocatecumenale, „Apollinaris” 75, 3-4 (2002), s. 842; a także C. Floristán, Restaurazione del 



 Przygotowanie do bierzmowania w oparciu o paradygmat katechumenalny 

 

82 

od praktykowania wiary, a mianowicie słabość oferowanej formacji chrześci-

jańskiej w zakresie włączania nowo ochrzczonych we wspólnotę Kościoła. 

W podobnym duchu wypowiada się Adriano Celeghin. Odpowiadając na 

pytanie, dlaczego dopiero w naszych czasach poleca się przywrócić wtajemni-

czenie chrześcijańskie z katechumenatem jako jego nieodzownym komponen-

tem, wspomniany autor stawia najpierw diagnozę. Zauważa, że niestety ostat-

nio, a szczególnie od II wojny światowej, stwierdza się, z coraz większą świa-

domością, rozluźnianie się więzi łączących chrześcijan z Kościołem. Dochodzi 

do sytuacji, że chrześcijanie proszą o sakramenty, a przy tym nie czują się czę-

ścią Kościoła i swym życiem nie pokazują, że są z Nim w pełni związani.  

W mentalności wielu z nich wspólnota Kościoła, obecna w ich miejscu życia, 

została zredukowana jedynie do pewnego rodzaju agencji usług religijnych. 

Tym samym zdecydowanie oddalili się oni od prawdy o Kościele, która ukazu-

je go jako wspólnotę ludzi wierzących, do której są włączeni poprzez sakra-

menty i od której przyjmują sakramenty. Cytowany kanonista dodaje, iż ten 

stan – coraz bardziej się pogłębiając – powodował także problem rozumienia 

sakramentów jako takich, gdyż nie można zrozumieć w pełni ich rzeczywisto-

ści – tego czym są i co powodują w życiu chrześcijan – jeśli się nie rozpozna 

ich głębokiego związku z Kościołem
11

.  

Na potwierdzenie swej tezy Adriano Celeghin
12

 cytuje dokument Konferen-

cji Episkopatu Regionu Lazio z 1974 r., w którym stwierdza się, że w przewa-

żającej większości chrześcijanie nie dostrzegają istotnego dla sakramentów ich 

wymiaru eklezjalnego. Polega to na tym, że większość z dziś praktykujących 

katolików widzi sakramenty jedynie jako wydarzenia o charakterze wyłącznie 

indywidualnym
13

.  

Postawiwszy diagnozę, że współcześni wierzący mają trudność z eklezjal-

nością ich życia, czyli – mimo że otrzymali sakramenty wtajemniczenia chrze-

ścijańskiego – nie przeżywają piękna, mocy powołania do Kościoła i życia  

w jego wspólnocie, Adriano Celeghin zauważa, że wobec takiej sytuacji staje 

się wręcz obowiązkiem przypominać, że wtajemniczenie chrześcijańskie, po-

dzielone na okresy i stopnie, jest nieodzowne, aby wejść we wspólnotę Kościo-

ła i jego kult sprawowany w duchu i prawdzie
14

. Innymi słowy, lekarstwem na 

problem rozluźnienia więzów łączących współczesnych wierzących z Kościo-

                                                                                                                       
catecumenato in Europa nel nostro secolo, w: Iniziazione cristiana e catecumenato. Diventare 

cristiani per essere battezzati, G. Cavalotto (red.), Bologna 1996, s. 197-222. 
11 Por. A. Celeghin, L’iniziazione cristiana nel CIC 1983. Prima parte: Alcuni aspetti generali, 

„Periodica” 84 (1995), s. 72-73. 
12 Por. tamże, s. 73. 
13 Por. Conferenza Episcopale del Lazio, L’iniziazione cristiana. Indicazioni e norme per una 

pastorale regionale, Roma 1974, nr 14. 
14 Por. A. Celeghin, L’iniziazione cristiana..., dz. cyt., s. 74. 
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łem jest wtajemniczenie chrześcijańskie z jego nieodzownym elementem  

– katechumenatem. Oto też motyw, dla którego przywrócono katechumenat. 

Zdaniem Adriano Celeghina, ważność wtajemniczenia chrześcijańskiego, 

dostrzeżona z nadzieją już przez ojców soborowych, wynika z jego wymiaru 

eklezjalnego. Polega on tym, iż celem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest 

przyjąć osobę w Kościele, aby – towarzysząc jej w praktykowaniu życia chrze-

ścijańskiego – uczynić ją żywym członkiem Kościoła. Wtajemniczenie chrze-

ścijańskie jest więc widziane jako konieczne i nieodzowne narzędzie prowa-

dzenia tych, którzy proszą o sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, do 

odkrycia bogactwa daru bycia członkiem Kościoła. Wspomniany autor podkre-

śla również, że ta charakterystyka eklezjalności wtajemniczenia chrześcijań-

skiego jest obecna w każdym jego okresie i stopniu. Widoczne jest to wyraźnie 

w nowych Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, gdzie – 

obok centralności misterium paschalnego – szczególnie akcentuje się wagę 

wspólnoty chrześcijańskiej z jej różnymi posługami i charyzmatami, poprzez 

umiejscowienie itinerarium wtajemniczenia chrześcijańskiego w łonie wspól-

noty wierzących. Ten akcent jest tak mocno położony, że nie można mówić  

o prawdziwym wtajemniczeniu chrześcijańskim, jeśli odbywa się ono bez 

wspólnoty Kościoła, i to od samego początku jego trwania
15

.  

W tym momencie może ktoś zadać sobie pytanie: rozumiem znaczenie ka-

techumenatu w kontekście osób zbliżających się do Kościoła i proszących  

o chrzest, który następnie udzielany jest łącznie z pozostałymi sakramentami 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, aby taki ktoś mógł zostać włączonym do 

Kościoła, ale co to ma wspólnego z przygotowaniem do bierzmowania? Oka-

zuje się jednak, że ma. W perspektywie tak postawionego pytania warto wska-

zać na dokumenty posoborowe, które przedstawiają katechumenat jako wzór 

dla propozycji formacyjnej, oferowanej również osobom już ochrzczonym.  

W instrukcji Kongregacji Biskupów Ecclesiae imago na temat pasterskiej 

posługi biskupów znajdujemy zapis, w którym czytamy: „Oprócz przygotowa-

nia katechetycznego obejmującego rodziny dzieci, które mają przyjąć chrzest, 

biskup razem z konfratrami swojej Konferencji regionalnej lub krajowej trosz-

czy się o zorganizowanie jakiejś formy katechumenatu także dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych, którzy w dzieciństwie przyjęli chrzest. Chodzi w tym  

o stopniowe zdobywanie dojrzałości w chrześcijańskiej wierze. Osiągnie się to 

przez następujące po sobie okresy wychowania i katechezy, przygotowujące do 

sakramentu pokuty, Eucharystii, bierzmowania i małżeństwa”
16

. Cytowany 

tekst wyraźnie wskazuje na przygotowanie do bierzmowania jako czas właści-

                                                 
15 Por. tamże, s. 75. 
16 Kongregacja Biskupów, Instrukcja Ecclesiae imago na temat pasterskiej posługi biskupów,  

w: Ustrój hierarchiczny Kościoła, Wybór źródeł, M. Sitarz, W. Kacprzyk (red.), Lublin 2006,  

s. 436, nr 72. 
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wy dla zorganizowania pewnej formy katechumenatu dla tych, którzy go nie 

przeżyli przed przyjęciem chrztu.  

Podobne wskazanie znajdujemy w adhortacji apostolskiej Papieża Pawła VI 

Evangelii nuntiandi, gdzie znajdujemy następujące słowa: „Z drugiej zaś stro-

ny, choć nie wolno zaniedbywać nauczania dzieci, to jednak dzisiejsze warunki 

coraz bardziej wymagają katechizacji w postaci jakiegoś katechumenatu dla 

młodzieży i dorosłych; tych, co poruszani łaską boską, powoli odkrywają obli-

cze Chrystusa i czują, że koniecznie trzeba powierzyć Mu samych siebie”
17

. 

Natomiast błogosławiony Jan Paweł II w rozdziale piątym swej adhortacji 

apostolskiej Catechesi tradendae wręcz tytułuje jeden z punktów: Katechume-

nat ponowny. W punkcie tym Papież wyjaśnia, iż powinien on być zaoferowa-

ny: 1. tym, którzy urodzeni i wychowani w krajach jeszcze nieschrystianizo-

wanych, nie mogli potem nigdy zgłębić nauki chrześcijańskiej; 2. tym, którzy 

w dzieciństwie otrzymali katechezę stosowną do ich wieku, lecz potem oddalili 

się od wszelkich praktyk religijnych i w wieku dojrzałym posiadają wiadomo-

ści religijne na poziomie dzieci; 3. tym, którzy chociaż w swoim czasie byli 

objęci katechezą, to jednak była ona niewłaściwie prowadzona lub źle przyjęta; 

i wreszcie 4. tym, którzy urodzeni w kraju chrześcijańskim, a nawet żyjąc  

w środowisku – socjologiczne rzecz biorąc – chrześcijańskim, nigdy jednak nie 

zostali wykształceni we własnej wierze i stąd jako dorośli pozostają katechu-

menami w dosłownym znaczeniu tego słowa
18

. 

W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na to, że myśl o katechumena-

cie post-chrzcielnym nie jest jedynie domeną czasu posoborowego. Mimo że 

we właściwych dokumentach soborowych nie znajdujemy wzmianki o tego 

rodzaju katechumenacie, istnieje przesłanka, która uprawnia do stwierdzenia, iż 

idea ta była także obecna w czasie Soboru Watykańskiego II. Jest nią ogłosze-

nie przez Kongregację Kultu Bożego w dniu 6 stycznia 1972 r., zatwierdzo-

nych przez papieża Pawła VI, nowych Obrzędów chrześcijańskiego wtajemni-

czenia dorosłych
19

. Odbyło się to przecież na wyraźne polecenie ojców sobo-

rowych dokonania reformy rytuałów poszczególnych sakramentów wtajemni-

czenia chrześcijańskiego
20

. W Obrzędzie tym znajdujemy rozdział IV zatytu-

łowany Przygotowanie do bierzmowania i Eucharystii dorosłych, którzy przyję-

li chrzest jako dzieci, ale nie otrzymali pouczenia w wierze. Zarysowany w tym 

rozdziale program tego przygotowania opiera się na programie przewidzianym 

                                                 
17 Papież Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świecie współ-

czesnym, Wrocław 2001, nr 44. 
18 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae o katechizacji w naszych cza-

sach, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, nr 44. 
19 Ordo initiationis christianae adultorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1972. 
20 Por. KL, nr 62-71; a także Paweł VI, Konstytucja apostolska Divinae consortium naturae, 

AAS 63 (1971), s. 657-658. 
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dla katechumenów
21

. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z usta-

nowieniem specyficznego katechumenatu – katechumenatu post-chrzcielnego. 

W kontekście zaś konkretnego wyboru kierunku rewizji współczesnych me-

tod formacyjnych, a mianowicie, iż katechumenat ma stać się ich wzorem, 

chciałbym przywołać dokument Konferencji Biskupiej Włoch Wskazania  

nt. budzenia wiary i dopełnienia wtajemniczenia chrześcijańskiego w wieku 

dorosłym. Już w samym jego wstępie znajdujemy stwierdzenia, że model kate-

chumenalny jest paradygmatem działalności duszpasterskiej oraz że wtajemni-

czenie chrześcijańskie nie tyle jest sektorem duszpasterstwa, ile jego inspirują-

cym wzorem
22

. Warto również zauważyć, że tego rodzaju zmiany w formie 

duszpasterstwa są widziane jako konieczność, aby Kościół we Włoszech, już  

w swej strukturze podstawowej, jaką jest parafia, mógł przejść od postawy 

zaspokajania potrzeb sakramentalnych do uczynienia priorytetu z ewangeliza-

cji, do której dziś jest szczególnie wezwany
23

. 

Konferencja Episkopatu Polski w wydawanych przez siebie dokumentach 

nie dokonała tak zdecydowanego wyboru katechumenalnego modelu duszpa-

sterstwa jako najpełniej gwarantującego realizację zadania misyjności Kościo-

ła. Ostatnio pojawił się jednak dokument, na podstawie którego można do-

mniemywać, iż ten kierunek bierze się również pod uwagę. Chodzi o dokument 

Konferencji Episkopatu Polski Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, przy-

gotowany przez Radę ds. Rodziny i przyjęty na 348. Zebraniu Plenarnym  Kon-

ferencji Episkopatu Polski w Łomży, w dniu 19 czerwca 2009 roku. Czytamy 

w nim, iż „Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan życia wiarą u kandydatów do za-

warcia sakramentu małżeństwa, trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby 

przygotowanie do małżeństwa było rzeczywistą drogą (itinerarium) pogłębia-

nia i dojrzewania wiary, analogiczną do katechumenatu”
24

. 

 

2. Wskazania nt. przygotowania do bierzmowania  

zawarte w rozdziale IV OCWD 

 

Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych – jak już wspominałem 

– zawiera rozdział zatytułowany Przygotowanie do bierzmowania i Eucharystii 

dorosłych, którzy przyjęli chrzest jako dzieci, ale nie otrzymali pouczenia  

w wierze. Na pierwszy rzut oka taki fakt może dziwić. Jak to możliwe, że  

                                                 
21 Por. OCWD, nr. 295-305, s. 138-140. 
22 Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della 

fede…, dz. cyt.,s. 4. 
23 Por. G. Giombanco, Il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta, w: Iniziazione 

cristiana – profili generali, Quaderni della Mendola nr 16, a cura del Gruppo Italiano Docenti  

di Diritto Canonico, Milano 2008, s.140. 
24 Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2009,  

nr 99. 
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w księdze liturgicznej, dotyczącej wtajemniczenia chrześcijańskiego, które ze 

swej natury adresowane jest do katechumenów, czyli osób jeszcze nie-

ochrzczonych, umieszcza się także problem przygotowania do bierzmowania  

i Eucharystii. Według mojej opinii –  jeszcze raz powtórzę – takie rozwiązanie 

jest swoistą sugestią, gorącą zachętą Stolicy Apostolskiej do stosowania mode-

lu katechumenalnego w dziele formacji chrześcijańskiej. Powinien być on sto-

sowany szczególnie w przypadkach, gdy osoby proszące o te sakramenty, po-

mimo wcześniejszego przyjęcia chrztu, żyły w oddaleniu od Kościoła. Taka 

jest wymowa tytułu tego rozdziału. Nie sądzę jednak, że w praktyce duszpa-

sterskiej należy trzymać się jedynie tak ścisłej interpretacji, zwłaszcza, jeśli 

zauważamy, że także regularnie uczestnicząca w katechezie i przygotowująca 

się do sakramentu bierzmowania młodzież ma trudności z doświadczeniem 

bycia we wspólnocie Kościoła i bardzo szybko po przyjęciu bierzmowania 

oddala się od niej. Taka sytuacja z pewnością przymusza do refleksji nad me-

todami formacyjnymi. A tym, którzy to czynią, ze swej strony chciałbym za-

proponować – w myśl zasady o niewyważaniu już otwartych drzwi – by sko-

rzystać doświadczeń innych i spróbować oprzeć przygotowanie do bierzmowa-

nia o model katechumenalny. Czynię to tym bardziej, iż sugeruje to także już 

przeze mnie wspominana instrukcja na temat pasterskiej posługi biskupów 

Ecclesiae imago, gdzie poleca się zorganizowanie jakiejś formy katechumenatu 

dla dzieci i młodzieży ochrzczonej w dzieciństwie, między innymi w okresie 

przygotowania do sakramentu bierzmowania
25

. 

Jeśli chodzi o wskazania zawarte w Obrzędzie chrześcijańskiego wtajemni-

czenia dorosłych, należy zauważyć, że są one natury ogólnej i mają raczej cha-

rakter zasad, które powinny być uwzględnione przy  opracowywaniu przygo-

towania opartego o wzór katechumenatu. 

Na wstępie może warto przypomnieć, na czym polega model, wzór kate-

chumenalny. Istotę w sposób syntetyczny opisuje Ogólna instrukcja kateche-

tyczna z 1971 roku, gdzie się stwierdza, że katechumenat to pewna całość, na 

którą się składa katecheza, uczestniczenie w liturgii i życiu wspólnotowym. 

Stawia sobie on za cel poprzez odbycie itinerarium duchowego doprowadzenie 

do zmiany mentalności i zwyczajów tych, którzy go odbywają. Jest szkołą 

przygotowującą do życia chrześcijańskiego poprzez wprowadzenie w życie 

duchowe, liturgiczne, charytatywne i apostolskie ludu Bożego
26

. Innymi słowy, 

model formacji katechumenalnej opiera się na trzech filarach jak na trójnogu: 

słowo, liturgia, wspólnota, i aby prawidłowo funkcjonował, nie może zabrak-

nąć jakiegokolwiek z nich. 

                                                 
25 Por. Kongregacja Biskupów, Instrukcja Ecclesiae imago…, dz. cyt., nr 72. 
26 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna, w: Katecheza po 

Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, W. Kubik (red.), t. 1, Warszawa 1985, 

nr 130. 
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Inną ważną zasadą charakteryzującą model, wzór katechumena lny, jest nie 

ustalanie z góry czasu udzielania sakramentów. Czyni się to dlatego, iż długość 

jego trwania zależy od działania łaski Bożej i współpracy z nią, zarówno tych, 

którzy katechumenat prowadzą, jak i tych, którzy są prowadzeni. A ponadto  

– jako że katechumenat porównywany jest do noszenia w łonie Kościoła no-

wych chrześcijan – nie powinien dziwić wymóg, aby biskup jako ojciec, od-

powiadający za Kościół sobie powierzony i obdarzony charyzmatem rozróż-

niania, sam kierował przebiegiem katechumenatu i odpowiadał za czas jego 

trwania
27

.  

Z tego też względu jedną z pierwszych zasad wskazanych w Obrzędach  

a dotyczących przygotowania – w naszym przypadku do bierzmowania – jest 

wymóg, aby takie przygotowanie trwało przez dłuższy okres, podczas którego 

wlana kandydatom na chrzcie wiara powinna wzrastać, dochodzić do dojrzało-

ści i utwierdzać się dzięki otrzymywanej formacji
28

. W kontekście zaś formy 

oferowanej formacji, jeszcze w tym samym punkcie, postanawia się, iż powin-

na ona opierać się na dostosowanej katechezie, obcowaniu ze wspólnotą wier-

nych i uczestnictwie w niektórych obrzędach liturgicznych
29

. 

Programowi katechezy poświęcony jest kolejny punkt. Zauważa się w nim, 

że program katechezy tego rodzaju przygotowania w większości odpowiada 

programowi przewidzianemu dla katechumenów. Powinien on obejmować 

wszystkie zagadnienia wiary i moralności. Zachowuje przy tym swą ważność 

to, co zostało wskazane w normach dotyczących katechumenatu, a mianowicie, 

aby realizacja programu katechetycznego nie tylko prowadziła do znajomości 

dogmatów i przykazań, ale przede wszystkim do głębokiego poznania tajemni-

cy zbawienia. W tym celu sugeruje się związać katechezę z rokiem liturgicz-

nym i wesprzeć ją nabożeństwami słowa. Ponadto, w odniesieniu do przeka-

zywanych treści katechetycznych, poleca się uwzględnić fakt otrzymania 

chrztu przez tych, którzy uczestniczą w przygotowaniu
30

. 

Model formacji katechumenalnej mocno akcentuje udział wspólnoty ko-

ścielnej w dziele formacji. Dlatego też dwa następne punkty dotyczą tego za-

gadnienia. Pierwszy z nich dotyka ogólnie wspólnoty wiernych, która jest we-

zwana, by nieść pomoc przygotowującym się przez braterską miłość i modli-

twę, a także dać świadectwo o ich przygotowaniu, gdy będą przystępować do 

sakramentów. Zakłada to faktyczne uczestnictwo wspólnoty wiernych w przy-

najmniej ważniejszych momentach przygotowania, jak i samej ceremonii 

udzielania – w naszym przypadku – bierzmowania
31

. Ponadto wspólnota 

uczestniczy na stałe w przygotowaniu poprzez swych przedstawicieli.  

                                                 
27 Por. OCWD, nr 20. 
28 Por. tamże, nr 296. 
29 Por. tamże. 
30 Por. tamże, nr 297 i 19,1. 
31 Por. tamże 298. 
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W pierwszym miejscu są nimi odpowiedzialny kapłan i katecheta. Obrzędy 

przewidują także zaangażowanie diakona
32

. Oprócz nich, kolejny punkt wy-

mienia poręczających, którzy przygotowujących się przedstawiają wspólnocie, 

a także opiekunów. Wybór opiekuna, po pewnym czasie formacji, dokonuje, za 

zgodą kapłana, każdy przygotowujący się. Opiekun występuje wobec przygo-

towującego się jako delegat wspólnoty i spełnia te obowiązki, co chrzestny 

wobec katechumena. Może nim zostać faktyczny chrzestny przygotowującego 

się, o ile rzeczywiście jest zdolny do spełniania tych obowiązków
33

. 

Dalsze trzy punkty traktują o czynnościach liturgicznych, w których mają 

uczestniczyć podejmujący przygotowanie. Przede wszystkim stwierdza się, że 

czynności liturgiczne uświęcają okres przygotowania. Wobec takiego stanowi-

ska jest oczywistym, że nie może ich zabraknąć w programie przygotowania. 

Na pierwszym miejscu poleca się przeprowadzenie obrzędu wprowadzenia 

przygotowujących się do wspólnoty. Obrzęd ten ma uświadomić podejmują-

cym przygotowanie, że jako ochrzczeni są jej częścią
34

. Wspomniany obrzęd 

ma także wyznaczyć czas, od którego przygotowujący się będą uczestniczyli  

w Liturgii słowa, przeznaczonej zarówno dla wiernych, jak i katechumenów. 

Niestety, punkt ten nic więcej nie precyzuje w tej kwestii
35

. Oprócz obrzędu 

wprowadzenia, dla podkreślenia Bożego działania w przygotowaniu, sugeruje 

się także przeprowadzenie niektórych obrzędów przeznaczonych dla katechu-

menów, jak przekazanie Symbolu wiary, Modlitwy Pańskiej albo Ewangelii
36

. 

Kolejny punkt norm, dotyczących przygotowania, odnosi się do okresu 

Wielkiego Postu. Przypomina się w nim zasadę, że czas katechezy należy od-

powiednio włączyć w rok liturgiczny, a ma to zastosowanie szczególnie do 

końcowego etapu katechezy, który na ogół zbiega się z okresem Wielkiego 

Postu. W tym czasie poleca się sprawować z udziałem przygotowujących się 

nabożeństwa pokutne jako przygotowanie do sakramentu pokuty
37

. 

Wigilii Paschalnej dedykuje się następny punkt. Podkreśla się w nim, iż jest 

ona szczytem całej formacji, którą podejmują przygotowujący się. Powinna 

być czasem, w którym – w naszym przypadku – kandydaci do bierzmowania 

wyznają wiarę otrzymaną na chrzcie, przyjmą sakrament bierzmowania i będą 

uczestniczyć w Eucharystii. Jeśli zaś nie można tego uczynić w Wigilię Pas-

chalną, zaleca się sprawowanie sakramentu bierzmowania jak najprędzej,  

w Okresie Wielkanocnym
38

. 

                                                 
32 Por. tamże, nr 297. 
33 Por. tamże, nr 299. 
34 Por. tamże, nr 300. 
35 Por. tamże, nr 301. 
36 Por. tamże, nr 302. 
37 Por. tamże, nr 303. 
38 Por. tamże, nr 304. 
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Ostatni punkt norm dotyczących przygotowania stwierdza, że celebracja sa-

kramentu bierzmowania nie kończy procesu formacyjnego i powinien on być 

dopełniony przez przeżycie okresu mistagogii. Jego zadaniem jest doprowa-

dzenie do całkowitego włączenia w naszym przypadku nowo bierzmowanych 

w życie wspólnoty. Mogą oni go przeżywać razem z nowo ochrzczonymi
39

. 

 

3. Przygotowanie do bierzmowania według wskazań Noty duszpaster-

skiej Rady Stałej Konferencji Episkopatu Włoch nt. budzenia wiary  

i dopełnienia wtajemniczenia chrześcijańskiego w wieku dorosłym 

 

Nota duszpasterska Rady Stałej Konferencji Biskupów Włoch nt. budzenia 

wiary i dopełnienia wtajemniczenia chrześcijańskiego w wieku dorosłym
40

 

wchodzi w kontekst realizacji wymogu kodeksowego, nakazującego konferen-

cjom biskupim wydanie odpowiednich norm regulujących katechumenat
41

. 

Stanowi dopełnienie wcześniej wydanych not dotyczących katechumenatu 

dorosłych
42

 oraz katechumenatu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
43

. Warto 

zauważyć, że wszystkie te trzy noty noszą wspólny tytuł: wtajemniczenie 

chrześcijańskie. Tym samym Konferencja Biskupów Włoch jest wierna syste-

matyce postrzegania wtajemniczenia chrześcijańskiego, zawartej w Obrzędach 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, gdzie kwestia dopełnienia wta-

jemniczenia chrześcijańskiego w wieku dorosłym przez osoby ochrzczone jako 

dzieci jest także normowana. W tym momencie należy jednak dostrzec, że nota 

Konferencji Biskupów Włoch idzie jeszcze dalej, gdyż dotyka również pro-

blemu budzenia wiary i itineraria formacyjne proponuje także tym, którzy  

– choć w stosownym czasie przyjęli wszystkie sakramenty wtajemniczenia 

                                                 
39 Por. tamże, nr 305. 
40 Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della 

fede e il completamento dell’iniziazione cristiana, Nota pastorale del Consilio Episcopale 

Permanente, w: „Collana Documenti CEI”, nr 114, Editrice Elle di Ci, Torino 2003, a także: 

„Notiziario CEI” 2003, s. 147-187. 
41 Kan. 788 § 3 KPK: „Jest rzeczą Konferencji Episkopatu wydać postanowienia, regulujące 

odbywanie katechumenatu i określające obowiązki oraz uprawnienia katechumenów” oraz kan. 

851 nr 1 KPK: „Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:  

1° dorosły zamierzający przyjąć chrzest winien być dopuszczony do katechumenatu i wedle 

możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie  

z obrzędem wtajemniczenia przystosowanym przez Konferencję Episkopatu oraz ze szczegóło-

wymi przepisami przez nią wydanymi”. 
42 Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il catecumenato 

degli adulti, Nota pastorale del Consilio Episcopale Permanente, w: „Collana Documenti CEI”, 

nr 91, Editrice Elle di Ci, Torino 1997. Ponadto dokument ten ukazał się w: „Notiziario CEI” 

1997, s. 81-126. 
43 Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per l’iniziazione 

cristiana dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, Nota pastorale del Consilio Episcopale 

Permanente, w: „Collana Documenti CEI”, nr 108, Editrice Elle di Ci, Torino 1999, a także  

w: „Notiziario CEI” 1999, s. 253-283. 
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chrześcijańskiego – faktycznie oddalili się od Kościoła lub też ich życie jest na 

tzw. progu Kościoła, a chcieliby na nowo ożywić swą wiarę, doświadczyć jej 

bogactwa i mocy.  

Nota o budzeniu wiary i dopełnieniu wtajemniczenia chrześcijańskiego  

w wieku dorosłym jest widziana jako realizacja dokonanego przez Kościół 

katolicki we Włoszech wyboru przejścia do duszpasterstwa misji permanent-

nych. Zawiera wskazania, których realizacja ma pomóc wzrastać we wspólno-

cie chrześcijańskiej duchowi otwarcia misyjnego. Wręcz przynagla parafię, by 

uświadomiła sobie, że jest miejscem zwyczajnym i uprzywilejowanym ewan-

gelizacji wspólnoty chrześcijańskiej, którą powinno się prowadzić na wzór 

katechumenatu jako paradygmatu działalności duszpasterskiej. Chce również 

budzić świadomość pierwszeństwa ewangelizacji we wszelkich działaniach 

duszpasterskich oraz, że nie jest ona zobowiązaniem zarezerwowanym „specja-

listom”, lecz zadaniem własnym i priorytetowym całej wspólnoty
44

.  

Powyższa nota bardzo mocno akcentuje jeszcze jedną sprawę, której nie 

można nie dostrzec. Poleca, aby każdy proces formacyjny opierać na kateche-

zie, a tę katechezę, wcześniej jeszcze, budować na „pierwszym przepowiada-

niu”
45

. Wydaje mi się, że dziś jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w społecz-

nościach tradycyjnie katolickich, także w naszej, polskiej rzeczywistości, gdzie 

wielu przyzwyczaiło się być w Kościele i nigdy, poprzez przepowiadanie, nie 

zostało zwołanych do Kościoła. Myślę, że nie będę miał wielu oponentów  

w kontekście stwierdzenia, że wiele osób dziś przychodzących do Kościoła 

nigdy nie przeżyło doświadczenia bycia powołanym do Kościoła. 

Powracając zaś do zagadnienia przygotowania do bierzmowania, nota pro-

ponuje dla takich osób przygotowanie specjalnego itinerarium wiary. Natural-

nie, na wstępie przypomina się, że kompetentną do opracowania możliwych 

itinerariów pozostaje zawsze wspólnota diecezjalna, tym niemniej autorzy noty 

pragną zaofiarować pewne linie kierunkowe. Przy możliwym zróżnicowaniu 

opracowywanych itinerariów, powinna zawsze obowiązywać zasada, iż odby-

wają się one w ciągu całego roku liturgicznego, aby dać możliwość celebrowa-

nia w sposób pełny tajemnicy Chrystusa. Drugą zasadą zawsze obowiązującą 

jest towarzyszenie wspólnoty w takim itinerarium. Jest to nieodzowne, gdyż 

często jedynie wspólnota gwarantuje regularność przewidywanych spotkań 

formacyjnych. Trzecią zawsze obowiązującą zasadą jest podział takiego itine-

rarium na kilka okresów, oddzielonych od siebie przez etapy-ryty obrzędowe. 

Nota proponuje, aby w takim itinerarium wyróżnić następujące okresy: 

– przyjęcia i decyzji; 

– nawrócenia i naśladowania; 

– modlitwy i pojednania; 

                                                 
44 Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della 

fede…, dz. cyt., Premessa, s. 4. 
45 Por. tamże. 
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– obecności we wspólnocie i świadectwa 

– mistagogii
46

. 

 

3.1. Okres przyjęcia i decyzji 

Okres przyjęcia i decyzji to czas, w którym kandydaci do bierzmowania są 

przyjmowani i wprowadzani w grupę, w której będą się przygotowywać do spo-

tkania Chrystusa i uczestnictwa w życiu Kościoła. Ta faza itinerarium poświęco-

na jest ewangelizacji. Towarzyszą jej czynności liturgiczne, z których pierwszą 

stanowi obrzęd wprowadzenia do wspólnoty. Dzięki temu obrzędowi kandydaci 

mają uświadomić sobie, że jako ochrzczeni już są jej częścią
47

. Może on przyj-

mować różne formy, lecz nigdy nie powinien pomijać takich elementów, jak: 

liturgia słowa, deklaracja zobowiązania przebycia itinerarium, znak przyjęcia  

w grupie, modlitwę błogosławieństwa kandydatów, wręczenie Ewangelii jako 

księgi wiary, która będzie im towarzyszyć w czasie całej ich drogi formacji. Ta 

celebracja liturgiczna może znaleźć odpowiednie umiejscowienie w czasie Ad-

wentu, podczas liturgii słowa albo też podczas niedzielnej celebracji Eucharystii, 

tak, aby wspólnota, albo przynajmniej jej część, mogła w niej uczestniczyć. Sy-

tuacje szczególne mogą jednak sugerować inny wybór
48

. 

Ponadto podczas tego okresu kandydaci są wspomagani poprzez szczery 

dialog, aby mogli zweryfikować własne intencje, wyrobić własne motywacje, 

na których oprą swą dalszą drogę wiary. Jest to także czas oceny sytuacji ży-

ciowej, rodzinnej lub zawodowej, aby mogli zobaczyć, co sprzyja, a co utrud-

nia przyjęcie Ewangelii. Z pomocą osób towarzyszących kapłan, który odpo-

wiada za itinerarium, powinien wyjaśnić z szacunkiem i ze szczerością, z ja-

kich powodów określona sytuacja ustawia się w obiektywnej sprzeczności  

z drogą wiary, którą dana osoba idzie i z celebracją sakramentalną, do której 

się przygotowuje
49

. 

W odniesieniu do katechezy tego okresu, kandydatom przepowiada się Je-

zusa umarłego i zmartwychwstałego, który jest Zbawicielem człowieka i jedy-

ną odpowiedzią na wszelkie problemy życia ludzkiego. Ukazuje się również 

podstawowe aspekty orędzia ewangelicznego w kontekście historii zbawienia, 

poznawanej w Starym i Nowym Testamencie. Przepowiadanie, dostosowane 

do kondycji osób i do ich pytań, musi brać pod uwagę, o ile to możliwe, forma-

cję poprzednio otrzymaną, prawdopodobnie wypaczoną przez lata oddalenia  

i negatywne doświadczenia, a także przez ewentualne uprzedzenia. Warto jed-

nak zawsze pamiętać, że właśnie przepowiadanie rodzi odpowiedź wiary i tyl-

                                                 
46 Por. tamże, s. 48, nr 42. 
47 Por. OCWD, nr 300. 
48 Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della 

fede…, dz. cyt., s. 57, nr 56. 
49 Por. tamże, s. 59, nr 59. 
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ko ono może doprowadzić do takiego stanu kandydatów, aby prośba podjęcia 

itinerarium w grupie była owocem ich świadomego i stanowczego wyboru
50

.  

 

3.2. Okres nawrócenia i naśladowania 

Następnym proponowanym okresem jest okres nawrócenia i naśladowania. 

Ten odcinek itinerarium jest widziany jako słuchanie Jezusa Nauczyciela, który 

w drodze wyjaśnia Pisma (por. Łk 24,32). Jest więc czasem dojrzewania, który 

ma doprowadzić kandydatów do przylgnięcia do prawd wiary oraz zmiany 

mentalności i postaw w prowadzonym życiu, aby odpowiadało wymogom ży-

cia chrześcijańskiego. W tym okresie akcentuje się także konieczność udziału 

w życiu liturgicznym oraz dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego w łonie 

rodziny, w środowisku zawodowym i w wszelkich relacjach społecznych. Re-

zultatem tego etapu itinerarium jest nabycie przez kandydatów stylu życia 

ewangelicznego
51

. 

W kontekście wprowadzania w życie liturgiczne, w okresie tym chce się 

doprowadzić kandydatów do doświadczenia, że postęp w życiu chrześcijań-

skim nie może się dokonywać bez światła i siły Ducha, który działa w obrzę-

dach sakramentalnych, w liturgii, i w którym to Duchu urzeczywistnia się spo-

tkanie z Ojcem poprzez żyjącego Chrystusa. 

Chociaż autorzy noty zauważają, że Obrzędy wtajemniczenia chrześcijań-

skiego dorosłych, w części poświęconej przygotowaniu do bierzmowania  

i Eucharystii, nie nakazują specjalnych obrzędów, tym niemniej – zgodnie  

z sugestią Obrzędów – rekomendują zastosowanie w tym okresie niektórych 

obrzędów, przeznaczonych dla katechumenów, jak przekazanie Symbolu wia-

ry, Modlitwy Pańskiej lub Ewangelii
52

. Obrzędy te powinny odbywać się  

w formie traditio-redditio, czyli kandydat najpierw otrzymuje od wspólnoty 

credo, a następnie swoim wyznaniem wiary potwierdza stanowcze przystąpie-

nie do Chrystusa. W ten sam sposób, najpierw otrzymuje modlitwę Pańską,  

a następnie z odnowioną świadomością odmawia modlitwę Ojcze nasz jako 

znak nabytego i umocnionego ducha modlitwy. W kontekście przekazania cre-

do autorzy noty zauważają, że jego przekazanie może się odbyć na początku 

albo na zakończenie katechezy systematycznej. Ostrzegają jedynie, aby kate-

cheza z nim związana nie była zwykłym wyliczeniem prawd wiary, ale ukazy-

wała działanie Boga, który powołuje wszystkich do wspólnoty z Nim i chce 

obdarować zbawieniem każde istnienie ludzkie, kruche i niepewne. W odnie-

sieniu zaś do katechezy związanej z przekazaniem Modlitwy Pańskiej, podkre-

śla się, że powinna ona, ukazując modlitwę Ojcze nasz jako wzór postaw 

                                                 
50 Por. tamże, s. 49, nr 43. 
51 Por. tamże, s. 50, nr 44. 
52 Por. OCWD, nr 301-302. 
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chrześcijańskich na modlitwie, nauczyć kandydatów modlić się we wspólnocie 

z Jezusem
53

. 

Stosownie do potrzeb, mogą w tym czasie odbyć się także inne obrzędy. 

Wśród nich należy docenić błogosławieństwa i modlitwy wspólnotowe nad 

kandydatem, które umacniają go mocą Bożą i pozwalają wzrastać we wspólno-

cie z braćmi i siostrami wspólnoty. Następnie może zostać zastosowany obrzęd 

światła, z zapaleniem świec od paschału, przywołujący łaskę już otrzymanego 

chrztu. Innym obrzędem może być wręczenie Dwunastu Błogosławieństw, by 

pobudzić do życia według wymogów Ewangelii w komunii z Panem zmar-

twychwstałym. Podobne znaczenie można nadać procesji do chrzcielnicy  

z celebracją pamiątki chrztu. Polecanym jest także obrzęd obmywania nóg, 

podkreślający centralność przykazania miłości w życiu chrześcijanina, powoła-

nego, by stać się naśladowcą Chrystusa sługi. Bardzo przydatną formacyjnie 

może się również okazać pielgrzymka do kościoła katedralnego, akcentująca 

konieczność łączności kandydatów z biskupem i wspólnotą diecezjalną
54

. 

Kontynuując zagadnienie obrzędów liturgicznych, autorzy noty zwracają 

uwagę na to, że pewne obrzędy, typowe dla katechumenatu, nie mogą być 

udzielane chrześcijanom już ochrzczonym. Do obrzędów niepowtarzalnych – 

ze względu na to, że są wyłącznie przygotowującymi do chrztu – należy zali-

czyć obrzędy wybrania, skrutyniów, egzorcyzmów i namaszczenia olejem ka-

techumenów. Podobnie, namaszczenie krzyżmem i wręczenie białej szaty mają 

szczególne odniesienie do Chrztu i nie ma racji, dla których mogłyby być po-

wtarzane w innych sytuacjach. Natomiast można pomyśleć, aby w momencie 

podjęcia itinerarium – włączenia do wspólnoty i na zakończenie każdego okre-

su, zorganizować w klimacie dialogu pewną formę oceny przebytej formacji, 

która byłaby połączona z celebracją liturgiczną
55

. 

 

3.3. Okres modlitwy i pojednania 

Zwykle ta część itinerarium formacyjnego przypada na okres Wielkiego Po-

stu i charakteryzuje się przez ducha pokuty. Przepowiadanie tego okresu wzy-

wa do nawrócenia i pojednania z Bogiem, do jeszcze głębszej weryfikacji 

swych postaw i pełniejszego odnowienia życia w Chrystusie. 

W celebrowanych obrzędach liturgicznych tego okresu w centrum powinno 

stać misterium miłosierdzia Boga, który zawsze przyjmuje swoich grzesznych 

synów, gdy oni, skruszeni, powracają do Niego. Szczytem tego okresu jest 

celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Dla ukazania wymiaru eklezjalne-

go tego sakramentu autorzy noty polecają, aby sakrament ten był celebrowany 

                                                 
53 Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio della 

fede…, dz. cyt., s. 51, nr 45. 
54 Por tamże, s. 58, nr 56. 
55 Por. tamże, s. 51, nr 46. 
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w formie wspólnotowej, z wykorzystaniem obrzędu pojednania wielu peniten-

tów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. 

Jeśli chodzi o przygotowanie katechetyczne, kładzie się duży nacisk na to, 

aby w kontekście przebaczenia grzechów ukazać kandydatom pierwszorzędną 

wartość otrzymanego wcześniej sakramentu chrztu. Katecheza powinna do-

prowadzić także kandydatów do tego, aby sam sakrament pojednania i pokuty 

przeżyli w ścisłej łączności z chrztem, jako – zgodnie z nauczaniem Soboru 

Trydenckiego – „swego rodzaju pracowity chrzest”
56

. 

Celebrację sakramentu pojednania i pokuty powinny poprzedzić inne litur-

gie słowa albo celebracje pokutne niesakramentalne. Podczas tych celebracji 

można używać modlitw błogosławieństwa, jak i błagania o nawrócenie  

i oczyszczanie serca. Ponadto, choć – zgodnie z tym, co wcześniej zostało po-

wiedziane – egzorcyzmów nie można powtarzać, autorzy noty pozwalają  

w celebracjach pokutnych inspirować się treścią modlitw egzorcyzmu przewi-

dzianego dla katechumenów albo innymi zawartymi w Obrzędzie Pokuty, z tą 

jednak uwagą, aby w każdym razie zastosować w nich formę błagalną, odwołu-

jącą się jedynie do przewinień osobistych, a unikać aluzji do grzechu pierwo-

rodnego. 

Innym ważnym momentem okresu modlitwy i pojednania są ćwiczenia po-

kutne, które ogarniają całą wspólnotę, w której kandydaci odbywają swe itine-

rarium formacyjne. Chodzi o różnego rodzaju dzieła dobroczynności i miło-

sierdzia-caritas. Trzeba pamiętać, że uczestnictwo w tych dziełach jest ko-

nieczne do nabycia przez kandydatów prawdziwego doświadczenia życia 

chrześcijańskiego
57

.  

 

3.4. Okres obecności we wspólnocie i świadectwa 

Życie liturgiczne chrześcijanina osiąga swój szczyt w niedzielnej celebracji 

eucharystycznej, w której ci, którzy odbywają itinerarium formacyjne, są za-

proszeni, by uczestniczyć regularnie. Naturalnie, wezwanie do powrotu do 

regularnego uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii powinno się odbyć  

w kontekście wtajemniczenia kandydatów w sam ryt i treść znaków, a więc być 

efektem procesu formacyjnego, który powinien ukazać, że bez Eucharystii nie 

można być chrześcijaninem ani członkiem ciała Chrystusa, którym jest Ko-

ściół. Jeśli chodzi o czas, w którym wymaga się od kandydatów urzeczywist-

niania takiego wezwania, nota nic nie sugeruje, gdyż na pewno nikt, kto jest 

ochrzczony i posiada używanie rozumu nie może być zwolniony z obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Jednak na podstawie pewnego do-

                                                 
56 Por. Sobór Trydencki, Sesja XIV, Nauka na sakramencie Pokuty, Rozdział II. Różnica między 

sakramentem pokuty i chrztem, w: Breviarium fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, 

I. Bokwa (red.), Poznań 2007, nr 423. 
57 Por. Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio 

della fede…, dz. cyt., s. 52-53, nr 47-48. 
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mniemania, czas wtajemniczania w Eucharystię powinien współistnieć wraz  

z przygotowaniem do sakramentu pokuty i pojednania. Natomiast po celebracji 

sakramentu pokuty i pojednania powinno nastąpić świadome uczestnictwo 

kandydatów w Eucharystii. 

Ponadto ten czas powinien charakteryzować się wprowadzeniem kandyda-

tów w wymiar eklezjalny życia chrześcijańskiego. Temu celowi, oprócz 

uczestniczenia w życiu liturgicznym, ma służyć stopniowe wprowadzenie kan-

dydatów w życie wspólnoty kościelnej, szczególnie w życie parafii poprzez 

umożliwienie kontaktu z osobami i grupami, które w niej podejmują posługę,  

a także przez powierzenie kandydatom jakiegoś zadania, które wynika z co-

dziennego funkcjonowania parafii. 

Szczytem zaś tego okresu jest celebracja, w której kandydaci dopełnią swe-

go wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jej owocem powinien być stan, który 

pozwoli – w naszym przypadku – nowo bierzmowanym zmierzać do świętości 

w warunkach zwyczajnej egzystencji: w rodzinie, w środowisku pracy, w cza-

sie wypoczynku, w podejmowanych dziełach społecznych i każdej innej sytu-

acji życia, w której chrześcijanin jest wezwany uobecniać, wręcz pozwolić 

dotykać Ewangelię, zgodnie ze swym powołaniem.  Na tym etapie formacji 

powinni mieć także pewność, że systematyczność w uczestniczeniu w Eucha-

rystii i regularne uciekanie się do sakramentu pojednania i pokuty stanowi, 

teraz i na przyszłość, konkretny i nieodzowny pokarm w drodze ku świętości
58

. 

 

3.5. Okres mistagogii 

Zgodnie z tym, co zawarte jest w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemni-

czenia dorosłych, autorzy noty zwracają uwagę na to, że itinerarium formacyj-

ne kończy się dopiero okresem mistagogii, następującym bezpośrednio po ce-

lebracji dopełniającej wtajemniczenie chrześcijańskie kandydatów – w naszym 

przypadku – sakramentu bierzmowania. Także zgodnie z tym, co sugerują 

normy zawarte w Obrzędach, zauważają, że okres ten może być przeżywany 

wraz z nowo ochrzczonymi
59

.  

Nota podkreśla, że ten okres, dzięki żywemu doświadczeniu Ducha Święte-

go i łaski sakramentalnej, ma prowadzić tych, którzy dopełnili swoje wtajemni-

czenie chrześcijańskie, do pełniejszego włączenia we wspólnotę kościelną  

i uzdolnienia ich do dawania świadectwa wiary. Temu celowi mają służyć ko-

lejne spotkania zarówno, tych którzy uczestniczyli w itinerarium formacyjnym, 

jak i tych, którzy w tym itinerarium mieli zadanie towarzyszenia. Sugeruje się, 

aby one służyły zarówno weryfikacji sposobów dawanego świadectwa wiary – 

w naszym przypadku – nowo bierzmowanych wewnątrz wspólnoty parafialnej 

i w środowisku życia, jak i oferowaniu pomocy, aby mogli w sposób odpo-

                                                 
58 Por. tamże, s. 53-54, nr 49. 
59 Por. OCWD, nr 305. 
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wiedni uczestniczyć w życiu społeczności cywilnej, będąc w niej zaczynem, 

który całe ciasto zakwasza (por. Mt 13, 33)
60

. 

 

 

 

Zakończenie 

 

Podsumowując, chciałbym jedynie jeszcze raz zaprosić do tego, abyśmy 

wobec obserwowanych problemów związanych z przygotowaniem do sakra-

mentu bierzmowania nie bronili się, ale przyznali, że także i w Polsce przy-

szedł czas rewizji metod formacyjnych obecnych pokoleń wierzących oraz 

przygotowania stosownej odpowiedzi pastoralnej. Chciałbym również zaprosić 

do tego, abyśmy nie oponowali, że i nasi wierzący mają problem z wymiarem 

eklezjalnym ich życia – z odkryciem Kościoła jako wspólnoty, w którą są włą-

czeni i z której czerpią życie – a swą wiarę przeżywają indywidualistycznie. 

Jednak jeśli z tym wszystkim się zgodzimy, nie możemy nie zrobić tego kroku, 

aby pójść za przykładem Kościoła we Włoszech i wskazać, iż także u nas para-

dygmatem wszelkiego działania duszpasterskiego jest katechumenat. Wówczas 

również zadecydujmy, konsekwentnie, że organizowane dla dzieci i młodzieży 

przygotowania do sakramentu bierzmowania powinny mieć formę katechume-

natu post-chrzcielnego. 

 

Summary 

 

In the article Preparation to the sacrament of confirmation based on the 

catechumenal paradigm in the light of the instructions of the Rite of Christian 

Initiation of Adults and the pastoral note of the Italian Episcopal Conference 

Permanent Episcopal Council Instructions on awaking faith and completing 

Christian initiation in the adult age the author – noticing the shortcomings of 

the contemporary formation methods offered to the young people preparing to 

the sacrament of confirmation, who after receiving the sacrament abandon 

practicing their faith in large numbers – suggests to apply a method of prepara-

tion to confirmation based on the catechumenal model. The proposal is moti-

vated by the fact that already the fathers of the Second Vatican Council, facing 

the crisis of faith of the generations contemporary to them and facing the in-

adequacy of the formation methods applied with respect to those introduced to 

the Church, appealed for the reintroduction of catechumenate. Furthermore, the 

post-Conciliar documents also include recommendations to organize some 

forms of post-baptismal catechumenate for those baptised as children, for ex-

                                                 
60 Por. Por. Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione cristiana, Orientamenti per il risveglio 

della fede…, dz. cyt., s. 54, nr 50. 
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ample as part of preparation to the sacrament of confirmation. The author fur-

ther describes, using the norms contained in the Rite of Christian Initiation of 

Adults and in the pastoral note of the Italian Episcopal Conference Permanent 

Episcopal Council Instructions on awaking faith and completing Christian 

initiation in the adult age, how such form of preparation should be organized. 

 

 



ks. Dariusz Mazurkiewicz
1
  

 

 

Szafarz sakramentu bierzmowania.  

Próba wykładni obowiązujących przepisów 
 

Rozwój doktryny teologicznej i kanonicznej przyniósł w ostatnim stuleciu 

nowe spojrzenie na osobę szafarza sakramentu bierzmowania. W związku  

z tym niniejszy referat ma być: po pierwsze, spojrzeniem na zmieniający się  

w historii Kościoła zakres osób uprawnionych do udzielania tego sakramentu, 

następnie analizą aktualnego stanu prawnego Kościoła łacińskiego i katolickich 

Kościołów wschodnich, wreszcie wskazaniem szafarzy bierzmowania w Ko-

ściołach chrześcijańskich odłączonych, które zachowały ten sakrament oraz 

propozycją możliwych zmian w prawodawstwie Kościoła łacińskiego. 

 

1. Rys historyczny 

 

U początków Kościoła w Dziejach Apostolskich spotykamy się z praktyką 

nakładania przez Apostołów na nowo ochrzczonych rąk w celu udzielenia im 

daru Ducha Świętego
2
. Niektórzy starożytni pisarze Kościoła na podstawie 

tych tekstów nauczali, że obrzęd ten został zarezerwowany Apostołom, a co za 

tym idzie ich następcom, czyli biskupom. Świadectwa tej praktyki znajdujemy 

między innymi w Tradycji Apostolskiej św. Hipolita Rzymskiego (+235), Liście 

św. Korneliusza, papieża (251-253) do Fabiana, biskupa Antiochii oraz w pi-

smach św. Cypriana (200/210-258) i św. Hieronima (342-419)
3
. Stąd wniosek, 

że w całym ówczesnym Kościele szafarzami sakramentu dopełniającego 

chrzest zwanym później bierzmowaniem, byli biskupi.  

Wraz ze wzrostem liczby wiernych, a co za tym idzie powstawaniem 

wspólnot chrześcijańskich w miejscach odległych od siedziby biskupa, od  

IV wieku w Kościołach wschodu oraz w Hiszpanii i Galii rozwinęła się prakty-

ka udzielania sakramentu bierzmowania przez prezbiterów, a nawet diakonów
4
. 

                                                 
1 ks. dr Dariusz Mazurkiewicz, Gorzów Wlkp. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczne-

go i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Polskiego Towarzystwa 

Prawa Wyznaniowego, obrońca węzła i rzecznik sprawiedliwości w Sądzie Biskupim w Gorzo-

wie Wlkp. 
2 „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do 

niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo 

na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc 

wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”, (Dz 8, 14-17),  

„A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich”, (Dz 19, 6), cyt. za Biblia 

Tysiąclecia, wyd. III popr., Poznań – Warszawa 1987. 
3 Zob. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Kielce 2005, s. 102-105. 
4 A. Skowronek, Sakramenty w ogólności. Chrzest, bierzmowanie, Włocławek 1995, s. 215. 
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Ze stanem tym nie zgadzał się Kościół Rzymu i wraz z postępującym od  

V wieku rozdzielaniem się sakramentów chrztu i bierzmowania, ten drugi zare-

zerwował biskupom
5
. Po tej linii idą zarówno zarządzenia kolejnych papieży, 

jak i postanowienia soborów, synodów oraz opinie teologów
6
. Wreszcie papież 

Eugeniusz IV (1431-1447) w Konstytucji Exultate Deo ogłoszonej 22 listopada 

1439 r. podczas Soboru Florenckiego (1439-1445) zawarł postanowienie, że 

zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup, nie wykluczając jednak przy 

tym możliwości udzielania tego sakramentu w sytuacjach nadzwyczajnych i za 

dyspensą Stolicy Apostolskiej przez prezbiterów
7
. Nauczanie to zostało 

wzmocnione przez orzeczenie Soboru Trydenckiego (1545-1563), który ogłosił 

kanon potępiający każdego, kto twierdzi, że zwyczajnym szafarzem sakramen-

tu bierzmowania nie jest sam biskup, ale każdy prezbiter
8
. Trzeba jednak za-

uważyć, że Sobór nie wypowiedział się ani o pochodzeniu władzy biskupów do 

bierzmowania, ani nie wykluczył całkowicie prezbiterów z grona osób zdol-

nych do udzielenia tego sakramentu, tym bardziej, że w praktyce Stolica Apo-

stolska zlecała, choć niechętnie, prawo bierzmowania prezbiterom. Zwłaszcza 

od XVIII w. było ono przekazywane prezbiterom stojącym na czele wikariatów 

lub prefektur apostolskich oraz opactw udzielnych
9
. 

Nauczanie i praktykę Kościoła łacińskiego odnośnie biskupa jako szafarza 

sakramentu bierzmowania potwierdził Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., 

który zawierał normę: ordinarius confirmationis minister est solus Episcopus
10

. 

Kodeks stanowił, że biskup może udzielać sakramentu bierzmowania również 

poza swoim terytorium  (kan. 783), a na swoim terytorium ma prawo bierzmo-

wać także obcych, z tym, że poza swoim terytorium zawsze mógł to czynić 

prywatnie, a jedynie chcąc to czynić w stroju pontyfikalnym, musiał uzyskać 

pozwolenie od miejscowego ordynariusza, przy czym nie było ono potrzebne 

                                                 
5 Tamże, s. 211, 234. 
6 Zob. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 106-114. 
7 „Szafarzem jest biskup. A choć inne namaszczenia władny jest czynić zwyczajny kapłan, tego 

może dokonać jedynie biskup, ponieważ można przeczytać jedynie o apostołach, których miejsce 

zajmują biskupi, że przez nałożenie rąk przekazywali Ducha Świętego, o czym zaświadcza frag-

ment z Dziejów Apostolskich (…). W miejsce tego nałożenia rąk udziela się w Kościele bierz-

mowania. Czyta się jednak, że za dyspensą Stolicy Apostolskiej, z ważnej i rozumnej przyczyny 

kiedyś zwykły kapłan udzielał bierzmowania krzyżmem poświęconym przez biskupa”, Sobór 

Florencki, sesja VIII 22 listopada 1439 r., Bulla unii z Ormianami Exultate Deo kan. 15c, cyt. za: 

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 3 (1114-1445), A Baron, H. Pietras (opr.), Kraków 2004,  

s. 511-513. 
8 „Gdyby ktoś mówił, że zwyczajnym szafarzem świętego bierzmowania nie jest tylko biskup, 

ale każdy zwykły kapłan – niech będzie wyklęty”, Sobór Trydencki, sesja VII 3 marca 1547 r., 

Dekret o Sakramentach, kan. I/D 3, cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4 (1511-

1870), A Baron, H. Pietras (opr.), Kraków 2005, s. 365. 
9 Zob. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 154-169. 
10 Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedecti Papae XV auctoritate 

promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1943, (dalej KPK/1917), kan. 782 § 1. 
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do ważności sprawowanego sakramentu
11

. Norma ta była potwierdzeniem wie-

lowiekowej tradycji Kościoła. 

Novum znalazło się natomiast w drugim paragrafie kanonu 782, ponieważ 

prawodawca uczynił w nim nadzwyczajnym szafarzem bierzmowania niektó-

rych prezbiterów i to nie tylko, jak było to dotychczas, na podstawie indultu 

Stolicy Apostolskiej, ale także na podstawie prawa powszechnego. Na podsta-

wie prawa powszechnego władzę bierzmowania otrzymali: kardynałowie, któ-

rzy nie są biskupami (kan. 239) – mogli oni bierzmować bez ograniczeń co do 

miejsca i osób; następnie wikariusze i prefekci apostolscy oraz prowikariusze  

i proprefekci apostolscy (kan. 294) – ich władza została ograniczona do podle-

głego im terytorium, na którym mogli bierzmować także obcych, wreszcie 

opaci i prałaci udzielni (kan. 323). Zakres ich władzy był podobny jak wikariu-

szy i prefektów apostolskich, z tym, że ich opactwo lub prałatura musiały skła-

dać się przynajmniej z 3 parafii – (319 § 2). Władza wszystkich wymienionych 

prezbiterów nie podlegała delegacji. 

Dyscyplina Kodeksu przetrwała do końca 1946 r. Jak zauważa M. Pastusz-

ko, w czasie drugiej wojny światowej, która pociągnęła za sobą śmierć wielu 

milionów dzieci, osoby ochrzczone w Kościele łacińskim były w gorszej sytu-

acji niż ochrzczone i bierzmowane w Kościołach wschodnich
12

. Może to skło-

niło Stolicę Apostolską do poszerzenia władzy prezbiterów, nie wdając się 

jednak w analizę przyczyn, należy zauważyć, że papież Pius XII w dniu  

14 września 1946 r. zatwierdził Dekret Kongregacji Sakramentów Spiritus 

Sancti munera
13

, który wszedł w życie 1 stycznia 1947 r. Na jego podstawie 

przywilej udzielania bierzmowania wiernym dotkniętym ciężką chorobą i znaj-

dującym się w niebezpieczeństwie śmierci wynikającym z tej choroby otrzy-

mali: proboszcz lokalny zarządzający parafią zgodnie z kan. 451 § 1, proboszcz 

personalny, (ale taki który miał jednoczenie władzę na określonym terytorium 

– zob. kan. 216 § 4)
14

, wikariusz aktualny, o którym w kan. 471 (czyli taki, do 

którego należało całe duszpasterstwo parafii włączonej do kapituły, domu za-

konnego lub innej osoby prawnej, zgodnie z kan. 1425), wikariusz ekonom, 

któremu została oddana w zarząd parafia w sprawach duszpasterskich, zgodnie 

z kan. 473 § 1 oraz prezbiterzy, którym zostało powierzone duszpasterstwo na 

stałe i wyłącznie na ściśle określonym terytorium, z własnym kościołem oraz  

z wszystkimi prawami i obowiązkami proboszczowskimi. Prezbiterzy swoją 

władzę mieli wykonywać osobiście i tylko na terytorium im podległym. Do 

godziwości działania należało zachować warunek, by biskup diecezjalny lub 

jakikolwiek inny był nieobecny na tym terenie lub miał prawną przeszkodę, 

przy czym warunek ten był znoszony przy zaistnieniu poważnej trudności.  

                                                 
11 I. Grabowski, Prawo kanoniczne, wyd. IV, Warszawa 1948, s. 311-312.  
12 M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 175. 
13 Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, (dalej AAS), 38 (1946), s. 349-358. 
14 M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 127. 
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Kolejnym aktem prawnym rozszerzającym uprawnienie prezbiterów do 

udzielania sakramentu bierzmowania był Dekret Kongregacji Rozszerzania 

Wiary Post latum z dnia 18 grudnia 1947 r.
15

, upoważniający ordynariuszy 

misyjnych zależnych od tej Kongregacji do udzielania wszystkim podległym 

im prezbiterom pracującym w duszpasterstwie uprawnienia do bierzmowania 

wiernych Kościoła łacińskiego zagrożonych niebezpieczeństwem śmierci. 

Władza bierzmowania tych prezbiterów miała charakter terytorialny, ale pod-

legała delegacji. Trzeba także dodać, że niebezpieczeństwo śmierci nie musiało 

już wynikać z ciężkiej choroby przyjmującego bierzmowanie. 

Mając na uwadze rozszerzanie się kręgu prezbiterów uprawnionych do 

udzielania sakramentu bierzmowania, należy przywołać jeszcze Motu proprio 

Pawła VI Pastorale munus z 30 listopada 1963 r.
16

, w którym przyznał on bi-

skupom diecezjalnym, wikariuszom i prefektom apostolskim ustanowionym na 

stałe, opatom i prałatom udzielnym władzę udzielania uprawnienia do bierz-

mowania kapelanom jakichkolwiek instytucji leczniczych, żłobków i więzień, 

tak by mogli ją wykonywać wobec wiernych zagrożonych niebezpieczeństwem 

śmierci. 

Dekret ten przypadł już na czas obrad Soboru Watykańskiego II (1962-1965), 

który przyniósł zmianę w określaniu biskupa jako szafarza sakramentu bierzmo-

wania
17

. Używany dotychczas termin minister ordinarius został w Konstytucji 

dogmatycznej o Kościele Lumen gentium zastąpiony określeniem minister origi-

narius (pierwotny, naturalny, właściwy)
18

. Termin ten ma konotacje bardziej 

teologiczne niż kanoniczne, jednak został przeniesiony do Obrzędów bierzmo-

wania wprowadzonych przez Pawła VI
19

. Znalazł się również w pierwszym  

– powstałym po Soborze - Schemacie fundamentalnego Prawa Kanonicznego  

z 1971 r. (kan. 86 § 2). Powrót do określenia biskupa jako zwyczajnego (ordina-

rius) szafarza sakramentu nastąpił dopiero w Schemacie Prawa z 1980 r.  

(kan. 836) i Schemacie Prawa z 1983 r. (kan. 882). Termin ten został utrzymany  

w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
20

. 

Należy jednak zauważyć, że reformy soborowe przede wszystkim poszerzy-

ły zakres władzy prezbiterów dotyczący udzielania sakramentu bierzmowania. 

                                                 
15 AAS 40 (1948), s. 41. 
16 AAS 56 (1964), s. 5-12; zob. J. Krukowski, Podmiot uprawnień w Pastorale munus, „Roczniki 

Teologiczno – Kanoniczne”, 15 (1968), z. 5, s. 103-117. 
17 Zob. T. Pawluk, Bierzmowanie w świetle postanowień Soboru Watykańskiego II i posoboro-

wego prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 20 (1977), nr 1-2, s. 177-193. 
18 „Oni są naturalnymi włodarzami udzielanego na ich terenie bierzmowania” KK 26, cyt. za: 

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968. 
19 „Właściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup”, Obrzędy bierzmowania we-

dług Pontyfikału Rzymskiego, Wstęp, p. 7, Katowice 1975; zob. Paweł VI, Konstytucja Divinae 

consortium naturae z 15 sierpnia 1971 r. AAS (63) 1971, s. 657-664. 
20 Zob. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 127-130, tenże, Szafarz sakramen-

tu bierzmowania, „Prawo Kanoniczne” 33,1-2 (1990), s. 102. 
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Nowe Obrzędy bierzmowania z 1971 r., które weszły w życie 1 stycznia 1973 

r. wśród uprawionych do udzielania bierzmowania wymieniały: 1
0
 z mocy sa-

mego prawa, oprócz biskupa, administratora apostolskiego, który nie jest bi-

skupem, prałata i opata udzielnego, wikariusza i prefekta apostolskiego oraz 

wikariusza kapitulnego w granicach swojego terytorium i w czasie trwania 

urzędu, 2
0
 kapłana, który na mocy prawowitego uprawnienia chrzci dorosłego 

albo dziecko w wieku nauczania katechizmu lub przyjmuje do pełnej jedności  

z Kościołem dorosłego już ochrzczonego, 3
0
 w niebezpieczeństwie śmierci, 

gdy nie można bez wielkiej niedogodności wezwać biskupa, albo gdy ma on 

prawną przeszkodę: proboszczów i wikariuszy parafialnych, a w razie nieobec-

ności wymienionych ich wikariuszy współpracowników, wikariuszy zarząd-

ców, wikariuszy zastępców i wikariuszy pomocniczych; natomiast w razie 

nieobecności wszystkich wyżej wymienionych, każdego kapłana wolnego od 

cenzur i kar kanonicznych. Ponadto zawarte zostało postanowienie, że w sytu-

acji zaistniałej konieczności z powodu wielkiej liczby kandydatów do bierz-

mowania szafarz, o którym mowa w punkcie pierwszym oraz szafarz ustano-

wiony indultem Stolicy Apostolskiej albo przez prawo może zaprosić do po-

mocy w udzielaniu sakramentu bierzmowania kapłanów, którzy: a) pełnią spe-

cjalny urząd lub zadanie w diecezji, czyli wikariusza generalnego, wikariusza 

albo delegata biskupiego, wikariusza regionalnego lub tych, którzy na podsta-

wie decyzji biskupa są zrównani z nimi w prawie, b) są proboszczami miej-

scowości, w których udziela się bierzmowania, proboszczami miejscowości, do 

których należą kandydaci do bierzmowania, wreszcie są kapłanami, którzy 

włożyli specjalny trud w katechetyczne przygotowanie kandydatów do bierz-

mowania
21

. 

 

2. Aktualna dyscyplina Kościoła łacińskiego 

 

2.1. Biskup jako szafarz sakramentu bierzmowania 

Reformy soborowe znalazły swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Prawa Ka-

nonicznego z 1983 r., który w kan. 882 zawiera normę: „Zwyczajnym szafarzem 

sakramentu bierzmowania jest biskup”
22

. W porównaniu do poprzedniego Ko-

deksu prawodawca opuścił w niej słowo solus, co z jednej strony może rodzić 

sugestię, że pozostawia on możliwość poszerzenia grona osób będących zwy-

                                                 
21 Obrzędy bierzmowania według Pontyfikału Rzymskiego, Wstęp, p. 7-8. Jednocześnie we Wstę-

pie do Obrzędów zawarte zostało postanowienie: „Gdy na podstawie prawa powszechnego albo 

na podstawie specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej bierzmowania udziela szafarz nadzwy-

czajny, wypada, aby w homilii wspomniał, że właściwym szafarzem tego sakramentu jest biskup 

i wyjaśnił, dlaczego także kapłani otrzymują władzę bierzmowania na mocy prawa lub indultu 

Stolicy Apostolskiej”, p. 18, zob. także, M. Pastuszko, Szafarz sakramentu bierzmowania według 

nowego Obrzędu, „Prawo Kanoniczne” 19,1-2 (1976), s. 83-91. 
22 Codex Iuris Canonici, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgates, Przekład polski zatwier-

dzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, (dalej KPK/1983). 
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czajnym szafarzem bierzmowania, a z drugiej – nie wymieniając przy tym in-

nych szafarzy jako zwyczajnych może podkreślać naturalną rolę biskupa jako 

szafarza tego sakramentu. Słowo episcopus występuje w tekście kanonu bez 

żadnych dookreśleń, co oznacza, że dotyczy każdego biskupa. Władza biskupa 

nie jest – do ważności – ograniczona ani terytorium, ani przyjmującymi go 

osobami. Również popadnięcie w kary kościelne nie powoduje nieważności 

udzielanego sakramentu, a jedynie jego niegodziwość.  

Władza biskupa diecezjalnego została ograniczona jedynie odnośnie obcych 

wiernych przebywających na terenie jego diecezji, co do których ich własny 

ordynariusz wyraził wyraźny zakaz (kan. 886 § 1) oraz bierzmowania obcych 

wiernych poza swoją diecezją, bez przynajmniej rozumnie domniemanego 

pozwolenia biskupa tamtejszej diecezji (kan. 886 § 2). Ograniczenia te nie są 

jednak obwarowane sankcją nieważności. Można więc stwierdzić, że biskupi  

w Kościele łacińskim są zwyczajnymi i naturalnymi szafarzami sakramentu 

bierzmowania, dlatego to oni powinni przede wszystkim udzielać tego sakra-

mentu. 

 

2.2. Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania 

Z racji, że władza biskupa – jako zwyczajnego szafarza sakramentu bierz-

mowania – nigdy w Kościele łacińskim nie budziła wątpliwości, prawodawca 

w Kodeksie Prawa Kanonicznego nie poświęca mu zbyt wiele miejsca. Więcej 

norm dotyczy natomiast władzy prezbiterów, których chociaż nie nazywa 

wprost – jak czynił to Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. nadzwyczajnymi 

szafarzami bierzmowania (extraordinarius minister – kan. 782 § 2), to jednak 

stawia ich w pozycji podległej do pozycji biskupów. 

Kan. 882 KPK/1983 zawiera normę, że władza ważnego udzielania sakra-

mentu bierzmowania przez prezbiterów ma swoje źródło bądź w prawie po-

wszechnym, bądź w szczególnym udzieleniu ze strony kompetentnej władzy. 

 

2.2.1. Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania na podstawie 

prawa powszechnego 

Na mocy prawa powszechnego prezbiterzy mogą bierzmować w trzech 

przypadkach: 1
0 

jeśli pełnią urząd zrównany w prawie z biskupem diecezjal-

nym, 2
0 

jeśli w odniesieniu do danej osoby – czy to na mocy urzędu, czy na 

mocy zlecenia biskupa diecezjalnego – udzielają chrztu temu, kto przestał być 

dzieckiem albo osobę już ochrzczoną dopuszczają do pełnej wspólnoty z Ko-

ściołem katolickim, 3
0 

jeśli udzielają bierzmowania osobom znajdującym się  

w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 883). 

W analizie tego kanonu zwrócimy najpierw uwagę na osoby zrównane  

w prawie z biskupem diecezjalnym. Odnosząc się do kan. 134 § 1, 368 i 381  

§ 2 KPK/1983 możemy stwierdzić, że są nimi: prałat terytorialny, opat teryto-

rialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski, administrator apostolski admi-
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nistracji erygowanej na stałe. Do tych osób należy dodać ordynariusza woj-

skowego, bowiem na mocy Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Spirituali 

militum curae z 21 kwietnia 1986 r.
23

 został on zrównany w prawie z biskupem 

diecezjalnym. Władzą bierzmowania na podstawie kan. 883, 1
0
 cieszy się także 

administrator diecezji wyznaczony lub wybrany zgodnie z kan. 413
24

.  

Na mocy prawa zawartego w numerze 2 kan. 883 szafarzem bierzmowania 

jest także prezbiter udzielający tego sakramentu temu, kto przestał być dziec-

kiem. W odniesieniu do chrztu za dorosłego uważa się osobę, która po wyjściu 

z dzieciństwa osiągnęła używanie rozumu (kan. 852 § 1). Trzeba również 

zwrócić uwagę na kan. 863 zawierający normę, by o chrzcie dorosłych, a przy-

najmniej tych, którzy ukończyli 14 rok życia, powiadomić biskupa diecezjal-

nego, który może uznać za wskazane, by osobiście udzielić chrztu, a odwołując 

się jeszcze do treści kan. 866 zauważamy, że powinien on zarazem udzielić 

bierzmowania i Eucharystii. Mając na uwadze, że nie zawsze będzie to możli-

we, prawo upoważnia prezbitera, który z racji urzędu (a tutaj ma na myśli – 

zgodnie z kan. 530, 1
0
 – proboszcza oraz tych, którzy są z nim zrównani bądź 

go zastępują) lub na mocy zlecenia biskupa diecezjalnego chrzci dorosłego, 

aby zaraz po udzieleniu chrztu, udzielił sakramentu bierzmowania
25

. Ten sam 

numer kanonu 883 upoważnia prezbitera do udzielenia bierzmowania osobom, 

które przystępują do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim
26

. 

Trzeci numer kan. 883 zawiera upoważnienie do udzielenia bierzmowania 

osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci przyznane w pierw-

szym rzędzie proboszczowi, a następnie każdemu prezbiterowi
27

. Sformułowa-

                                                 
23 AAS 78 (1986), s. 481-486. 
24 Obrzędy bierzmowania z 1971 r. wśród uprawnionych do udzielania bierzmowania z mocy 

prawa wymieniały wikariusza kapitulnego. Urząd ten nie znalazł swojego miejsca po reformie 

Kodeksu, natomiast jego odpowiednikiem stał się administrator diecezji. Inne zdanie mają auto-

rzy Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego t. 3 cz. 2, Poznań 2011 s. 73, którzy tej wła-

dzy tymczasowemu administratorowi diecezji odmawiają. Zapominają oni jednak o odpowiedzi 

Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 30 kwietnia 1999 r., która 

orzekła, że administrator diecezji jest ipso iure szafarzem sakramentu bierzmowania. Zob. Ko-

deks Prawa Kanonicznego, Komentarz, Kraków 2011, s. 674. Takie samo zdanie wyraził  

M. Pastuszko, który uważa, że kan. 368 KPK/1983 wymienia kościoły partykularne przyrównane 

z diecezją, co w kontekście omawianego tematu wskazuje na prezbiterów zrównanych w prawie 

do bierzmowania z biskupem diecezjalnym, natomiast słusznie pomijany jest w jego kontekście 

administrator diecezji, ponieważ stoi on na czele diecezji, a nie jednostki z nim zrównanej.  

Zob. tenże, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 204-205. 
25 Zob. także, Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów 

diecezji polskich, Wprowadzenie, p. 46, Katowice 1988. 
26 Zob. Obrzęd przyjęcia ważnie ochrzczonych do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim,  

w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji 

polskich, p. 8, Katowice 1988. 
27 Najpierw prawodawca wymienia w normie jako upoważnionego do bierzmowania in periculo 

mortis proboszcza (zob. także kan. 530, 20 KPK/1983). Jednak zrównani z nim są: wikariusz 

parafialny podczas wakansu parafii przed ustanowieniem administratora parafii (kan. 541 § 1), 
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nie in periculo mortis należy rozumieć w sposób szeroki, nie tylko jako bezpo-

średnie zagrożenie śmiercią, ale także jako prawdopodobieństwo śmierci,  

np. w sytuacji poddania się operacji chirurgicznej czy wybuchu wojny na da-

nym terenie. Ocena, czy osoba mająca przyjąć bierzmowanie znajduje się  

w niebezpieczeństwie śmierci, należy do szafarza, przy czym jeśli trwa on  

w błędzie powszechnym, faktycznym lub prawnym, bądź jest dotknięty wąt-

pliwością pozytywną i prawdopodobną czy to prawną, czy faktyczną, to zgod-

nie z kan. 144 Kościół uzupełnia jego władzę.  

Nawiązując do uprawnień przyznanych przez prawodawcę w Obrzędach 

bierzmowania z 1971 r. należy zauważyć, że o ile według zawartych tam po-

stanowień bierzmowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci 

najpierw należało do proboszcza i z nim zrównanych, a dopiero w razie ich 

nieobecności do każdego prezbitera, to obecny Kodeks nie stawia już tego wa-

runku. Stąd wniosek, że w tych okolicznościach ważnie bierzmuje każdy pre-

zbiter, nawet wtedy, gdy proboszcz i z nim zrównani są obecni. Ponadto do 

ważności bierzmowania prawodawca nie wymaga, aby prezbiter był wolny od 

kar kościelnych. 

 

2.2.2. Prezbiter jako szafarz sakramentu na mocy przyznanego mu szcze- 

gólnego uprawnienia 

Poza niebezpieczeństwem śmierci, każdy prezbiter może posiadać władzę 

bierzmowania, niezależnie od zajmowanego urzędu, jeśli otrzymał ją na mocy 

szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy. Władzą kompetentną 

– zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. jest nie tylko Stolica 

Apostolska
28

, ale także biskup diecezjalny, który, chociaż powinien osobiście 

udzielać bierzmowania lub zatroszczyć się, by bierzmował inny biskup, to jed-

nak może jednemu lub kilku określonym prezbiterom udzielić uprawnienia do 

udzielania bierzmowania (kan. 884 § 1). Może to uczynić ustnie lub pisemnie, 

przy czym forma pisemna pozwoli na udowodnienie uprawnienia. Upoważnie-

nie może dokonać się w sytuacji konieczności, której określenie leży w gestii 

biskupa diecezjalnego. Może być dokonane na stałe lub na czas określony. 

Ponadto zgodnie z normami zawartymi we wstępie Obrzędów bierzmowania  

p. 8a upoważnienie, o którym w § 1 kan. 884, powinno być udzielone prezbite-

                                                                                                                       
administrator parafii ustanowiony przez biskupa na czas, gdy proboszcz ma przeszkodę w wyko-

nywaniu urzędu (kan. 539), prezbiterzy sprawujący pieczę pasterską nad parafią równocześnie 

zgodnie z kan. 517 § 1 oraz prezbiter stojący na czele parafii tymczasowej (kan. 516).  
28 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. nie używa w tym kontekście wyrazu indultum, jak 

czynił to Kodeks z roku 1917, ale nie znaczy to, że Stolica Apostolska nie może przyznać prezbi-

terowi uprawnienia do bierzmowania. Takim szczególnym udzieleniem uprawnienia do bierz-

mowania ze strony Stolicy Apostolskiej cieszą się kapelanii Dzieła Apostolatu Ludzi Morza 

podczas podróży statkiem, jeśli nie byłoby na pokładzie biskupa będącego we wspólnocie ze 

Stolicą Apostolską M.P. Stella Maris z 31 stycznia 1997 r. art. 7, p. 2, AAS (89)1997, s. 209-

216. 
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rom, którzy sprawują w diecezji takie urzędy, jak wikariusz generalny czy bi-

skupi. 

Władza delegowania upoważnienia do bierzmowania przynależy także in-

nym biskupom oraz prezbiterom, którzy sami posiadając upoważnienie do 

udzielania sakramentu bierzmowania wynikające z mocy prawa lub szczegól-

nego nadania ze strony kompetentnej władzy, mogą w poszczególnych przy-

padkach dobrać sobie prezbiterów, którzy wraz z nimi będą udzielali bierzmo-

wania (kan. 884 § 2). Dobieranie sobie prezbiterów mających udzielać bierz-

mowania wraz z biskupem lub upoważnionym na mocy kan. 884 § 2 prezbite-

rów jest jednak ograniczone: 1
0
 ważną przyczyną (gravi causa), którą może 

być na przykład ogromna liczba kandydatów do bierzmowania
29

, 2
0
 możliwo-

ścią zastosowania do poszczególnego przypadku. 

 

2.2.3. Zakres władzy prezbiterów 

Omawiając uprawnienia prezbiterów Kościoła łacińskiego do udzielania sa-

kramentu bierzmowania, trzeba również zwrócić uwagę na zakres terytorialny  

i personalny ich władzy. O ile bowiem biskupi ważnie bierzmują zawsze, to 

prezbiter powinien korzystać z uprawnienia jedynie w odniesieniu do tych, na 

korzyść których zostało mu udzielone (kan. 885). Ponadto na wyznaczonym 

mu terytorium nie tylko ważnie, ale i godziwie bierzmuje także obcych, przy 

czym jeśliby uczynił to w stosunku do tych, którym na przeszkodzie stoi zakaz 

własnego ordynariusza, uczyniłby to w sposób niegodziwy (kan. 887). Należy 

przy tym zauważyć, że podobny zakaz, choć wprost nieobwarowany sankcją 

niegodziwości, ale faktycznie sprowadzający się do niej, dotyczy także bisku-

pa
30

. Natomiast prezbiter, który by korzystał z uprawnienia do bierzmowania 

poza wyznaczonym mu terytorium, czyniłby to nieważnie, z wyjątkiem udzie-

lania sakramentu osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. 

Trzeba jednak zauważyć, że mógłby skorzystać z dyspozycji kan. 144 

KPK/1983, gdyby błąd lub wątpliwość dotyczyły odpowiedzi na pytanie: czy 

znajduje się na wyznaczonym mu terytorium. 

 Przytoczyć należy także o normę zawartą w kan. 888, zawierającą po-

stanowienie, że szafarze mogą udzielać bierzmowania również w miejscach 

wyjętych, które są usytuowane na terytorium, na którym mogą sprawować ten 

sakrament. Postanowienie to jest zasadne, ponieważ miejsca wyjęte nie mają 

własnego biskupa, który mógłby tam bierzmować
31

. 

Zakres władzy prezbiterów nie dotyczy tylko terytorium i osób, ale także 

przynależności obrządkowej. Chrześcijanie Kościołów wschodnich przyjmują 

                                                 
29 Obrzędy bierzmowania, Wstęp, p. 8a. 
30 „Biskup w swojej diecezji może zgodnie z prawem udzielać sakramentu bierzmowania także 

obcym wiernym, chyba że sprzeciwia się temu wyraźny zakaz ich własnego ordynariusza”, kan. 

886, § 1, KPK/1983. 
31 M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt., s. 124. 
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ważnie bierzmowanie od prezbiterów Kościoła łacińskiego, według uprawnień, 

jakie oni posiadają (kan. 696 § 2 KKKW
32

). Co prawda Kodeks z roku 1917  

w kan. 782 § 4 normował, że prezbiter obrządku łacińskiego, który bierzmuje 

na podstawie indultu, udziela ważnie tego sakramentu tylko wiernym swojego 

obrządku, chyba że w indulcie wyraźnie zezwolono co innego, ale już w De-

krecie Soboru Watykańskiego II O Kościołach Wschodnich katolickich z dnia 

21 listopada 1964 r. wyraźnie zawarte zostało postanowienie, że: „prezbiterzy 

obrządku łacińskiego mogą na podstawie upoważnienia przysługującego im  

w szafowaniu tego sakramentu, udzielać go także wiernym Kościołów 

wschodnich, bez uszczerbku dla obrządku – co do dozwoloności – przepisów 

prawa czy to ogólnego, czy partykularnego”
33

. Mając na uwadze dekret sobo-

rowy oraz kan. 696 § 2 KKKW, należy skrytykować tych kanonistów, którzy 

nadal opowiadają się za ograniczeniami w szafowaniu sakramentem bierzmo-

wania przez prezbiterów Kościoła łacińskiego wobec wiernych Kościołów 

wschodnich
34

. 

Podsumowując normy Kościoła łacińskiego możemy zauważyć, że chociaż 

prawodawca stwierdza, że zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania 

jest biskup, to jednak, poczynając od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., 

aż do Kodeksu obecnie obowiązującego, systematycznie poszerzał krąg prezbi-

terów zdolnych do ważnego udzielania tego sakramentu. 

 

3. Normy Katolickich Kościołów wschodnich 

 

Dyscyplina katolickich Kościołów Wschodnich
35

 odnośnie szafarza sakra-

mentu bierzmowania jest odmienna od tej, którą spotykamy w Kościele łaciń-

skim. Już Sobór Watykański II w Dekrecie o Kościołach Wschodnich katolic-

kich nakazał, aby zostały wznowione przepisy o szafarzu bierzmowania, będą-

                                                 
32 Codex Canorum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Joannis Pauli PP. II Promulgatus, 

Libreria Editrice Vaticana 1990, tekst polski Lublin 2002, (dalej KKKW). 
33 DKW 14, cyt za: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968. 
34 Zob. M. Pastuszko, Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania wiernych odrębnego 

obrządku, „Prawo Kanoniczne” 26(1983), nr 3-4, s. 75-99. Autor przywołuje w artykule kan. 846 

§ 2 obecnego Kodeksu normujący, że szafarz powinien udzielać sakramentów według własnego 

obrządku i odwołując się do analogicznego kan. 735 § 2 z Kodeksu z 1917 r. uważa, że skoro 

Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich nakazywał zachowywać przepisy prawa, to również 

te zawarte w wymienionych kanonach. Rozumowanie to jest całkowicie błędne, ponieważ De-

kret wprowadził wyraźne uprawnienie dla prezbiterów Kościoła łacińskiego do bierzmowania 

wiernych Kościołów wschodnich, co znalazło swoje potwierdzenie w Kodeksie Katolickich 

Kościołów Wschodnich z roku 1990. Częściowa rewizja poglądów autora nastąpiła w publikacji 

z 2005 r., zob. Sakrament bierzmowania…, dz. cyt, s. 241-249. 
35 Składają się na nie Kościoły następujących samodzielnych obrządków: aleksandryjski (Ko-

ściół etiopski i koptyjski), antiocheński (Kościół malabarski, maronicki i zachodniosyryjski), 

bizantyjski (Kościół melchicki, ukraiński i wiele mniejszych), chaldejski (Kościół chaldejski  

i syromalabarski) oraz ormiański. 
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ce w mocy od najdawniejszych czasów i w związku z tym stwierdził, że prezbi-

terzy tych Kościołów mogą udzielać tego sakramentu, używając krzyżma po-

święconego przez biskupa lub patriarchę
36

. Dyspozycje te zostały potwierdzone 

w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich, który zawiera postanowienie, 

że chryzmacji udziela prezbiter, zarówno jeżeli czyni to łącznie z chrztem, jak  

i poza nim (kan. 694 KKKW). Oczywiście prawodawca nie wyłącza z tej wła-

dzy biskupów, ale nie czyniąc podziału na zwyczajnych i nadzwyczajnych 

szafarzy bierzmowania, prawo udzielania chryzmacji przypisuje każdemu pre-

zbiterowi, natomiast biskupowi, bądź jeżeli tak stanowi prawo partykularne – 

patriarsze, rezerwuje jedynie sporządzanie świętego myronu (kan. 693 

KKKW)
37

. Trzeba jednak zauważyć, że chryzmacja wraz z pozostałymi sakra-

mentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, jako święta czynność większej 

wagi, przynależy do szczególnych czynności proboszcza w ten sposób, że wi-

kariusze parafialni nie wykonują ich godziwie, bez – przynajmniej domyślnej – 

zgody własnego proboszcza (zob. kan. 290 § 2 KKKW). Można więc stwier-

dzić, że gdyby bierzmowali bez tej zgody albo wbrew zakazowi, działaliby 

niegodziwie. 

Prezbiterzy Kościołów wschodnich mogą ważnie udzielać chryzmacji 

wszystkim chrześcijanom każdego Kościoła sui iuris, także łacińskiego (kan. 

696 § 1 KKKW)
38

. Nie znaczy to jednak, że nie są niczym skrępowani  

w udzielaniu chryzmacji chrześcijanom innych obrządków. Godziwie udzielają 

jej chrześcijanom własnego Kościoła sui iuris, a chrześcijanom innych Kościo-

łów sui iuris wtedy, gdy czynią to: 1
0
 w odniesieniu do własnych podwładnych, 

2
0
  w odniesieniu do tych, którym udzielają chrztu z innego prawnego tytułu,  

3
0
 wobec osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 696 § 3 

KKKW), zawsze jednak z zachowaniem umów zawartych w tym przedmiocie 

między Kościołami sui iuris
39

. 

Porównując obydwa kodeksy bez trudu możemy zauważyć, że władza pre-

zbiterów Kościołów wschodnich w odniesieniu do szafowania sakramentu 

bierzmowania jest nieporównywalnie większa od władzy prezbiterów Kościoła 

                                                 
36 DKW 13. Było to odwołanie dyspozycji wprowadzającej zakaz bierzmowania przez prezbite-

rów Kościoła greckiego na Cyprze, Italogreków, Malabarczyków i Maronitów, zob. P. Pałka, 

Dyscyplina sakramentów według Dekretu Soboru Watykańskiego II De ecclesiis orientalibus 

catholicis, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 13, 5 (1966), s. 6-9. 
37 Niektórzy autorzy na podstawie tego kanonu wysuwają wniosek, że Kościoły wschodnie rów-

nież uznają pierwszeństwo biskupa jako szafarza chryzmacji. Zob. K. Mikołajczuk, Celebracja 

sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w katolickich Kościołach wschodnich (refleksja 

na tle norm Kościoła łacińskiego), „Roczniki Nauk Prawnych” 16,2 (2006), s. 219; J. Kowal-

czyk, De extraordinario confirmationis ministro. Comparatio inter disciplinam Ecclesiae Lati-

nae et Orientalium, Romae 1969, s. 26. Nie wydaje się jednak, by te supozycje były słuszne, 

ponieważ w KKKW prawodawca nie przyznaje wprost takiego pierwszeństwa biskupom; nie 

potwierdza go także praktyka Kościołów wschodnich. 
38 Zob. DKW 13. 
39 K. Mikołajczuk, Celebracja sakramentów wtajemniczenia…, dz. cyt., s. 220-221. 
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łacińskiego, bowiem ci pierwsi co do ważności udzielania tego sakramentu nie 

są skrępowani żadnymi wymogami. 

 

4. Szafarz sakramentu bierzmowania w Kościołach odłączonych 

 

Omawiając zagadnienie szafarza sakramentu bierzmowania, należy jeszcze 

zapytać: kto w Kościołach odłączonych udziela tego sakramentu, czy jest on  

w nich udzielany ważnie i czy możliwe jest jego przyjęcie przez wiernych Ko-

ścioła katolickiego od tamtejszych szafarzy? 

Odpowiadając na te pytania, należy najpierw stwierdzić, że sakrament 

bierzmowania został zachowany w Kościołach wschodnich odłączonych,  

w Kościele anglikańskim oraz w Kościołach starokatolickich. 

We wschodnich Kościołach odłączonych sakrament bierzmowania, podob-

nie jak w całej tradycji wschodniej chrześcijaństwa, udzielany jest przede 

wszystkim zaraz po chrzcie
40

. Bierzmowanie stosowane jest także jako sakra-

ment pojednania, przy powrocie apostaty oraz w przypadku, gdy rzymscy kato-

licy przystępują do prawosławia, przy czym czyni tak zwykle patriarchat Kon-

stantynopola i Kościół w Grecji, podczas gdy Kościół rosyjski czyni to zazwy-

czaj poprzez zwykłe wyznanie wiary, bez namaszczania krzyżmem
41

. Szafa-

rzem bierzmowania w kościele prawosławnym jest każdy kapłan, ale krzyżmo, 

którego używa, powinno być poświęcone przez biskupa
42

. Nie ma wątpliwości, 

że gdy w tych Kościołach sakrament ten jest udzielany osobie ochrzczonej, 

jeszcze nie bierzmowanej, to jest on udzielany ważnie. 

Kościół anglikański zachował bierzmowanie jako tzw. sakrament dalszy, 

przy czym mając na uwadze wątpliwość co do istniejącej w tym Kościele suk-

cesji apostolskiej oraz powszechnie praktykowane kapłaństwo kobiet, należy 

uznać, że większości wypadków jest on udzielany nieważnie. Ponadto w Ko-

ściele anglikańskim bierzmowania udziela się aktem samego włożenia rąk, bez 

namaszczenia krzyżmem. Szafarzem sakramentu bierzmowania w Kościele 

anglikańskim jest biskup
43

. 

Z kolei praktyka kościołów starokatolickich w Polsce
44

 nie różni się znacz-

nie od dyscypliny Kościoła łacińskiego. W Kościołach tych utrwaliła się prak-

tyka, że szafarzem tego sakramentu jest biskup
45

. Jest on nazywany szafarzem 

zwyczajnym, jednak Kościoły te, powołując się na tradycję Kościoła łacińskie-

                                                 
40 Na temat sakramentu chrztu w Kościele prawosławnym zob. P. Evdokimov, Prawosławie, 

Warszawa 2003, s. 295-306. 
41 Zob. www.Cerkiew.pl 
42 Współcześnie w niektórych Kościołach autokefalicznych czyni to jedynie jego głowa. Zob.  

E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2006, s. 192. 
43 Zob. Book of Common Prayer, Confirmation, www.bcponline.org. 
44 Mamy tutaj na uwadze następujące Kościoły: Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Starokato-

licki Mariawitów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki. 
45 Zob. E. Bałakiew, Sakramentologia starokatolicka, Warszawa 1990, s. 85-88. 
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go, nie odrzucają całkowicie udzielania tego sakramentu przez prezbiterów
46

. 

Odmiennie traktuje zagadnienie jedynie Kościół Starokatolicki Mariawitów,  

w którym bierzmowania udziela prezbiter bezpośrednio po chrzcie, przy czym 

mając na uwadze istniejące w tym Kościele kapłaństwo kobiet, należy stwier-

dzić, że w większości przypadków jest on udzielany nieważnie. Trzeba także 

dodać, że signum bierzmowania w Kościołach starokatolickich jest jedynie 

nałożenie rąk, natomiast namaszczenie krzyżmem nie jest bezpośrednio wyma-

gane, a jedynie przyjmowane do całości sakramentu na mocy ogólnokościelnej 

tradycji Kościoła zachodniego
47

. 

Katolicy nie powinni przyjmować sakramentu bierzmowania od szafarzy 

Kościołów chrześcijańskich odłączonych, jednak w przypadku ich przyjęcia od 

szafarzy Kościołów wschodnich odłączonych byłoby ono ważne, a w niebez-

pieczeństwie śmierci także godziwe. Wynika to z ogólnej dyspozycji kan. 844 

§ 2 KPK/1983, który co prawda dotyczy jedynie sakramentów pokuty, Eucha-

rystii i namaszczenia chorych, ale dlatego, że z natury rzeczy nie może doty-

czyć chrztu, a co za tym idzie, nie wspomina o udzielanym wraz z nim w Ko-

ściołach wschodnich bierzmowania. Dotyka jednak problemu communicatio in 

saris i normuje, że ilekroć domaga się konieczność lub zaleca prawdziwy poży-

tek duchowy i nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu i indyferentyzmu wolno 

wiernym, dla których fizycznie lub moralnie niemożliwe jest udanie się do 

szafarza katolickiego przyjąć te sakramenty od szafarzy Kościołów, w których 

są one ważnie udzielane. Wolno więc przypuszczać, że w tych samych oko-

licznościach wolno przyjąć katolikowi jeszcze niebierzmowanemu sakrament 

bierzmowania od prezbitera Kościoła wschodniego odłączonego. 

Odmiennie natomiast należy potraktować udzielanie sakramentu bierzmo-

wania przez szafarzy Kościoła anglikańskiego i Kościołów starokatolickich.  

W Kościele anglikańskim problem stanowi przede wszystkim brak sukcesji 

apostolskiej, kapłaństwo kobiet i brak signum bierzmowania w postaci namasz-

czenia. Z kolei w Kościołach starokatolickich wątpliwości co do ważności 

bierzmowania biorą się z praktykowanego w niektórych Kościołach kapłaństwa 

kobiet oraz podobnie jak w Kościele anglikańskim braku znaku namaszczenia, 

przy czym jeżeli przyjąć, że namaszczenie krzyżmem przynależy do bierzmo-

wania z prawa kościelnego, a nie Bożego, to wierni tamtych Kościołów od 

ważnie wyświęconych biskupów i prezbiterów przyjmowaliby ten sakrament 

ważnie, natomiast wierni Kościoła katolickiego – w którym do istoty sakra-

mentu należy namaszczenie krzyżmem – od szafarzy tamtych Kościołów 

przyjmowaliby ten sakrament nieważnie, nawet w niebezpieczeństwie śmierci. 

                                                 
46 Zob. Teksty przyjęte przez prawosławno-starokatolicką Komisję Teologiczną w latach 1975-

1987, Dokument V Sakramentologia bierzmowanie, z 3 października 1985 r., w: U. Küry, Ko-

ściół starokatolicki, Historia, nauka, dążenie, Warszawa 1986, s. 588-589. 
47 U. Küry, Kościół starokatolicki, Historia, nauka, dążenie, Warszawa 1986, s. 204; E. Bałakiew, 

Sakramentologia starokatolicka, Warszawa 1990, s. 82. 
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Zagadnienie to powinno stanowić jednak przedmiot pogłębionych rozważań 

teologów i kanonistów w aspekcie communicatio in saris. 

 

5. Postulaty de lege ferenda 

 

Kończąc wykład należy zapytać o możliwości rozwoju prawodawstwa  

w zakresie szafarstwa sakramentem bierzmowania. Bez wątpienia władza 

udzielania bierzmowania przez prezbiterów Kościołów wschodnich przyczyni 

się do poszerzania tej władzy przez prezbiterów Kościoła łacińskiego. Dotych-

czasowa praktyka zwiększania uprawnień prezbiterów dokonywała się powoli, 

dlatego nie należy aktualnie spodziewać się rewolucji w tym zakresie, a jedynie 

stopniowego poszerzania grona wiernych mogących przyjąć w Kościele łaciń-

skim sakrament bierzmowania od prezbitera.  

Pierwszą grupą tych osób mogą być nupturienci, którzy przygotowują się do 

zawarcia małżeństwa, nie przyjąwszy uprzednio sakramentu bierzmowania. 

Wynika to z dyspozycji kan. 1065, w którym prawodawca nakazuje, by katoli-

cy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, a nie byli jeszcze bierzmo-

wani, przyjęli ten sakrament, o ile jest to możliwe bez poważnej niedogodno-

ści. Ta niedogodność – w praktyce występująca często – nie miałaby miejsca, 

gdyby bierzmowania mógł udzielić kapłan przygotowujący nupturientów do 

małżeństwa. Temat ten nie jest nowy. Został już podniesiony podczas prac nad 

rewizją kodeksu w Schemacie z 1975 r. Powstała w trakcie dyskusji propozycja 

nie została zaakceptowana z tego tytułu, że asystować przy zawieraniu małżeń-

stwa może także diakon, który – co oczywiste - nie może mieć władzy udziela-

nia bierzmowania
48

. Takie postawienie sprawy wydaje się jednak niesłuszne, 

ponieważ czymś innym jest obowiązek przygotowania nupturientów do zawar-

cia małżeństwa, a czym innym wynikająca z mocy prawa albo delegacji władza 

do asystowania przy jego zawierania. Władza asystowania płynie z kan. 1108  

§ 1 KPK/1983 z zachowaniem kan. 1112 § 1, 1116 § 1 i 1127 § 1 i 2. Tymcza-

sem kan. 1067 i 1070 KPK/1983 nakłada obowiązek przeprowadzenia docho-

dzenia kanonicznego przed zawarciem małżeństwa na duszpasterza, którym  

w świetle kan. 1115 jest duszpasterz parafii, w której jedno z nupturientów 

posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub przynajmniej miesięczny po-

byt. Mając przy tym na uwadze, że parafią – zgodnie z kan. 515 § 1 i 521 

KPK/1983 – nie może kierować diakon, nie ma zagrożenia, że będzie on 

uprawniony dla bierzmowania. Taka zmiana prawa pozwoliłaby większej licz-

bie osób przyjąć sakrament bierzmowania przed zawarciem małżeństwa.  

Można zapytać także, czy nie warto by uprościć postanowienia kan. 883,  

2
0
, tak by każdy kapłan udzielający chrztu osobie, która wyszła z dzieciństwa,  

a przynajmniej tej, która ukończyła 14 rok życia, ipso iure udzielał sakramentu 

                                                 
48 Zob. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, dz. cyt, s. 201. 
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bierzmowania. Przyczyniłoby się to do uwypuklenia jedności sakramentów wta-

jemniczenia chrześcijańskiego i pozwoliło na umocnienie sakramentem bierz-

mowania dzieci i młodzieży we wcześniejszym wieku, a w przygotowaniu doro-

słych pozwoliłoby na większą swobodę w doborze czasu ich bierzmowania. 

Podsumowując rozważania na temat szafarza sakramentu bierzmowania, na-

leży przede wszystkim zauważyć, że w Kościołach wschodnich jest nim każdy 

prezbiter, natomiast w Kościele łacińskim zwyczajnym szafarzem jest biskup, 

ale mogą tego sakramentu udzielać także prezbiterzy, czyniąc to na mocy pra-

wa albo zlecenia. Przy czym należy zauważyć, że nieustannie poszerza się gro-

no prezbiterów uprawnionych do udzielania bierzmowania, co pozwala na 

przypuszczenie, że aktualny stan prawny nie jest ostatecznym głosem Kościoła 

i grono prezbiterów uprawnionych ipso iure do bierzmowania nie jest jeszcze 

zamknięte. 

 

Summary 

 

The progress of theology and canon law in the last century has brought a 

new understanding of the minister of the sacrament of confirmation. It makes 

us inquire after the current juridical status of this issue and leads us to appraise 

whether the present norms have the character of the definitive expression of the 

Church lawgiver.  

The analysis of the existing norms in this area allows us to become aware of 

the differences between the Latin Church and the Eastern Catholic Churches. In 

the Latin Church the ordinary minister of confirmation is the bishop and only 

few presbyters confer this sacrament on the basis of the universal law or owing 

to a special permission. In the Eastern Catholic Churches the minister of chris-

mation is every presbyter. 

Discussing the way confirmation is administered we should also have in 

mind the practice of these separated Churches that preserved this sacrament 

and during its celebration draw from the tradition of the West as well as of the 

East of Christianity. It seems that the present norms will evolve and the body of 

presbyters of the Latin Church, enabled ipso iure to administer the sacrament 

of confirmation, will grow in number. 
 

 



Katarzyna Parzych-Blakiewicz
1
 

 

 

 

Teologiczny obraz Boga Ojca  

u podstaw  

chrześcijańskiego wychowania do rodzicielstwa 
 

 

 

Jan Paweł II stwierdził: „Rodzina odczuwa wielkie napięcia i wzrastającą 

dezorientację, które charakteryzują dzisiaj całość życia społecznego. Zabrakło 

niektórych czynników stabilności, które dawniej zapewniały jej trwałą spójnię 

wewnętrzną oraz pozwalały, dzięki całkowitej wspólnocie interesów i potrzeb, 

zachować także wspólnotę życia, której nie zakłócała nawet praca; które po-

zwalały jej spełniać decydującą rolę wychowawczą i społeczną”
2
.  

Model rodziny niepełnej, zwłaszcza bez ojca, jest mocno utrwalony w men-

talności postmodernistycznej dominującej we współczesnej globalnej kulturze. 

Coraz więcej mówi się i pisze  o kryzysie ojcostwa ściśle powiązanym z kryzy-

sem rodziny, koniecznym do przezwyciężenia
3
. Z tym zjawiskiem wiąże się 

zanikanie tendencji do pielęgnowania wartości wychowawczych związanych  

z przygotowaniem do odpowiedzialnego i wartościowego rodzicielstwa. Sytu-

acja kulturowa wywołana kryzysem ojcostwa, podobnie jak też kryzysem mał-

żeństwa i rodziny oraz kryzysem wszelkich autorytetów, obliguje wychowaw-

ców, pedagogów, a także teologów do poszukiwania sposobów odkrywania 

wartości rodzicielstwa i wdrażania ich w życie. Przed nauczycielami, wycho-

wawcami, duszpasterzami, pedagogami, a także teologami stoi zadanie ukazy-

wania modelu idealnego rodzica, w którym młode pokolenie odnajdzie zagu-

bione lub nieodkryte wartości ojcostwa oraz macierzyństwa, a także związane  

z tym wartości małżeństwa i życia rodzinnego. Kryzys ojcostwa we współcze-

snej kulturze zachodniej spowodował pilną potrzebę ukazywania obrazu do-

skonałego ojca, który mógłby stanowić paradygmat dla modeli filozoficznych 

                                                 
1 Katarzyna Parzych-Blakiewicz, dr hab., prof. UWM, teolog dogmatyk; pracownik naukowo-

dydaktyczny Wydziału Teologii UWM w Olsztynie; autorka opracowań z zakresu teologii dialo-

gu, antropologii teologicznej, metody teologicznej. http://pracownicy.uwm.edu.pl/kaparz. 
2 Jan Paweł II, Rodzina wobec środków społecznego przekazu (1 V 1080), w: Media i dziennikar-

stwo w nauczaniu Jana Pawła II, zebrał i opracował A. Lewek, Warszawa 2008, s. 57. 
3 Abp Paul Cordes stwierdza: „Obraz ojca od dwóch stuleci ulega powolnej erozji, jest znie-

kształcany przez nowe koncepcje życia”. Zob. P.J. Cordes, Zagubione ojcostwo, tłum. J. Koźbiał, 

Pelplin 2005, s. 13; J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 20094,  

s. 140-146; por. Tenże, Ojcostwo dzisiaj, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny”  

1 (2010), s. 63. 

http://pracownicy.uwm.edu.pl/kaparz
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inspirujących pracę wychowawczą
4
. Stąd tezą niniejszego wykładu jest teolo-

giczny obraz Boga Ojca u podstaw chrześcijańskiego wychowania do rodzi-

cielstwa. 

Pierwszy punkt niniejszego przedłożenia wskazuje na kryzys ojcostwa  

i wartości rodzinnych. Drugi punkt kreśli ewangeliczny obraz Boga Ojca ze 

wskazaniem dziewięciu aspektów Boskiego ojcostwa jako paradygmatu dla 

ludzkiego rodzicielstwa. Trzeci punkt to konkluzje określające główne nurty 

wychowania chrześcijańskiego w zakresie przygotowania do wypełniania 

funkcji chrześcijańskiego rodzicielstwa. 

 

1. Kryzys autorytetu rodzica 

 

Mentalność współczesnego pokolenia populacji żyjącej w cywilizacji za-

chodniej ujawnia unifikację autorytetów oraz redukowanie celów do zaspoka-

jania osobliwych potrzeb, najczęściej hedonistycznych
5
. Podobnie odczuwa się 

dziś na światową skalę kryzys wszelkich autorytetów. Zagubiony autorytet 

powoduje niemożność dojrzewania młodego pokolenia wśród wartości, prowa-

dząc do różnego rodzaju wypaczeń. W skali globalnej żyjemy w społeczeń-

stwie industrialnym, gdzie dominuje partnerski obraz małżeństwa i rodziciel-

stwa. Z taką sytuacją nie poradziła sobie współczesna kultura w kwestii za-

chowania autorytetu rodzicielskiego, doprowadzając do kryzysu ojcostwa. 

Mówi się więc o „zagubieniu ojcostwa”, a nawet „klęsce ojca”
6
.  

W nowożytności rozwinęły się światopoglądy o zabarwieniu ateistycznym, 

a wraz z nimi pojawiły się gremia polityczne uzurpujące sobie nadrzędne miej-

sce w społeczeństwie, rugując ideały religijne. Wówczas rozpoczął się też kry-

zys autorytetów, w tym rodzicielskiego. Człowiek bowiem, plasujący się na 

piedestale w miejsce Boga, nie sprostał wyzwaniu do tego, aby być jak Bóg: 

potężnym i mądrym. W ten sposób w świadomości kolejnych pokoleń umac-

                                                 
4 Por. P.J. Cordes, Zagubione…, dz. cyt., s. 63nn. 
5 P.J. Cordes, Zagubione…, dz. cyt., s. 14; M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji 

kulturowej, tłum. G. Grygiel, Warszawa 2010, s. 77-85 – Autorka wyjaśnia proces denominacji 

pojęć ściśle odnoszących się do ludzkiej egzystencji, przez który dokonuje się globalne przewar-

tościowanie takich funkcji, jak seksualność, rodzic, zgoda. Pojęcia związane z formowaniem 

wspólnot ludzkich, zwłaszcza rodzinnych, w kulturze ponowoczesnej zostają zastąpione poję-

ciami podkreślającymi indywidualizację, a w konsekwencji prowadzącymi do sankcjonowania 

postaw hedonistycznych. 
6 Zob. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996, s. 172; także: M. Pyc, 

Znaki bliskości Ojca, Poznań 2005, s. 5; J. Nagórny, Płciowość-miłość-rodzina, K. Jeżyna,  

J. Gocko, W. Rzepa (red.), Lublin 2009, s. 249nn; A. Akimjak, Otcovstvo v XXI storočí, „Kato-

licki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny” 1 (2010), s. 121 i 129; zob. refleksje na temat formatu 

ojcostwa adekwatnego dla współczesnej kultury globalnej: T. Zbyrad, Rola ojca w rodzinie 

wczoraj i dziś. O potrzebie reaktywacji ojcostwa, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny” 

1 (2010), s. 186-195. 
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niało się poczucie niezależności i niechęci do wszelkiego rodzaju poddaństwa 

oraz zależności.  

Współczesny kryzys autorytetów trzeba widzieć w braku odniesienia do 

Bożego ojcostwa
7
. Natomiast religia, zachowując obraz Boga w formacie oj-

cowskim, pielęgnuje ten ojcowsko-rodzicielski paradygmat. Bynajmniej nie 

chodzi tu o kontr-feminizm, kojarzony z rozumieniem ojcostwa w kategoriach 

przeciwstawienia macierzyństwu. Chodzi o ukazanie na nowo znaczenia ojco-

stwa i macierzyństwa, jako ludzkiego rodzicielstwa realizującego biblijny ob-

raz podobieństwa człowieka do Boga (Rdz 1,26-27). Kobieta i mężczyzna jako 

rodzice pozostają razem – w łączności – w swym rodzicielstwie. Fizycznie,  

w macierzyństwie rodzicielstwo jawi się wyraźniej niż w ojcostwie. Stąd poku-

sa lekceważenia ojcostwa wykorzystana znacznie przez kulturę ponowoczesną, 

charakteryzującą się tendencjami społecznej unifikacji płci. Nadzieję na urato-

wanie ojcostwa i macierzyństwa takim, jakiego potrzebuje ludzka natura, daje 

rozpoznanie cech Boskiego ojcostwa jako paradygmatu dla ludzkiego rodzi-

cielstwa. Pielęgnowanie religijnego obrazu Boga Ojca sprzyja głębszej refleksji 

nad metafizycznym wymiarem ojcostwa, a przez to i macierzyństwa, gdyż  

o ludzkim ojcostwie nie da się mówić bez macierzyństwa, podobnie jak o ma-

cierzyństwie bez ojcostwa. Te dwa wymiary ludzkiego rodzicielstwa przenika-

ją się
8
. 

 

2. Ojciec Jezusa – paradygmat ludzkiego rodzicielstwa 

 

Religijny obraz Boga, począwszy od pierwotnej religijności, akcentuje ojco-

stwo
9
. W religiach biblijnych Bóg jest uważany za ojca wszystkich ludzi. Ze 

względu na powszechnie znane doświadczenie niezwykłej wrażliwości Boga 

na ludzkie potrzeby religijność skłania do nazywania Boga ojcem. Ta analogia 

jest zaczerpnięta z doświadczenia miłości i troski ojcowskiej wobec rodziny. 

Ludzkie nazywanie Boga ojcem pozostaje jednak niedoskonałym wyrażeniem 

przekonania o Boskiej mocy i dobroci, jednak na tyle wyraźnym, że jest naj-

bardziej odpowiednie dla ukazania Boga nie tylko jako Stwórcy i Władcy nad 

stworzeniem, ale także jako Miłości nieogarniętej, a wszechogarniającej  

i wszechprzenikającej. Doświadczenie związane z obecnością i działaniem 

Boga w ludzkim życiu pozwoliło uznać Boga za pełny wzór, choć niedości-

                                                 
7 W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996, s. 177; R. Podleśny, Wy-

zwania wobec ojca współczesnej rodziny, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny”  

1 (2010), s. 223-229. 
8 Ks. prof. M. Pyc stwierdza, że „Bez przywrócenia wiary w ojcostwo Boga oraz Jego troskliwą 

opiekę nad ludźmi współczesny człowiek nie będzie w stanie odzyskać równowagi ducha, odna-

leźć sensu swego życia, ani przezwyciężyć poczucia osierocenia czy zagubienia”. Zob. M. Pyc, 

Znaki bliskości…, dz. cyt., s. 7. 
9 Por. T. Chodzidło, Bóg. I. W religiach pozachrześcijańskich, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, 

Lublin 1976, kol. 887. 
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gniony przez człowieka, to jednak niezbędny dla kształtowania postaw moral-

nych ludzi religijnych
10

. Zasadne jest zatem spojrzenie na Boskie ojcostwo jako 

na paradygmat nie tylko ludzkiego ojcostwa, ale także rodzicielstwa: macie-

rzyństwa i ojcostwa harmonijnie współdziałających w pośrednictwie między 

Stwórcą i stworzeniem w przekazywaniu życia i miłości
11

. 

Chrześcijaństwo głosi orędzie o Bogu jednym i jedynym w Trzech Oso-

bach. Jako pierwszą przedstawia Boga Ojca. Treść wypowiedzi opiera na ob-

jawieniu biblijnym – staro- i nowotestamentowym
12

. Świadomość chrześcijań-

ska dojrzewała w okresie przedchrześcijańskim w kolejnych pokoleniach bi-

blijnych, od przyjęcia objawienia o Bogu wkraczającym w ludzkie dzieje, po-

przez wydarzenia i osoby okresu starotestamentowego do pełnego objawienia 

Boga przez Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie nastąpiło ujawnienie pełnej 

prawdy o Bogu, jako Miłującym Ojcu (Łk 15,11-32), który posyła Syna i Du-

cha dla zbawienia i uświęcenia całej ludzkości – każdego człowieka. Ostatecz-

nie, Boże objawienie trynitarne doprowadziło do przyjęcia przez człowieka 

pozycji adoptowanego dziecka, którym jest człowiek przyjmujący łaskę zba-

wienia ze źródła paschalnego (tj. męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz 

zesłania Ducha Świętego) – zob. Ga 4,6; Rz 8,15
13

. 

W życiu osoby ludzkiej rodzic zajmuje bardzo ważne miejsce. Używając ję-

zyka religijnego powiemy, że reprezentuje on samego Boga. Wysokie miejsce 

w hierarchii autorytetów zapewnia rodzicom fundamentalne prawo naturalne, 

wyryte na pierwszej tablicy Dekalogu zaraz po przykazaniach wzywających do 

czci Boga. Rodzicom należy się szacunek, który jest czcią włączającą się  

w cześć należną Bogu. Rodzice są bowiem osobami, przez które Stwórca obda-

rza życiem. Rodzice też wprowadzają w życie osobowe oparte na dynamice 

relacji dialogicznych, tj. tych, które stanowią sedno życia w eschatycznej pełni 

– po dopełnieniu życia doczesnego. Dlatego też każda religia, zwłaszcza oparta 

na fundamentach biblijnych, zapewnia przodkom specjalny honor. 

Tradycja chrześcijańska oparta na Ewangelii opowiadającej o osobie i nauce 

Jezusa z Nazaretu, precyzuje obraz Boga, wskazując na trzy osoby: Ojca, Syna 

                                                 
10 Zob.  J. Nagórny, Płciowość… dz. cyt., s. 257nn; W. Kędzior, Być ojcem na wzór Odwieczne-

go Ojca, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny” 1 (2010), s. 154-164; P. Bucoń, W po-

szukiwaniu wzoru współczesnego ojcostwa, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny”  

1 (2010), s. 179-185. 
11 Bóg Ojciec źródłem wszelkiego ojcostwa – zob. J.W. Żelazny, Ojcostwo w „Listach” Teodo-

reta z Cyru, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, „Studia Antiquitatis Chri-

stianae” t. 15, Warszawa 2001, s. 87n. 
12 W. Kasper, Bóg Jezusa…, dz. cyt., s.177-184. 
13 Jezus nazywał Boga „Abba” – to znaczy „tatusiu” (Mk 14,36). Od zesłania Ducha Świętego, 

wraz z przyjęciem chrztu osoba ludzka zostaje „usynowiona” w Synu, aż do utwierdzenia intym-

nych relacji z Bogiem, które pozwalają nazywać Go „Abba”. Zob. J.D. Szczurek, Bóg Ojciec  

w źródłach teologii, Kraków 2000, s. 86-94; teologiczną refleksję nad Boskim Ojcostwem,  

z odniesieniem do ludzkiego ojcostwa można znaleźć w artykule: J. Zimny, Obraz ojcostwa na 

współczesne czasy, „Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny” 1 (2010), s. 86-101. 
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i Ducha Świętego. Objawiając wspólnotowy charakter życia wewnętrznego 

Trójcy Przenajświętszej, Jezus wprowadza uczniów w specyfikę swoich relacji 

z Bogiem Ojcem
14

.  

Jezus wskazywał na swojego Ojca w różnych rodzajach wypowiedzi  

– w bezpośrednich przedstawieniach, w przypowieściach, w słowach modli-

twy. Analiza treści słów Jezusa z perspektywy tematyki patrylogicznej pozwala 

wyodrębnić dziewięć aspektów Boskiego ojcostwa. 

 

2.1. Naśladowanie Boga Ojca (Mt 5,48; Łk 6,36) 
Nowotestamentowy obraz Boga Ojca jest utożsamiany z prawdziwym Bo-

giem. Tym razem jednak, Jezus ukazuje go nie w podobieństwie do troskliwe-

go ojca ludzkiego, ale jako wzór do naśladowania przez wszystkich. Czytamy 

w Ewangelii: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski” (Mt 5,48). Tymi słowami Jezus wskazuje na konieczność odnowie-

nia w człowieku obrazu i podobieństwa Bożego
15

. W innym miejscu czytamy: 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Interpretacja 

tych słów zgodnie z danymi współczesnej biblistyki pozwala stwierdzić, że 

miarą zdobywanej świętości jest upodabnianie się do Boga w codziennej dzia-

łalności, zwłaszcza w heroizmie miłości i wierności przymierzu z Nim
16

, która 

w efekcie prowadzi do utworzenia trwałej wspólnoty
17

. Cechy miłości rodzi-

cielskiej odczytane w paradygmacie Boskiego ojcostwa to: wierność, stałość, 

postawa ofiarna oraz działania dobroczynne.  

Wobec powyższych inspiracji paradygmat Boskiego ojcostwa w odniesieniu 

do ludzkiego rodzicielstwa wskazuje na doskonałość możliwą do naśladowa-

nia. Jest nią wyraźny, bezdyskusyjny autorytet
18

, który winien być motywem 

przewodnim w wychowaniu do rodzicielstwa. Chrześcijanin przygotowujący 

się do rodzicielstwa powinien nabywać umiejętność naśladowania Boga w Jego 

postawach, które rozeznaje zmysł wiary karmiony słowem natchnionym. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Bóg jest własnym Ojcem Jezusa, a Jezus własnym Synem Boga – te dwie tezy stanowią ideę 

przewodnią czterech Ewangelii – zob. J.D. Szczurek, Bóg Ojciec… dz. cyt., s. 100-107. 
15 Por. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, W.R. Farmer i inni (red.), W.Chrostowski  

i inni (red.wyd.pol.), „Verbinum” Warszawa 20012, s. 1155. 
16 Por. Katolicki komentarz biblijny, R. E. Bown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), W. Chro-

stowski (red.wyd.pol.), „Vocatio” Warszawa, s. 933. 
17 Por. Międzynarodowy komentarz…, dz. cyt., s. 1258. 
18 J.D. Szczurek, Bóg Ojciec… dz. cyt., s. 128-133. 
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2.2. Obecność towarzysząca – Szekina/Szechina (hebr. Szekinah)
19

  

Szekina, tj. Boska obecność, towarzyszenie. Jezus ujawniał poczucie ciągłej 

obecności i bliskości Boga Ojca, nawet wypowiadając słowa: „Boże mój, Boże 

mój, czemuś mnie opuścił?” (Mk 15,34) – z racji ich pochodzenia z Psalmu  

– nawiązuje do trwałych i zażyłych relacji łączących Go z Ojcem i spełnienia 

się starotestamentowych nadziei mesjańskich (Ps 22,2). Bóg Ojciec, którego 

ukazał Jezus, „jest” i chce „być” z ludźmi – „z nami”, nie chce być „bez nas”
20

. 

Boskie ojcostwo oznacza życzliwość wyrażaną w czynach ujawniających Bo-

ską wolę zbawienia wszystkich ludzi
21

.  

Aspekt obecności towarzyszącej w paradygmacie Boskiego ojcostwa ozna-

cza, że ludzkie rodzicielstwo nie ma być tylko „zapoczątkowaniem”, ale także 

trwałym towarzyszeniem i ciągłym „dbaniem”
22

 – na wzór Boga przedstawia-

nego już przez proroka Ozeasza (Oz 11,1.2-4), tj. Boga jako ojca troskliwego  

i czułego. W aspekcie paradygmatu Boskiego ojcostwa o charakterze Szekiny, 

rodzicielstwo chrześcijańskie powinno odznaczać się cierpliwym towarzysze-

niem dziecku w każdej sytuacji i czasie, tj. od momentu poczęcia, poprzez etap 

życia w łonie matki, poród, dzieciństwo, młodość, do dojrzałości
23

. Chodzi tu  

o towarzyszenie miłością, która daje trwałe poczucie akceptacji i wsparcia,  

a w efekcie prowadzi do zaufania oraz należnej czci i szacunku. 

 

2.3. Proegzystencja Ojca, czyli być „dla” dziecka  

Jezus nazywał Boga Ojca „Abba” – to znaczy „tatusiu” (Mk 14,36).  

W zwrocie „Abba” wyrażona jest bliskość relacji z Bogiem Ojcem, polegająca 

na naturalnym Boskim pochodzeniu Jezusa – synostwie, która realizuje się  

w posłuszeństwie wobec Ojca
24

. „Abba” w odniesieniu do Boga Ojca oznacza, 

że Ojciec dobrze zna Syna, aż do najbardziej intymnych wymiarów Jego oso-

by
25

. Objawiając ludziom prawdę o swoim Boskim synostwie oraz miłującym  

i czułym Ojcu – Bogu, który jest Abba, Jezus pokazał najbardziej głębokie 

                                                 
19 W Biblii nie występuje to słowo, ale jest używane w przez Żydów dla wyrażenia specyfiki 

Boskiego towarzyszenia człowiekowi. Zjawisko to znajduje jednak adekwatne miejsce w Piśmie 

Świętym, np. Iz 6,5; J 1,14. Zob. Encyklopedia kościelna, t. 2: A-Z, oprac. F.L. Cross, oprac. 

wyd. trzeciego E.A. Livingstone, Warszawa 2004, s. 902. 
20 T. Węcławski, Abba wobec Boga Ojca, Kraków 1999, s. 135. 
21 J.D. Szczurek, Bóg Ojciec… dz. cyt., s. 119-124. 
22 Tamże, s. 54. 
23 Prof. Włodzimierz Fijałkowski – wybitny polski położnik i ginekolog – stwierdza niebywałą 

wartość aktywności ojca w okresie prenatalnym w tworzeniu porozumienia i komunikacji  

z dzieckiem nowo poczętym. Zob. W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, Pelplin 1996,  

s. 61-71. Dlatego zachęca ojca także do czynnego udziału w porodzie jego dziecka. Zob. tamże, 

s. 81-83. 
24 Por. Międzynarodowy komentarz… dz. cyt., s. 1234; Katolicki komentarz…, dz. cyt., n. 47, 98, 

s. 1029. 
25 L. Bouyer, Ojciec niewidzialny. Drogi do tajemnicy Boga, tłum. J. Brzozowski, G. Jędrzejow-

ska, W. Szymona, Kraków 1998, s. 250. 
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treści Boskiego „sekretu” odpowiadającego doświadczeniu ludzkiego rodzi-

cielstwa
26

. Mówił o Bogu Ojcu: Ojciec mój (Mt 7,21; 10,32; 11,27; 16,27; 

20,23; Łk 2,9; 24,49) i Ojciec wasz (Mt 5,45; 6,1; 7,11; 10,29; Łk 12,32). Nie 

mówił „nasz” Ojciec. Taki zwrot zawarł jednak w formule modlitwy przezna-

czonej dla uczniów. Sam zwracał się do Boga „Abba”. Taki styl wypowiedzi 

Jezusa jest interpretowany przez egzegetów jako wyraz jedynego, prawdziwe-

go i naturalnego synostwa Bożego, które jest udziałem Jezusa. Zaś synostwo 

uczniów jest uwarunkowane Boskim Wcieleniem i Paschą. Inaczej mówiąc, 

człowiek jest synem Bożym, ale „w” Synu. Dlatego dopiero jako chrześcijanin 

w sposób uprawniony zwraca się do Boga Ojca „Abba” (zob. Rz 8,15; Ga 4,6). 

Bez Jezusa nie istnieje przybrane synostwo Boże ludzi
27

.  

W tym aspekcie paradygmat Boskiego ojcostwa oznacza dla ludzkiego ro-

dzicielstwa ujawnianie się, odkrycie, „samoobjawienie” rodzica przed dziec-

kiem, aż do pełni ofiarowania się dziecku – tak jak Bóg Ojciec dał się „poznać” 

swojemu Synowi (Mt 11,27). 

 

2.4. Pokładanie nadziei w dziecku, radowanie się nim  

„Abba” wypowiedziane w odniesieniu do Boga Ojca oznacza też, że Bóg 

Ojciec położył nadzieję w swoim Synu. Dojrzałość ludzkiego rodzicielstwa to 

także nadzieja pokładana w dziecku
28

. Nie chodzi tu bynajmniej o nadzieje 

związane z zaspokojeniem marzeń i ambicji rodziców, ale o pełną akceptację
29

. 

Są to nadzieje związane z realizacją przez dzieci hierarchii wartości, którą ro-

dzice ukazują swoim życiem i postępowaniem. Niewątpliwie spełnienie nadziei 

pokładanych w dzieciach może mieć miejsce wtedy, gdy rodzice są mądrymi 

autorytetami. Apodyktyczny autorytet rodzica nie będzie trwały. Hagiografia 

podaje liczne świadectwa na to, że jedynie oparcie w Bogu gwarantuje trwałość 

autorytetu rodzicielskiego
30

. Przyjmując za synów, Bóg obdarza sobą i wszel-

kimi darami
31

. Toteż wejście w relacje dziecięctwa Bożego sprawia, że czło-

wiek staje się dziedzicem Boga, ale także Jego reprezentantem wobec innych, 

w pierwszym rzędzie wobec własnych dzieci.  

                                                 
26 Por. B. Mierzwiński, Istotna rola mężczyzny we wspólnocie życia rodzinnego. Studium teolo-

giczno-pastoralne, cz. 2. Zarys teologii mężczyzny, Warszawa 1988, s. 24. 
27 Por. tamże, s. 32. 
28 Por. P.J. Cordes, Zagubione… dz. cyt., s. 133nn. 
29 Por. C. Risé, Sztuka ojcostwa, tłum. A. Soćko, W drodze (Poznań) 2006, s. 29-89. Autor opisu-

je sytuacje związane z trudnościami w akceptacji dziecka przez ojców na różnych etapach ich 

wzajemnych relacji, włącznie z doświadczeniem aborcji. Następnie podaje wnioski, uwzględnia-

jąc aspekt oceny i badań psychologicznych. Podkreśla konieczność przyjęcia dziecka wraz  

z niespodziewanymi lub niechcianymi sytuacjami. Chodzi tu o akceptację dziecka wraz z jego 

historią życia, w przeciwieństwie do oczekiwania na bezwzględne spełnienie przez dziecko 

pragnień rodzica lub deficytu osobistego zaangażowania w życie dziecka. 
30 Np. biografia św. Franciszka z Asyżu, zob. P.J. Cordes, Zagubione… dz. cyt., s. 143nn. 
31 L. Bouyer, Ojciec niewidzialny…, dz. cyt., s. 236. 
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Według powyżej zaproponowanej perspektywy teologicznej, paradygmat 

Boskiego ojcostwa w odniesieniu do ludzkiego rodzicielstwa oznacza bycie 

dobrym pedagogiem, to znaczy rodzicem wychowującym do wolności
32

. Cho-

dzi tu o wolność, która dojrzewa w posłuszeństwie dzieci względem rodziców. 

Owo posłuszeństwo, jeśli zachowuje ducha dziecięctwa Bożego, ma być ro-

zumną akceptacją woli rodziców poprzez utożsamianie się z ideałami reprezen-

towanymi przez rodziców
33

. Rodzic chrześcijański zatem, musi zdobywać Bo-

ską mądrość pedagogiczną, której fundamentem jest miłość dająca się odczuć 

w nadziei, jaką rodzic pokłada w dziecku. 

 

2.5. Zakorzenienie w Ojcu, „który jest w niebie”  
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6,9) – są to pierwsze słowa modli-

twy, której nauczył Jezus, rozwinięte w stwierdzeniach uznania Boga za Ojca 

oraz serii próśb zanoszonych przez człowieka jako dziecko do Boga. Wymie-

nione zwroty oraz prośby powiązane z obietnicą, wyrażają posłuszeństwo oso-

by modlącej się wobec Bożej woli
34

. W tej modlitwie, niewątpliwie ma miejsce 

określanie tożsamości dziecka Bożego, adoptowanego w Synu
35

. Zwroty „Mo-

dlitwy Pańskiej” wskazują na prawo człowieka do nazywania Boga Ojcem, 

przez co Ojciec niebiański jawi się jako „wspólny” wszystkim ludziom.  

W powyżej przedstawionym aspekcie, paradygmat Boskiego ojcostwa dla 

ludzkiego rodzicielstwa oznacza, że ludzkie rodzicielstwo jest zakorzenione  

w Boskim ojcostwie; że człowiek stając się rodzicem, staje się rodzicem  

„w” jedynym Ojcu, który jest ponad wszystkim; że ludzkie rodzicielstwo zale-

ży od Ojca Niebieskiego jako dawcy istnienia i życia; oraz, że rodzic pozostaje 

misteryjnie adoptowanym dzieckiem Bożym i jednocześnie reprezentuje Boga 

wobec swojego potomstwa, doprowadzając je do misteryjnej adopcji przez 

„wspólnego” Ojca Niebieskiego.  

 

2.6. Wspaniałomyślność oczyszczająca – czyli Ojciec dwóch synów  

      (Łk 15,11-32)  

Przypowieść zatytułowana „o synu marnotrawnym” lub „o miłosiernym oj-

cu” ukazuje Boga Ojca kochającego i przebaczającego. Bóg jawi się w swojej 

świętości, która jest wyrazem nieadekwatności wobec grzesznego świata. Bóg 

wkracza w grzeszność świata, w „historię grzechu”
36

. W przypowieści mowa 

jest o dwóch synach, z których jeden ma świadomość swojej lojalności wobec 

ojca, a drugi zdaje sobie sprawę ze swej lekkomyślności. Obu ojciec przygarnia 

                                                 
32 J.D. Szczurek, Bóg Ojciec… dz. cyt., s. 55. 
33 Tamże, s. 56. 
34 Por. Międzynarodowy komentarz… dz. cyt., s. 1156. 
35 Por. Katolicki komentarz…, dz. cyt., n. 46,39, s. 934. 
36 L. Bouyer, Ojciec niewidzialny…, dz. cyt., s. 232. 
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do siebie i okazuje bezwarunkową miłość
37

. Wspaniałomyślność oczyszczająca 

– to odkupienie, w którym Bóg bierze na siebie winy stworzenia. To jest rów-

nież miłosierdzie, w nim Ojciec widzi prawdę, która dotyczy najbardziej osobi-

stego wnętrza dziecka, a nie tylko zewnętrznych efektów postępowania.  

W tym aspekcie, paradygmat Boskiego ojcostwa dla ludzkiego rodziciel-

stwa oznacza konieczność naśladowania Boskiego ojcostwa w wypełnianiu 

ludzkiego rodzicielstwa
38

, z akcentem na postawę wyjątkowej humanitarności, 

tj. wyrozumiałości, zaufania, przebaczenia i miłości połączonej z wrażliwością 

i czułością
39

. 

 

2.7. Widzenie Boga Ojca w Jezusie (J 14,9-10.30) 
Jezus mówi, że w Nim i przez Niego można zobaczyć Boga Ojca, gdyż On 

jest w Ojcu i Ojciec w Nim, że jest z Ojcem jedno. Teologia tłumaczy wypo-

wiedzi Jezusa na ten temat w ten sposób, że Jezus jest prawdziwym Synem 

Bożym, to znaczy Bogiem oraz, że działa z woli Boga Ojca, realizując plan 

zbawienia. Jednocześnie ukazuje, jaki jest Bóg Ojciec, z akcentem położonym 

na ogrom miłości – aż do końca, z pełną ofiarą dla dobra człowieka
40

. Obja-

wienie się Boga Ojca przez Syna oznacza wejście wierzącego w nowy rodzaj 

relacji z Bogiem
41

. Bynajmniej nie chodzi tu o skupienie uwagi na poświęceniu 

przez Boga Ojca jedynego Syna, ale o całkowite – pełne zwrócenie się Boga do 

człowieka „w” Synu i „przez” Syna. Boskie ojcostwo nie jest tożsame z ludz-

kim, nie można więc równolegle traktować Boskiego ojcostwa wobec Syna 

Bożego i ludzkiego rodzicielstwa w odniesieniu do własnych dzieci. Boskie 

ojcostwo wobec człowieka jest wyrazem Pełni Miłości, którą jest sam Bóg. 

Ludzkie rodzicielstwo jest wybijającym w historii źródłem Boskiej miłości, jest 

miejscem dynamiki miłości Stwórcy wobec stworzenia. Dlatego Boskie ojco-

stwo sprawiedliwie otacza każdego człowieka, niezależnie od więzi jakie ist-

nieją między ludźmi. W Boskim ojcostwie ujawnia się Miłość Trynitarna,  

a więc Ojca, Syna i Ducha
42

. Ofiara Jezusa na krzyżu dla zbawienia świata 

odczytywana w pełni, objawia Boga w Trójcy Osób, który tak umiłował czło-

wieka, że ofiarował mu samego siebie – całkiem, pomimo związanych z tym 

boleści ludzkiej natury Syna Bożego.  

                                                 
37 Por. Międzynarodowy komentarz… dz. cyt., s. 1282; Katolicki komentarz… dz. cyt., n. 48,147, 

s. 1085. 
38 B. Mierzwiński, Istotna rola…, dz. cyt., s. 30. 
39 Tamże, s. 31. 
40 Międzynarodowy komentarz… dz. cyt., s. 1349; por. B. Mierzwiński, Istotna rola…, dz. cyt., 

s. 42. 
41 Por. Katolicki komentarz… dz. cyt., n. 49,186, s. 1160. 
42 Eucharystyczna Obecność oznacza bliskość Boga w Trzech Osobach. Ks. prof. M. Pyc stwier-

dza, że „Eucharystia jest streszczeniem i sakramentalnym uobecnieniem historii zbawienia pły-

nącej z odwiecznego zamysłu Ojca” – zob. M. Pyc, Teologalny wymiar Eucharystii, w: Teologia 

dogmatyczna, t. 1: Ecclesia de Eucharystia, K. Michalczak (red.), Poznań 2007, s. 55. 
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Powyższy aspekt paradygmatu Boskiego ojcostwa oznacza, że ludzkie ro-

dzicielstwo wymaga wielkich poświęceń, przekraczających „zdroworozsądko-

we” granice. Chodzi o całkowite wyrzeczenie się siebie ze względu na obiek-

tywne dobro dziecka. 

 

2.8. Zawierzenie Bogu Ojcu (J 17,11-19)
43

  

Jezus powierzył swoich uczniów Bogu Ojcu, a wraz z zesłaniem Ducha 

Świętego – Parakleta, ludzie stali się przybranymi dziećmi Ojca Jezusa. Ten 

aspekt Boskiego ojcostwa jest niezwykle ważny w kształtowaniu ludzkiego 

rodzicielstwa. Chodzi w nim o to, że człowiek potrzebuje wsparcia w pełnieniu 

zadania rodzicielstwa. Wsparcie przychodzi wraz z cennymi radami osób bar-

dziej doświadczonych (rodzice-dziadkowie, specjaliści). Jednak spełnianie 

zadań ludzkich, aby realizował się wymiar historiozbawczy, potrzebuje wspar-

cia Boskiego. Stąd cenną jest modlitwa zawierzenia, z prośbą o uświęcenie, 

którą Ewangeliści zapisali jako modlitwę Jezusa za uczniów podczas Ostatniej 

Wieczerzy
44

. Jest to modlitwa zwana arcykapłańską, jako że z nią związane jest 

szczególne pośredniczenie między Bogiem i osobami wybranymi, wyjątkowy-

mi ze względu na misję, jaka im została powierzona przez Jezusa. W tej modli-

twie uczniowie zostają włączeni w bezpośrednią relację Boga Ojca i Syna oraz 

zachęceni do osobistego zaangażowania w Boskie dzieła
45

. Podobną strukturę 

posiadają modlitwy zawierzenia praktykowane w Kościele. Znane są modlitwy 

zawierzenia związane z kultem maryjnym i świętych. Doskonalił tę modlitwę 

Jan Paweł II, a kontynuuje Benedykt XVI, zawierzając Matce Bożej wiernych, 

Kościół i cały świat. Owo zawierzenie jest aktem oddania Bogu w opiekę osób, 

za które jest się odpowiedzialnym. Pierwszymi odpowiedzialnymi za drugich 

są rodzicie. Chrześcijańscy rodzice zawierzają dziecko Bogu w czasie chrztu.  

Paradygmat Boskiego ojcostwa ukazany za pośrednictwem modlitwy Jezusa 

i przez Jego postawę synowską, oznacza dla ludzkiego rodzicielstwa potrzebę 

zawierzania potomstwa Bogu, błogosławienia dzieci i organizowania im coraz 

lepszych warunków do poznania Boga i uczenia się dialogu z Nim. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 L. Bouyer, Ojciec niewidzialny…, dz. cyt., s. 224. 
44 Charakterystyczne dla tej modlitwy Jezusa jest stwierdzenie nieprzynależności uczniów do 

świata oraz jednoczesne posłanie do świata z zadaniem dawania świadectwa o Ewangelii. Powie-

rzenie uczniów Bogu Ojcu wiąże się z ich uświęceniem jako momentem przygotowania do wy-

pełniania misji, którą współczesna teologia określa mianem historiozbawczej. Por. Katolicki 

komentarz…, dz. cyt., n. 49,204, s. 1166.  
45 Por. Międzynarodowy komentarz…, dz. cyt., s. 1354. 
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2.9. Udzielanie Ducha – Ojciec daje Ducha  

Bóg Ojciec daje Ducha, który sprawia, że człowiek rozpoznaje w Jezusie 

Mesjasza oraz otrzymuje dar życia wiecznego we wspólnocie zbawionych. Bóg 

Ojciec daje Ducha ze względu na miłość o charakterze „agape”
46

, to znaczy 

hojną, ujawniającą znajomość człowieka i jego potrzeb
47

. Udzielając Ducha, 

Bóg Ojciec realizuje porządek zbawienia – oikonomia
48

 – w kierunku „nowe-

go” stworzenia.  

W aspekcie paradygmatu Boskiego ojcostwa ludzkie rodzicielstwo jest tu 

wezwaniem do czynienia ludzkiego domu środowiskiem zbawczym, przygo-

towującym do życia w Królestwie Niebieskim, gdyż przede wszystkim rodzice 

są odpowiedzialni za przyjęcie przez ich dzieci Ducha Bożego. 

 

3. Konkluzje: ku chrześcijańskiemu rodzicielstwu 

 

Chrześcijańskie rodzicielstwo przede wszystkim ma miejsce w rodzinie, 

odnosi się do dzieci w niej zrodzonych i przyjętych, a także do współmałżonka 

– drugiego rodzica. Nie jest jednak ograniczone do członków własnej rodziny, 

ale także uwzględnia odpowiedzialność eklezjalną za innych ludzi. Opiera się 

ono bowiem na sakramentach małżeństwa, chrztu i bierzmowania, przygotowu-

jących osobę ludzką do dojrzałego reprezentowania w świecie Boga, który 

przychodzi jako Mesjasz i zbawia każdego człowieka. Ponieważ cechą zna-

mienną obecności Boga w świecie są dzieła miłości, dojrzałe życie chrześcijań-

skiego rodzica reprezentuje i obrazuje przede wszystkim Boską Miłość do 

stworzenia. Dlatego też rodzic ludzki, chcąc pozostać wiernym ideałowi chrze-

ścijańskiemu, musi upodabniać się do Boga Ojca. Eksponowanymi tu cnotami 

rodzica chrześcijańskiego są: 

 

Naśladowanie Boga Ojca 

Cierpliwe towarzyszenie 

Pełne udostępnienie siebie dziecku 

Pokładanie nadziei w dziecku 

Reprezentowanie Boga Ojca wobec dziecka 

Wyjątkowy humanitaryzm 

Całkowite poświęcenie się dla dziecka 

Zawierzenie dziecka Bogu 

Tworzenie środowiska zbawczego w domu 

 

Uwzględniając kontekst kultury ponowoczesności, znamionującej środowi-

sko formowania się współcześnie przyszłego pokolenia rodziców chrześcijań-

                                                 
46 L. Bouyer, Ojciec niewidzialny…, dz. cyt., s. 261. 
47 J.D. Szczurek, Bóg Ojciec… dz. cyt., s. 125-128. 
48 T. Węcławski, Abba…, dz. cyt., s. 107. 
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skich, dostrzega się ważne następujące treści w przygotowaniu do chrześcijań-

skiego rodzicielstwa: 

 

3.1. Odnowienie autorytetu  

Kryzys autorytetów wymaga pilnej rekonstrukcji szacunku dla rodziców, 

odnowy relacji dzieci – rodzice; chodzi tu o wykształcenie postaw czci wobec 

rodziców, tj. wyjątkowego szacunku, który włącza się w cześć należną Bogu. 

Jezus daje przykład miłości do Ojca, szacunku i posłuszeństwa.  

 

3.2. Nauka modlitwy zawierzenia i doskonalenie w niej  

Chrześcijańskie rodzicielstwo jest zadaniem możliwym do wypełnienia 

przez człowieka, ale wymaga nieustannego wsparcia ze strony Boga, jako źró-

dła duchowej i życiowej mądrości. Jezus dał przykład postawy zawierzenia 

Bogu przez modlitwę. Toteż wychowanie do chrześcijańskiego rodzicielstwa 

powinno wypracować, wyjaśniać i upowszechniać treści związane z sensem 

modlitwy zawierzenia Bogu najbliższych osób, z uwrażliwieniem na dziecko 

poczęte w łonie matki. Świadomość tej modlitwy jest zwłaszcza ważna dla 

osób rozeznających powołanie do małżeństwa i rodziny.  

 

3.3. Pielęgnowanie i praktykowanie miłości w stopniu heroicznym  

Wychowanie do dojrzałości osobowej wiąże się z kształtowaniem postaw  

o charakterze społecznym. Zaś dojrzałego religijnie chrześcijanina znamionuje 

psychiczna i duchowa siła w podejmowaniu trudów związanych z „samoudzie-

laniem się” (proegzystencja) innym, zwłaszcza słabszym, odpowiednia dla 

czynnej miłości bliźniego. Bycie rodzicem szczególnie wymaga miłości, aż po 

miłość w stopniu heroicznym. Kształtowanie i pielęgnowanie takiej miłości 

odbywa się w podejmowaniu czynności związanych z rozwijaniem teologalnej 

cnoty miłości, tj. wraz z pogłębianiem zażyłości osobistego dialogu z Bogiem.  

 

3.4. Obfite i świadome czerpanie ze źródła Bożej łaski  

Łaska jest niezbędna w stopniu odpowiednim do wypełnienia funkcji naj-

bardziej odpowiedzialnej w strukturach wychowania chrześcijańskiego – ro-

dzicielstwa. Realizacja tego postulatu odbywa się w regularnych praktykach 

religijnych, zwłaszcza w kontakcie ze słowem Bożym i sakramentami.  

 

 

Summary 

 

The paper bears upon the pastoral question about the crisis of the father-

hood, the parenthood and the family. There is an theological elaboration show-

ing nine aspects of the biblical image of God of Father: the imitation of God of 

Father, the proexistence of Father, the hope of child, common Father in heaven, 
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the purifying magnanimity, the vision of Father in Jesus, trusting to God of 

Father, Father giving of the Spirit. In the conclusions one gave four essential 

plots for pastoral working, taking into account the historical context and theo-

logical of the reflection about God of Father: the renewal of authorities, the 

learning of the trusting prayer, the care of heroic love, drawing from the Divine 

mercy. 

 

 



ks. Tomasz Siemieniec
1
 

 

 

Bóg jako Pan historii świata i ludzi  

w świetle Apokalipsy Janowej 

 
 

Richard Bauckham, jeden z najbardziej znanych badaczy Apokalipsy, we 

wstępie swojego opracowania na temat Boga w Apokalipsie stwierdził, że orę-

dzie tej księgi (tzn. jej teologia) jest w pierwszym rzędzie teocentryczne, czyli 

główną jej postacią jest Bóg
2
. Wskazuje na to już pierwszy werset: „Objawie-

nie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się 

stać niebawem, i co On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za 

pomocą znaków, słudze swojemu Janowi” (Ap 1,1). Choć ważną rolę pełni 

tutaj Jezus Chrystus, który jest Pośrednikiem Objawienia, choć ważną rolę 

pełnią tutaj „słudzy Boga”, którzy są tego objawienia odbiorcami, to jednak na 

pierwszym miejscu jest Bóg. On jawi się tutaj jako Źródło Objawienia. Od 

Niego pochodzi to, co zostało zapisane w księdze. Jeśli Apokalipsę pojmujemy 

jako księgę, która za pomocą różnych obrazów ukazuje dzieje świata i ludzi, to 

Boga powinniśmy widzieć jako głównego Protagonistę opisywanych wyda-

rzeń. On jest twórcą tej historii. On daje jej początek i on prowadzi ją ku wy-

pełnieniu. 

Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie roli Boga w historii świata i lu-

dzi w świetle Apokalipsy Janowej. Wspomniane zostało już wyżej, iż Bóg jest 

Twórcą tej historii. Poniższa argumentacja będzie starała się uzasadnić tę tezę. 

Dokonamy tego w dwóch etapach. W pierwszym ukażemy rolę Boga w historii 

świata, jaka staje się widoczna przy analizie niektórych tytułów przypisanych 

Mu przez autora Apokalipsy. Tytuły te zakorzenione są mocno w tradycji bi-

blijnej (zwłaszcza starotestamentalnej) i tam należy szukać ich zrozumienia.  

W drugim etapie skupimy się na konkretnych dziełach Boga, które są przeja-

wami panowania Boga nad historią.     

  

1. Tytuły Boga 

 

Bóg w Apokalipsie, tak jak zresztą na kartach całej Biblii, określany jest za 

pomocą różnych tytułów, które przybliżają człowiekowi Jego istotę i działanie. 

Apokalipsa zawiera tych tytułów szczególnie dużo. W niniejszym punkcie przed-

                                                 
1 ks. Tomasz Siemieniec, ur. w 1975 r. w Pińczowie. Dr teologii biblijnej (2007 KUL), wykła-

dowca WSD w Kielcach, Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, red. „Niedzieli 

Kieleckiej”, red. Kwartalnika „Krąg Biblijny”.  
2 Por. R. Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, Cambridge 1993, s. 23. 
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stawimy te tytuły, które ukazują Boga działającego w historii świata i ludzi. Tytuły 

te swoje pełne znaczenie ujawnią, kiedy uwzględnimy ich starotestamentalne tło.    

 

1.1. Ten, Który jest i Który był, i Który przychodzi 

Takie określenie Boga pojawia się w Apokalipsie pięć razy 1,4; 1,8; 4,8; 

11,17; 16,5, z czego dwukrotnie  przybiera ono formę krótszą, bez ostatniego 

elementu (11,17; 16,5). Określenie w formie dłuższej składa się z trzech ele-

mentów (każdy z nich poprzedzony rodzajnikiem rodzaju męskiego, odnoszą-

cym się do Boga): „Ten, który jest” (gr. ho ōn); „Ten, który był” (gr. ho ēn) 

oraz „Ten, który przychodzi” (gr. ho erchomenos)
3
. Pierwsze ze wspomnianych 

wyrażeń było popularne wśród greckojęzycznych Żydów, którzy wywodzili je 

od frazy egō eimi ho ōn, stosowanej w Septuagincie dla oddania hebrajskiego 

wyrażenia  ’ehjeh ’ăšer ’ehjeh (np. Wj 3,14). U Józefa Flawiusza wyrażenie ho 

ōn pojawia się także w ustach Eliasza w tekście 1 Krl 19,10 (za to nie ma go 

tam, gdzie Flawiusz nawiązuje do Wj 3,14). Filon Aleksandryjski także używa 

tego zwrotu, czasem dodając jeszcze rzeczownik theos (a więc całe wyrażenie 

brzmi  ho ōn theos). Prawdopodobnie upodobanie do stosowania tej frazy przez 

zhellenizowanych Żydów było powodem, że kilka razy została ona umieszczo-

na w Księdze Jeremiasza w wersji Septuaginty (1,6; 4,10; 14,13; 39,17)
4
. Póź-

niejsza tradycja żydowska interpretowała wyrażenie zawarte w Wj 3,14  

(w przekładzie greckim) jako stwierdzenie Bożej wieczności. Widoczne jest to 

np. u Filona z Aleksandrii (Mos. 1,74-75). Także greckie papirusy magiczne 

(które czasem wykazują wpływy żydowskie) wskazują na sporą częstotliwość 

zapożyczania od żydów imienia Bożego
5
.       

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na możliwy wpływ judaizmu rabinac-

kiego na pojawiające się w Ap 1,4 potrójne określenie Boga. Teksty juda-

istyczne komentujące Wj 3,14 zauważają, że Imię Boże objawione Mojżeszowi 

na Synaju wyraża z jednej strony niezmienność Boga, z drugiej zaś Jego trwałą 

                                                 
3 Z trzech czasowników dwa skrajne są imiesłowami, a środkowy (ēn) ma formę imperfectum. 

Uczeni zastanawiają się, dlaczego autor zastosował takie formy. Jedno z wyjaśnień postuluje, że 

imperfectum pojawia się dlatego, że nie ma odpowiedniego imiesłowu dla wyrażenia trwania  

w przeszłości (czyli nie istnieje forma participium imperfecti), gdyby natomiast zastosować tu 

inny czasownik (także oddający sens hebrajskiego hājāh) – ginomai, to mógłby on nasuwać 

skojarzenia z jakąś zmiennością, która istnieje w Bogu, a Bóg jest niezmienny. Por.  

M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch (Analecta 

Biblica 27), Roma 1978, s. 100.   
4 Na marginesie można dodać, że samo wyrażenie nieobce było żydom mieszkającym w Azji 

Mniejszej, ponieważ na ołtarzu w Pergamonie była inskrypcja theos kyrios ho ōn eis aei („Bóg, 

Pan, który istnieje na zawsze”). Por. D.E. Aune, Revelation 1-5 (Word Biblical Commentary 

52a), Dallas 1997, s. 30. 
5 Np. papirus oznaczony symbolem PGM LXXI, w w. 3-4 wymienia trzy wyrażenia znane  

z Apokalipsy: ho ōn, kyrios i pantokratōr. Por. D.E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s.30;  

H.D. Betz, The Greek Magical Papyri in Translation including the Demotic Spells, Chicago – 

London 1986, s. 298. 



ks. Tomasz Siemieniec 

 

 

131 

opiekę nad Izraelem (Opatrzność). Należy tu pamiętać o kontekście, w jakim 

powstawały owe teksty judaistyczne: był to czas, kiedy Izrael pozbawiony był 

politycznej niezależności, znajdował się bowiem pod okupacją rzymską, która 

w miarę upływu lat stawała się coraz bardziej uciążliwa, aż swoje apogeum 

osiągnęła w czasie tzw. wojny żydowskiej (66-70 AD). W takiej sytuacji prze-

konanie o wiecznym istnieniu i działaniu Boga było dla uciskanego ludu źró-

dłem wielkiej nadziei. Można sądzić, że dokładnie ten sam cel przyświecał 

Janowi, kiedy ten pisał swoją Apokalipsę, której kontekst historyczny stanowi 

„czas ucisku”, związanego z narastającą agresją pogańskiego otoczenia, której 

źródłem było izolowanie się młodej wspólnoty chrześcijańskiej od praktyko-

wania kultu imperialnego
6
.   

Badacz targumów M. McNamara zauważył, że Targum Pseudo-Jonatana do 

Pwt 32,39 zawiera ciekawą parafrazę tego tekstu, która pomaga wyjaśnić ro-

zumienie tekstu Księgi Wyjścia 3,14. Otóż wspomniany Targum oddaje he-

brajskie ’ehjeh ’ăšer ’ehjeh następująco: Bóg przedstawia się tam jako „Ten, 

który jest, Ten, który był, i Ten, który będzie” (zdaniem McNamary wyrażenie 

to stosowane było w liturgii żydowskiej I w. po Chr.). Z kolei greckie ercho-

menos mogłoby być chrześcijańskim dodatkiem
7
, który wynikał z atmosfery 

oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa, kiedy to w pełni objawi się wła-

dza Boga nad światem
8
. Jan, używając zatem wspomnianego imiesłowu, kła-

dzie nacisk nie tyle, na wieczność Boga (tzn. że będzie On istniał na wieki, bo 

ta prawda była oczywista), co raczej na fakt spodziewanej Jego interwencji, 

która będzie oznaczała sąd nad światem i ogłoszenie realizacji zbawienia. By-

łoby to zatem nawiązanie do wielu tekstów Starego Testamentu, gdzie ogłasza-

ne jest, że Bóg przyjdzie, aby sądzić i zbawić (Ps 96,13; 98,9; Iz 40,10; 66,15; 

Za 14,5). Pierwsi chrześcijanie podjęli oczywiście tę ideę, z tym, że „nadejście 

Boga” utożsamiali z paruzją Jezusa Chrystusa
9
. Można zatem wysnuć konklu-

zję, że Bóg, który ukazany jest w Apokalipsie jako ho erhomenos („przycho-

dzący”), to Bóg, który jawi się jako Ten, kto wkracza w ludzką historię. Po-

przez to wejście sprawia, że historia świata zmierza ku swemu celowi (i koń-

cowi)
10

.  

                                                 
6 Szerzej na temat czasu ucisku, jako tła dla powstania Apokalipsy zob. W. Popielewski, Allelu-

ja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19,1-8) (Studia Biblica 1), 

Kielce 2001, s. 84-108. 
7 Grecki odpowiednik znajdującego się w Targumie wyrażenia lmhwj ‘tjd to esomenos – rzadka 

forma participium futuri od eimi. 
8 Por. M. McNamara, The New Testament…, dz. cyt., s. 101-112. 
9 Por. R. Bauckham, The Theology…, dz. cyt., s. 29. 
10 Por. T. Holtz,  Gott in der Apokalypse, w: L’Apocalypse johannique et l’Apocalyptique dans  

le Nouveau Testament (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium LIII),  

J. Lambrecht (red.), Leuven 1979, s. 248: „Gerade als der ‘Kommende‘ erweist Gott sich als der 

Geschichtliche, der freilich eben mit seinem Kommen der Geschichte der Welt das Ziel und 

damit Ende setzt“. 
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1.2. Alfa i Omega oraz Początek i Koniec 

Prolog Księgi Apokalipsy kończy się słowami Boga: „Ja jestem Alfa  

i Omega” (1,8). Jest to drugie z czterech samookreśleń Boga w tej księdze. 

Znaczenie tej wypowiedzi podkreśla nie tylko fakt, że stanowi ona bezpośred-

nie wprowadzenie do części prorockiej dzieła (1,9-22,6), lecz także to, że owo 

samookreślenie jest częścią jednej z dwóch wypowiedzi Boga w Apokalipsie. 

Bóg przemawia osobiście jedynie dwa razy: tutaj oraz w 21,5-8
11

. Także w tej 

drugiej wypowiedzi przedstawia się On w ten sam sposób: „Jam Alfa i Ome-

ga”, z tym, że dopowiada jeszcze „Początek i Koniec” (to trzecie samookreśle-

nie Boga w Apokalipsie) stanowiący paralelne dopowiedzenie względem 

pierwszego zwrotu.  

Alfa i Omega to dwie krańcowe litery alfabetu greckiego – pierwsza i ostat-

nia. Mamy tu do czynienia (podobnie jak i w kolejnych samookreśleniach)  

z zabiegiem stylistycznym zwanym meryzmem. Polega on na tym, że używa 

się dwóch krańcowych rzeczywistości dla uwydatnienia aspektu pełni. Litery 

Alfa i Omega pojawiają się często w greckich papirusach magicznych jako 

reprezentacja siedmiu samogłosek. Owe siedem samogłosek w tych papirusach 

często funkcjonuje jako imię bóstwa
12

. Taka symbolika nie była zresztą obca 

tradycji żydowskiej. Np. w żydowskiej symbolice alfabetycznej funkcjonował 

rzeczownik ’emet – „prawda”, który oznaczał Boga, jako „Początek, Środek  

i Koniec”, a to z tego względu, że trzy spółgłoski stanowiące go (alef, mem  

i taw), to odpowiednio – pierwsza, środkowa i ostatnia spółgłoska hebrajskiego 

alfabetu
13

. Na związek liter Alfa i Omega z Bogiem może wskazywać fakt, że 

biblijne imię Boga JHWH było czasami wokalizowane Jāhôh i było potem 

transliterowane na grecki alfabet jako złożenie trzech liter: joty, alfy oraz ome-

gi (ponieważ w grece nie ma końcowego niemego „h”)
14

. R. Bauckham zauwa-

ża, że choć początkowo litery alfa i omega były po prostu elementami greckiej 

transkrypcji świętego imienia JHWH, to jednak, ze względu na żydowską 

skłonność do różnych teologicznych spekulacji wywnioskowano na podstawie 

                                                 
11 Por. R. Bauckham, The Theology…, dz. cyt., s. 25. 
12 Np. w papirusie oznaczonym sygnaturą PGM XIII, w wierszu 39 jest mowa o „wielkim imie-

niu, które ma zostać zapisane za pomocą siedmiu samogłosek (na podstawie: H.D. Betz, The 

Greek Magical Papyri in Translation including the Demotic Spells, Chicago – London 1986,  

s. 173), z kolei na papirusie PGM XXI (w. 11-14) modlący zwraca się do bóstwa: „Twoja jest 

wieczność […], twoje siedmioliterowe imię w harmonii z siódemką [samogłosek]” (tamże,  

s. 259).  
13 Por. D. E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s. 57; H.L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum 

Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, t. III, München 1965, s. 789. 
14 Niektóre żydowskie teksty magiczne zachowały się wśród greckich tekstów o tym charakterze. 

Np. na tzw. tabliczce z Hadrumentum (płn. Afryka, III w. po Chr.) pojawia się zaklęcie, które  

w angielskim przekładzie brzmi: „I adjure you, demonic spirit who rests here, by the sacred 

name Aoth, Abaoth, the God of Abraham , and  the  Iao of Isaac, Iao Aoth Abaoth the God of 

Israel” (cyt. na podstawie: E. Schürer, The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ, 

G. Vermes, F. Millar, M. Goodman (red.), t. III, Edinburgh 1986, s. 358.   
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tego greckiego zapisu prawdę o tym, że Bóg jest pierwszy i ostatni, czyli 

wieczny
15

.  

Biorąc pod uwagę tło biblijne, trzeba zauważyć, że zwrot „Alfa i Omega”  

w Nowym Testamencie, poza Apokalipsą, nie występuje, zaś w tej księdze, 

oprócz wspomnianych już wyżej miejsc 1,8 i 21,6, występuje jeszcze w 22,13, 

lecz tam odnosi się do osoby Jezusa (podobnie zresztą, jak inne tytuły: „Począ-

tek i Koniec” oraz „Pierwszy i Ostatni” odniesione  w 1,7 oraz w 22,13 rów-

nież do Jezusa).   

Z kolei zwrot „Początek i Koniec” nawiązuje do Księgi Izajasza, gdzie po-

jawia się w podobnej funkcji jak w Apokalipsie – jako samookreślenie Boga: 

„Ja jestem pierwszy i Ja ostatni, i nie ma poza Mną boga” (44,6), „Słuchaj 

Mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem: Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja 

również ostatni” (48,12). Aby zrozumieć znaczenie tych wypowiedzi u Izaja-

sza, warto prześledzić kontekst, w jakim się one tam znajdują. Otóż oba stano-

wią jakby ramy passusu, w którym Bóg przez proroka przedstawia siebie jako 

jedynego władcę świata, jako jego Stwórcę oraz Pana historii. Ta Jego potęga 

staje się jeszcze bardziej widoczna, kiedy zestawi się
16

 Go z pogańskimi boż-

kami (co widać w satyrze na bałwochwalstwo – Iz 44,9-20). Panowanie nad 

historią wyraża się poprzez kierowanie przez JHWH jej protagonistami, nawet 

jeśli należą oni do narodów pogańskich (znamienny zwrot „Ja mocno ująłem 

Cyrusa za prawicę” – Iz 45,1). Rozdziały Iz 44-48 mają także mocny akcent 

uniwersalistyczny: pojawiają się tam liczne narody (np. Egipt, Kusz, Sabejczy-

cy), które również uznają władzę JHWH. Nawet największe potęgi (jak Babi-

lon, por. Iz 47,1-15) muszą ulec przed potęgą jedynego Boga. Powyższe odnie-

sienia pokazują zatem, że Bóg mówiąc o sobie, iż jest „Alfa i Omega” oraz 

„Początek i Koniec” przedstawia siebie jako ten, który jest Panem ludzkiej 

historii. Jest ponad wszystkimi rzeczami jako ich Stwórca. Jest Początkiem, 

ponieważ On przez swoje słowo powołał je do istnienia, jest Końcem, ponie-

waż kieruje całą historią ku jej eschatologicznemu wypełnieniu (które – jak 

pokaże Ap 21,6 –  będzie oznaczało nowe stworzenie).      

Warto jeszcze nadmienić, że w greckiej tradycji filozoficznej wyrażenie 

„początek i koniec” podkreślało wieczność najwyższego bóstwa i przejęte zo-

stało przez żydowskich autorów. I tak np. Filon z Aleksandrii w dziele De 

Plantatione (O uprawie roślin) mówi o Bogu, że „jest początkiem i końcem 

wszystkich rzeczy” (n. 93)
17

. Podobnie wyraża się Józef Flawiusz: „jest On 

                                                 
15 R. Bauckham, The Theology…, dz. cyt., s. 28. 
16 Właściwie można tu powiedzieć o braku jakiegokolwiek porównania JHWH i pogańskich 

bóstw, stąd R. Bauckham powie „this God is the utterly incomparable One” (The Theology,  

dz. cyt., s. 27)  
17 Cyt. za przekładem S. Kalinkowskiego (Filon Aleksandryjski, Pisma, t. II, Kraków 1994,  

s. 99). 
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sam swoim własnym dziełem, a zarazem początkiem i kresem wszechrzeczy” 

(Ant. 8, 280)
18

.  

 

1.3. Pantokrator   

Tytuł Pantokrator pojawia się w Apokalipsie dziewięć razy. Siedmiokrotnie  

w formule dłuższej (Kyrios ho pantokratōr – 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 19,6; 

21,22) i dwa razy w formie krótszej (Theos ho pantokratōr – 16,14 i 19,15)
19

. 

Tłem dla tego tytułu jest Septuaginta, gdzie najczęściej pojawiał się on w połą-

czeniu ze słowem Kyrios lub jako samodzielny tytuł (z rodzajnikiem: ho pan-

tokratōr). Tłumacze na język grecki oddawali w ten sposób hebrajskie tytuły: 

JHWH şәbā’ôt (np. 2 Sm 7,8.27; 1 Krn 17,24), JHWH ’Elohê şәbā’ôt  

(tak: Oz 12,6; Am 3,13) oraz Šaddaj (tak Hi 27,2; 27,11). Termin şәbā’ôt po-

jawia się ok. 285 razy w Starym Testamencie i zawsze jest on określeniem 

Boga
20

.  

U Izajasza określenie to pojawia się w kontekście ukazywania Boga, jako Te-

go, który nad wszystkim panuje – Jego potęga ogarnia wszystko (np. Iz 2,12; 

3,1; 5,7; 6,3; 10,23; 19,25; 24,21). Przede wszystkim jednak imię Pan Zastę-

pów powiązane jest z Arką Przymierza, zwłaszcza z jej rolą w czasie walki 

(por. 1 Sm 1,3; 1,11; 4,4). Tytuł „Pan Zastępów” występował często w powią-

zaniu z określeniem „Zasiadający na cherubach”. Arka Przymierza była poj-

mowana jako podnóżek tronu JHWH Króla, zatem mielibyśmy tu podkreślenie 

Bożej władzy i potęgi. Pojawienie się Arki Pana na polu walki często dawało 

zwycięstwo Izraelowi. A zatem Pan Zastępów to Pan pełen mocy. Widać to 

także w księgach prorockich (por. Iz 6,3; 54,4n; Ml 1,11)
21

.  

Termin ho pantokratōr stanowi złożenie dwóch wyrazów: przysłówka pan – 

„wszystko” oraz czasownika krateō – „panować, rządzić”. W Apokalipsie od-

                                                 
18 Cyt. za przekładem Z. Kubiaka (Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, E. Dąbrowski (red.), 

Poznań – Warszawa – Lublin 1979, s. 433).  
19 Ciekawy jest fakt, że tytuł Pantokratōr, poza Apokalipsą, pojawia się w Nowym Testamencie 

tylko jeden raz: w 2 Kor 6,18, z tym, że mamy tutaj do czynienia ze starotestamentalnym cyta-

tem z Am 3,13.  
20 Badacze wyprowadzają jego znaczenie od rzeczownika şābā’ – „armia, oddział, zastęp”. Dla 

lepszego zrozumienia istoty tego słowa warto odwołać się do tekstu 1 Sm 17,45, gdzie Dawid 

mówi do Goliata: „ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym 

urągałeś”. Tutaj Pan zastępów to Pan, który stoi na czele izraelskiej armii. Wydaje się jednak, że 

bardziej trafne będzie szukanie nawiązania do zastępów niebieskich, stąd – zdaniem niektórych 

badaczy – wskazuje on na JHWH jako władcę nieba (i ciał niebieskich), władcę zastępów aniel-

skich, czy też Zwierzchnika niebiańskiej rady. Są także propozycje, by widzieć tutaj JHWH jako 

władcę nad potęgami ziemskimi, bądź w ogóle nad całym światem. Por. H.-J. Zobel, şәbā’ôt,  

w: Theological Dictionary of the Old Testament, G.J. Botterweck, H. Ringgren, H.J. Fabry (red.), 

t. XII, Grand Rapids 2003, s. 218-221.    
21 Por. A.S. van der Woude, Şābā‘, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament,  

E. Jenni, C. Westermann (red.), t. II, Gütersloch 1995, 506. Badacz zauważa, że tytuł ten nie 

występuje u proroków czasów niewoli babilońskiej, potem jednak powraca. 
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nosi się on tylko i wyłącznie do Boga. Pojawiająca się w 1,4 formuła legei 

Kyrios ho pantokratōr często pojawia się u proroków (Aggeusza, Zachariasza  

i Malachiasza) dla ukazania wyroków boskich, które są manifestacją Jego po-

tęgi i panowania nad ludzką historią. Podjęcie przez Jana tego motywu pokazu-

je, że widzi on siebie jako kontynuatora prorockiej tradycji, która ukazywała 

Boga jako jedynego władcę nad całą ziemią i jej potęgami. W Ap 4,11 tytuł ho 

pantokratōr pojawia się w wypowiedzi dwudziestu czterech presbyteroi, którzy 

oddają Mu cześć za dzieło stworzenia całego świata („Ty stworzyłeś wszystko, 

a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone”). W Ap 11,16 ta sama grupa 

oddaje ponownie cześć Bogu. Tym owo uwielbienie ma swoje źródło w do-

świadczeniu Bożej sprawiedliwości. Sprawiedliwość ta objawiła się w wyro-

kach wydanych przez Boga wobec wiernych („dać zapłatę sługom Twym, pro-

rokom”) oraz niewiernych („pora na umarłych, aby zostali osądzeni […] aby 

zniszczyć tych, co niszczą ziemię”
22

. W Ap 15,3 ho pantokratōr jest wielbiony 

za „dzieła wielkie i godne podziwu”. Greckie terminy megala kai thaumasta ta 

erga w Starym Testamencie odnosiły się do Boga działającego w historii naro-

du wybranego. Tak określano np. dokonane przez JHWH dzieło wyprowadze-

nia z Egiptu i wejścia do Ziemi Obiecanej (Wj 15,11; 34,10; Pwt 11,7; 32,4; 

Joz 3,5). Ap 16,7 podkreśla, że ho pantokratōr wydaje „prawdziwe wyroki” 

(gr. kriseis). W Ap 16,14 jest mowa o „wielkim dniu wszechmogącego Boga”, 

w którym dojdzie do ostatecznej walki między związanymi z Bogiem siłami 

dobra, a podlegającymi Szatanowi siłami zła. Wspomniane wyżej wyrażenie 

nie występuje nigdzie poza Apokalipsą. W Starym Testamencie nawiązanie 

mamy w idei Dnia Pana, który stanowił ważny temat nauczania prorockiego  

(Iz 34,8 mówi o „dniu pomsty dla naszego Boga”). Ten Dzień oznaczał czas 

ostatecznej interwencji Boga, która położy kres wszelkiej nieprawości i będzie 

oznaczała ostateczny triumf Boga
23

. Ten sam klimat towarzyszy wypowiedzi 

Ap 16,14. Mamy tu obraz światowych potęg nadciągających ze Wschodu. Wy-

schły Eufrat, będący w mentalności Izraelitów wschodnią granicą, za którą 

były wrogie potęgi (Asyria, Partowie, Babilończycy) wysycha, przez co otwie-

                                                 
22 Naszym zdaniem termin nekroi w Apokalipsie ma znaczenie duchowe. Oznacza tych, którzy 

są umarli na skutek swoich grzechów. Nie jest to znaczenie obce terminologii nowotestamental-

nej (por. np. Łk 15,24; J 5,25; Rz 6,11).  
23 Jak wykazał w swoim studium A.J. Everson (The Days of Yahweh, „Journal of Biblical Litera-

ture” 93 (1974), s. 329-337) w literaturze prorockiej ST jest osiemnaście tekstów, które wprost 

mówią o Dniu JHWH. Prorocy odnoszą to pojęcie do przyszłych historycznych i kosmicznych 

wydarzeń (Am 5,18-20; Iz 2,12-17; 34,1-17; 61,1-3; 63,1-6; Ml 3,13-24; Za 14,1-21). Kilka razy 

pojawia się także w tekstach prorockich wyrażenie „bliski jest Dzień JHWH” (So 1,1-9; Ez 7,1-

27; 30,1-9; Ab 1-21; Iz 13,1-22; Jl 1-4). Wyrażenie to podkreśla nieuchronne nadejście tego dnia. 

Są także teksty, w których prorocy stosują ten obraz dla zinterpretowania przyszłych historycz-

nych wydarzeń, które rozumieli jako manifestację władzy Boga.  
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ra się droga dla wrogów Boga i Jego ludu (16,12)
24

. Wielka bitwa ma się roze-

grać w Dniu Wszechmogącego Boga. Oznacza to, że stanie się ona momentem, 

w którym Bóg w sposób ostateczny osądzi niewiernych. Mamy tu zatem na-

wiązanie do idei znanej już z ksiąg prorockich (Jl 2,11; Jl 2,31; So 1,14)
25

. 

Warto tutaj podkreślić dwuaspektowy charakter Dnia Pana. Z jednej strony 

przejawia on cechy surowego osądu ze strony Boga, z drugiej jednak – co za-

uważył J. Homerski – „w swym wielofazowym eschatologicznym dramacie 

jest ocaleniem, przynosi zbawienie”
26

.  

Ap 19,6 mówi o zakrólowaniu Pana Boga Wszechmogącego. Motyw zakró-

lowania nawiązuje do specjalnej grupy Psalmów, które noszą nazwę „Psalmów 

o królowaniu JHWH”. (Ps 93; 96; 97; 98; 99). Przewodnią ideą tych psalmów 

jest królowanie Boga, które ma charakter uniwersalny, tzn. obejmuje nie tylko 

Izraela, ale i inne narody, a w sposób szczególny te potęgi, które zagrażają 

porządkowi w świecie
27

. Wypowiedź o zakrólowaniu Boga w Ap 19,6 pojawia 

się w kontekście tzw. Wielkiej Doksologii, która jest hymnem uwielbienia dla 

Boga objawiającego swoją potęgę poprzez zniszczenie historycznego wcielenia 

zła, czyli Babilonu, przez co otwarta została droga do definitywnego pokonania 

szatana i śmierci
28

. 

Choć samo objęcie władzy królewskiej, mogłoby się wydawać, że jest ak-

tem jednorazowym (gr. ebasileusen – aoryst), to jednak – jak dowodzi W. Po-

pielowski – nie można go traktować w kategoriach pojedynczego faktu histo-

rycznego. Mamy tu raczej odpowiednik hebrajskiego qatal statycznego (jak  

w czasowniku mālak – objął władzę i króluje). Stąd też – jak zauważa badacz  

– „odpowiada to doskonale kontekstowi całej Księgi, w której Bóg […] ukaza-

ny jest jako Władca świata i Pan ludzkich dziejów. W takim wypadku ebasile-

usen – „króluje” znaczy: króluje niepodzielnie i niezmiennie, a upadają wszel-

kie fałszywe i jedynie pozorne królestwa. Powszechnemu panowaniu Boga nic 

nie jest w stanie zagrozić. Jest ono niezmienne i jako takie jest ogłoszone nad 

ruinami Babilonu anty-królestwa”
29

.        

                                                 
24 Por. J. Nowińska, Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana (Rozprawy i Studia 

Biblijne 27), Warszawa 2006, s. 231-233. 
25 Podobne znaczenie ma wyrażenie „wielki dzień gniewu Boga i Baranka” pojawiające się  

w Ap 6,17. 
26 J. Homerski, Dzień Pański u proroka Malachiasza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34,1 

(1987), s. 1 oraz 13. 
27 Szerzej na ten temat zob. H. Witczyk, „Pokorny wołał i Pan go wysłuchał” (Ps 34,a). Model 

komunikacji diafanicznej w Psalmach, Lublin 1997, s. 261-269. 
28 Por. W. Popielewski, Alleluja!.., dz. cyt., s. 244-247.  
29 Tamże, s. 247-248. Autor dodaje także, że pojmowanie ebasileusen jako odpowiednika hebraj-

skiego qatal statycznego nie stoi w konflikcie w dostrzeganiem tutaj aorystu ingresywnego  

(w znaczeniu „zaczął królować”), a więc aorystu, który oznacza zapoczątkowanie jakiegoś trwa-

łego stanu. Oczywiście trzeba pamiętać, że Apokalipsa od początku ukazuje Boga, który jest 

królem (a nie staje się nim w pewnym momencie). Zatem wyrażenie „zaczął królować” nie 

oznacza, że w pewnym momencie historii Bóg objął władzę, ale wskazuje na fakt, że w tym oto 
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W Ap 19,15 pojawia się ponownie ho pantokratōr. Tym razem jest mowa  

o gniewie wszechmogącego Boga. Tłem dla tej wypowiedzi są teksty Iz 63,2-3 

oraz Jl 3,13. Dwa rzeczowniki thymos i orgē pojawiają się kilkanaście razy  

w Apokalipsie i podkreślają realny charakter Bożej reakcji na ludzką niespra-

wiedliwość i bunt wobec Boga
30

. 

Ostatni tekst, gdzie pojawia się tytuł ho pantokratōr to Ap 21,22. Jest to wi-

zja zstępującego z nieba Miasta – Jeruzalem czasów mesjańskich. Wizjoner 

zauważa, że w mieście tym nie ma świątyni, bo świątynią jest Baranek i Pan 

Bóg Wszechmogący. Widzialna świątynia JHWH była znakiem Jego obecno-

ści. W Nowym Jeruzalem nie ma już potrzeby istnienia świątyni, bo Miasto to 

będzie miejscem, gdzie przebywa Bóg osobiście. Nowa Jerozolima oznaczać 

będzie trwałą wspólnotę Boga z jego ludem, a więc miejscem, gdzie nastąpi 

pełna realizacja zbawienia.     

Wszystkie powyższe teksty pokazują, że tytuł Boga ho pantokratōr wskazu-

je na Jego niczym nieograniczoną władzę nad całym światem. Władza ta jest 

ponadczasowa i nieograniczona w sensie przestrzennym. Obejmuje wszystkie 

ziemskie potęgi. Jej realizacja w sposób szczególny uwidacznia się poprzez 

udzielanie nagrody wiernym (a jest nią doświadczenie pełnej wspólnoty z Bo-

giem – por. Ap 21,22) i poprzez ukaranie niewiernych, tj. kwestionujących 

Bożą władzę (por. np. 19,15). 

 

1.4. Zasiadający na tronie 

Kolejnym z tytułów Boga charakterystycznych dla Apokalipsy Janowej jest 

„Zasiadający na tronie” (Kathēmenos epi tou thronou
31

). Tytuł ten ma bardzo 

bogate tło biblijne i pozabiblijne. W literaturze i ikonografii pozabiblijnej (Me-

zopotamia, Egipt, Kanaan) pojawiają się liczne wzmianki o istotach boskich 

zasiadających na tronach
32

. Źródło tej metafory tkwi niewątpliwie w pojmowa-

niu świata boskiego na podobieństwo świata ludzkiego. Bardzo często motyw 

zasiadania na tronie wiąże się z kontekstem sądowym. Np. z Egiptu, z czasów 

Nowego Państwa pochodzi papirus Hu-Nefer, gdzie przedstawiony jest zasia-

                                                                                                                       
konkretnym momencie Bóg objawił się jako Król, w sposób widzialny wchodzi w posiadanie 

królestwa. Bóg, który zaczął królować, to Bóg, który objawił swoją królewską władzę poprzez 

konkretne wydarzenia (w kontekście Ap 19 poprzez ukaranie Wielkiej Nierządnicy – uosabiają-

cej potęgi wrogie Bogu). 
30 Por. S. Smalley, The Revelation to John. A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse, 

Downers Grove 2005, s. 495. 
31 Taka forma jest najczęściej spotykana w Apokalipsie, choć w kilku miejscach epi łączy się  

z innymi przypadkami (np. epi tō thronō w 21,5). Zawiłości gramatyczne w tym przypadku nie 

mają jednak wpływu na znaczenie tej metafory. 
32 Podstawowa praca poruszająca tę tematykę to M. Metzger, Königsthron und Gottesthron. 

Thronformen und Throndarstellungen in Ägypten und im Vorderen Orient im. 3. und 2. Jahrtau-

send v. Chr. und deren Bedeutung für das Verständnis von Aussagen über den Thron im Alten 

Testament (Alter Orient und Altes Testament 15/1-2), Neukirchen-Vluyn 1985. 



Bóg jako Pan historii świata i ludzi w świetle Apokalipsy Janowej 

 

138 

dający na tronie Ozyrys, który sprawuje nadzór nad sądem. Przed nim stoi czte-

rech synów Horusa, a obok jest hybryda krokodyla i konia, która pożera 

wszystkich uznanych za winnych. Zmarły prowadzony jest przed sąd przed 

boginię sprawiedliwości
33

.    

 W Starym Testamencie Bóg zasiadający na tronie pojawia się w 1 Krl 

22,19; 2 Krn 18,18; Iz 6,1 i Syr 1,8. Teksty te opisują działanie JHWH i wpisu-

ją się w nurt tradycji pojmującej JHWH jako Króla. W sposób szczególny wy-

konywanie tej królewskiej władzy polega na szeroko rozumianym sądzie. Sąd 

ten wyraża się poprzez karę dla tych, którzy wykroczyli przeciw prawom Bo-

żym i poprzez nagrodę dla tych, którzy są wierni. Królewska władza JHWH 

obejmuje wszystkie narody i trwa przez całą wieczność
34

. 

W Apokalipsie Bóg jako „zasiadający na tronie” pojawia się trzynaście razy 

(4,2.3; 4,9; 4,10; 5,1; 5,7; 5,13; 6,16; 7,10; 7,15; 19,4; 20,11; 21,5). Wzmianki 

te można przyporządkować do sześciu perykop: Ap 4,1-5,14; 6,12-17; 7,9-17; 

19,1-8; 20,11-15 i 21,2-8. Pierwszy z tych tekstów to wielka wizja inaugurują-

ca posiedzenie niebiańskiego trybunału. W centrum tej wizji znajduje się tron  

i Ten, który na nim zasiada (4,2b). Oczywiście motyw tronu w Apokalipsie 

mieści się w nurcie starotestamentalnej tradycji o tronie JHWH. Teksty Starego 

Testamentu, w których tron się pojawia (oprócz wymienionych wyżej można tu 

jeszcze wymienić Ez 1; Dn 7; Iz 66,1; Ps 11,4; Ps 103,19), podkreślają przede 

wszystkim uniwersalną władzę JHWH. Władzę tę JHWH sprawuje w niebie, 

ale jej skutkiem są wydarzenia, które rozgrywają się na ziemi. Władza ta obej-

muje wszystkie narody (Ps 47,8) i jest władzą wieczną (Ps 93,2; Lm 5,22).  

W sposób szczególny ta władza manifestuje się poprzez sprawowany przez 

JHWH sąd (por. Ps 9,4.7; Ps 97,2), któremu podlegają wszystkie potęgi, nawet 

te, które ludzie uważają za niezwyciężone (por. Dn 7,9n)
35

.  

Przedstawiony w Ap 4,2b-3 opis Zasiadającego nawiązuje do licznych sta-

rotestamentalnych paralel i podkreśla suwerenny Boży majestat i chwałę. 

Wskazuje na to symbolika pojawiających się w tym opisie szlachetnych ka-

mieni. Symbolika ta nawiązuje także do kontekstu sądowego. Dokonuje się to 

w dwojaki sposób. Z jednej strony, w nawiązaniu do Iz 54,12, kamienie sym-

bolizują Bożą sprawiedliwość, z drugiej zaś stanowią zapowiedź nowego stwo-

                                                 
33 Por. J.B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament, Princeton 

19653, ilustracja nr 639; por. także C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t. I, Tuchów 1995,  

s. 51.  
34 Np. tekst Iz 6,1, który potocznie nazywany jest opisem powołania, jest w istocie opisem teofa-

nii, podczas której prorok otrzymuje zlecenie ogłoszenia sądu. Wskazują na to zwł. wersety 6,9-

13. Narzędziem, za pomocą którego JHWH dokona sądu, będą wrogowie Izraela i Judy. JHWH – 

Zasiadający na tronie włada całą ziemią (Iz 6,3) i może wykorzystywać ziemskie potęgi do 

realizacji własnych zamierzeń (por. Iz 5,26-30; 10,27b-34). 

Por. R. Knierim, The Vocation of Isaiah, „Vetus Testamentum” 18 (1968), s. 56. 
35 Por. O. Schmitz, Thronos, w: Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel (red.),  

t. III, Grand Rapids 1965, s. 161-163.  
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rzenia, którego pojawienie się będzie końcowym skutkiem przeprowadzonego 

sądu. Tak więc już w inauguracyjnej wizji trybunału Boga jest implicite przed-

stawiony cel jego obrad – usunięcie starego porządku i ustanowienie nowego. 

Taki sąd jest manifestacją nie tylko sprawiedliwości Boga, ale nade wszystko 

Jego łaskawości, co dodatkowo potwierdza znany z Rdz 9,13n motyw tęczy 

dokoła tronu. 

Panowanie Zasiadającego w jego wymiarze czasowym i przestrzennym 

ukazują postaci otaczające tron. Zgromadzenie prezbiterów uosabia lud Boży 

Starego i Nowego Przymierza, będący świadkiem dzieł Zasiadającego doko-

nywanych na różnych etapach dziejów zbawienia. W ten sposób stają się oni 

współuczestnikami sądu – uczestniczą w posiedzeniu najwyższego trybunału. 

Cztery istoty żyjące ukazują władzę Boga w jej wymiarze przestrzennym. 

Symbolizują stworzenie pojmowane jako całość. Obie grupy – presbyteroi   

i dzōa oddają cześć „Zasiadającemu na tronie”, sławiąc Jego dzieła. Dzieła te 

potwierdzają Boże prawo do sądzenia świata. 

„Zasiadający na tronie” trzyma w swojej prawicy księgę. Motyw prawicy 

Boga ma bardzo liczne paralele starotestamentalne, zwłaszcza w utworach 

poetyckich. Tłem jest tutaj antropomorficzna metafora ręki JHWH (ponad 200 

razy na kartach Starego Testamentu). Uosabia ona potęgę JHWH i dzieła, które 

są manifestacją tej potęgi. Można tu np. wymienić dzieło stworzenia  

(por. Iz 45,12; 48,13; Ps 8,7; Hi 26,13) i podtrzymywanie tego świata w istnie-

niu (Hi 12,9). Ważnym momentem, kiedy ręka Pana objawiła swoją moc, było 

wyprowadzenie Izraelitów połączone z upokorzeniem Egiptu (Wj 13,9;  

Pwt 6,21; 7,8; 9,26)
36

. Zatem ręka/prawica Pana uosabia pełną potęgi Bożą 

władzę nad światem, która objawia się w różnych okolicznościach
37

.  

Księga, którą Zasiadający trzyma w swoim ręku to Boży plan odnośnie do 

świata i ludzi. Plan ten dotyczy wydarzeń eschatologicznych, które zakryte są 

przed ludźmi. Plan ten należy rozumieć jako realizację sądu, na co wskazuje 

starotestamentalny kontekst motywu księgi (zwł. teksty Dn 7 i 12 oraz Ez 1-2). 

Trzeba tu jednak uwzględnić fakt, że samo pojęcie sądu w Apokalipsie nie 

oznacza jego karzącego charakteru. Sąd to ocena postępowania ludzi. Ocena 

owa może być pozytywna lub negatywna
38

. Sąd może oznaczać karę bądź też 

                                                 
36 Por. A.S. van der Woude, Jād, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament,  

E. Jenni, C. Westermann (red.), t. II, Gütersloch 1995, kol. 672-673. 
37 Por. W. Grundmann, Dexios, w: Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel (red.), 

t. II, Grand Rapids 1964, 38-39; H.J. Fabry, Jāmîn, w: Theological Dictionary of the Old Testa-

ment, G.J. Botterweck, H. Ringgren (red.), t.VI, Grand Rapids 1990, 100-104. 
38 Należy podkreślić jednak, że grecki czasownik krinō pojawiający się często w Apokalipsie 

wyraża karzący charakter sądu. Czasownik ten pojawia się w Apokalipsie dziewięć razy i zawsze 

połączony jest z wymierzeniem jakiejś kary. Kluczowy tutaj wydaje się tekst Ap 11,18 gdzie 

przeciwstawione zostały dwa działania: skazanie umarłych (gr. ho kairos tōn nekrōn krithēnai) 

oraz nagrodzenie wiernych (gr. dounai ton misthon tois doulois sou). 
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nagrodę. Karzący charakter sądu widoczny jest Ap 19,6. Tam osądzona i ska-

zana została Wielka Nierządnica. 

Kolejne dwa teksty, w których pojawia się postać „Zasiadającego na tronie” 

to Ap 6,12-17 i Ap 20,11-15. Oba te teksty mają podobną wymowę. Ukazują 

karzący charakter sądu sprawowanego przez Zasiadającego. Kara jest skutkiem 

osobistej eschatologicznej interwencji Boga. Przybywa On na sąd, zasiadając 

na wielkim i białym tronie (20,11). Teofanii Boga jako Sędziego towarzyszą 

zjawiska na niebie i na ziemi (6,12-14). W tym opisie splata się starotestamen-

talna tradycja opisująca Dzień Pana z zakorzenioną w nurcie apokaliptycznym 

tradycją ukazującą trzęsienie ziemi jako usunięcie świata starego i zastąpienie 

go przez nowy porządek. Widać zatem, że już w tym momencie następuje 

przygotowanie drugiej części ogłoszenia wyroku, tzn. ogłoszenia nagrody  

– nadejścia nowej ziemi i nowego nieba. Interwencja Zasiadającego w sposób 

szczególny dotyka ludzi grzesznych (6,15). Są świadomi tego, że nadchodzący 

sąd będzie w pierwszym rzędzie sądem nad nimi. Ich reakcją jest skrajne prze-

rażenie, wyrażające się w pragnieniu ucieczki sprzed oblicza Boga (6,15-17). 

Tak więc stają w opozycji do największego pragnienia, jakie towarzyszyło 

człowiekowi Biblii, a mianowicie pragnienia ujrzenia Bożego oblicza. Sami 

pozbawiają siebie zbawczej obecności Boga. Ap 20,11-15 ukazuje ten sam fakt 

niejako z innej perspektywy. Podsądni zostali tam określeni mianem umarłych 

(nekroi). Terminu tego nie można pojmować w sensie dosłownym. Nekroi są 

umarłymi w sensie duchowym. Są to ludzie, którzy przestrzeń swego działania 

podporządkowali siłom zła. Dowodem na to są ich czyny zapisane w księgach. 

Postać „Zasiadającego na tronie” pojawia się także w dwóch wizjach, któ-

rych przesłanie jest pozytywne. Ap 7,9-17 i 21,1-5 stoją w opozycji do  

Ap 6,12-17 i 20,11-15. Ukazują one bowiem nagrodę, która będzie dziełem 

„Zasiadającego na tronie”. Ludzie, którzy mają dostąpić nagrody, zostali obra-

zowo przedstawieni jako „wielki tłum”. Metafora ta oznacza chrześcijan, któ-

rzy już umarli (niezależnie od rodzaju śmierci). Stoją oni przed tronem i mają 

przywilej wpatrywania się w oblicze Zasiadającego. Nagroda, która będzie ich 

udziałem, została określona jako „zbawienie”. Ta nagroda w pewien sposób 

jest już dostępna dla ludzi, ale jej dopełnienie nastąpi w przyszłości. Nagroda 

dostępna już teraz wyraża się w przywileju oddawania czci Zasiadającemu 

(7,15). Ten przywilej wznosi się ponad starotestamentalne podziały, obejmuje 

wszystkie narody (7,9). Wyrazem udzielenia tej nagrody jest także stwarzanie 

nowej rzeczywistości, które już zostało zapoczątkowane (na co wskazuje m.in. 

czas teraźniejszy w 21,5). Zapoczątkowane już zbawienie zostanie dopełnione  

w przyszłości i polegać będzie na pełnej wspólnocie ludzi z „Zasiadającym na 

tronie” (21,6-7). Ta wspólnota będzie wolna od wszelkiego zła. Będzie ona 

spełnieniem odwiecznego pragnienia człowieka, na co wskazuje metafora 

„źródeł wód życia”, do których wierni będą mieli dostęp dzięki Barankowi. 
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Bóg – „Zasiadający na tronie” to Bóg, który sprawuje władzę. Panuje On 

nad całym stworzeniem, które uznaje Jego panowanie (por. akcenty liturgiczne 

w Ap 4-5). Panowanie to znajduje konkretny wyraz w sprawowanym przez 

Boga sądzie. Sąd ten spotyka zarówno wiernych, którzy otrzymują nagrodę 

(Ap 7,9-17 i Ap 21,2-8), jak i niewiernych, którzy zostają ukarani (Ap 6,12-17 

i Ap 20,11-15).  

 

1.5. Władca święty i prawdziwy - ho Despotēs ho hagios kai alēthinos 

W Ap 6,10 pojawia się kolejny tytuł Boga: Władca (gr. ho despotēs). Ter-

min ten pojawia się w Apokalipsie tylko w tym miejscu. Zasadniczo używany 

jest on dla określenia kogoś, komu przysługuje władza (zwłaszcza panującego 

np. nad niewolnikami). W Septuagincie tytuł ten często przysługiwał Bogu 

(np., Rdz 15,8; Joz 5,14; Hi 5,8; Prz 17,2; Iz 3,1). Kilka razy ta tradycja poja-

wia się także w Nowym Testamencie (Łk 2,29; Dz 4,24). W tym fragmencie 

Apokalipsy Bóg nazwany jest ho despotēs w kontekście podkreślenia Jego 

władzy. Władza ta obejmuje także ziemskie potęgi, stąd ho despotēs jest wzy-

wany do tego, aby poprzez swoje działanie dokonał pomsty na tych, którzy 

prześladowali Jemu wiernych. Tak więc termin ten akcentuje potęgę Boga  

i Jego władzę i stanowi swego rodzaju legitymizację Jego prawa do sądzenia 

wszystkich ludów
39

.    

Ów władca nazwany został także Świętym i Prawdziwym (ho hagios kai 

alēthinos). Oba te przymiotniki są w Apokalipsie ściśle związane z Bogiem. 

Drogi Boże są „sprawiedliwe i wierne” (gr. dikaiai kai alēthinai – 15,3), po-

dobnie jak Jego słowa zawarte w objawieniu (19,9; 21,5; 22,6). Przekonanie  

o tym, że Bóg jest prawdziwy, towarzyszyło Izraelowi od początku. Tak np. 

Izraelici rozumieli dzieło wyprowadzenia ich z niewoli egipskiej. Mojżesz, 

nawiązując do tego wydarzenia, mówi o Bogu: „Skała, Jego dzieło doskonałe” 

(Pwt 32,4; w wersji Septuaginty jest: alēthina ta erga autou). Na prawdziwość 

słów JHWH powołuje się Dawid (2 Sm 7,28) oraz Tobiasz (Tb 3,2), który  

o wyrokach Boga mówi, że są one prawdziwe (Tb 3,5 – alēthinai). Nazwanie 

zatem Boga „prawdziwym” oparte jest na doświadczeniu Izraela, który widział 

dzieła Boga jako manifestację Jego wierności względem ludu, z którym zawarł 

Przymierze. Poprzez swoje dzieła Bóg objawia się jako „prawdziwy”. Ten 

proces objawiania nie kończy się wraz z końcem epoki Starego Testamentu, 

lecz trwa nadal w czasach Nowego Testamentu. W Ap 6,10 pojawiają się słowa 

zabitych ze względu na słowo Boże (czyli męczenników), którzy wyrażają swą 

wiarę, iż Bóg, władca prawdziwy upomni się o ich krew, przez co raz jeszcze 

objawi się jako Bóg prawdziwy – tzn. wierny względem swoich sług. Nadzieja 

ta nie jest płonna, ponieważ w Ap 16,5-7 ukazana jest odpowiedź Boga na to 

wołanie (podobnie Ap 19,2). 

                                                 
39 Por. S. Smalley, The Revelation to John…, dz. cyt., s. 159. 
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Władca jest nazywany także Świętym (gr. hagios). Tytuł ten pojawia się  

w Apokalipsie w odniesieniu do Boga, jak i do Chrystusa (por. 3,7; 4,8). Naj-

ważniejszą paralelą starotestamentową jest wizja Iz 6,1-13. Pojawiający się tam 

tytuł „Święty” (hebr. qādôš) to jeden z najważniejszych, jakie przysługują Bo-

gu w Starym Testamencie. Należy jednak podkreślić fakt, że tytułu tego nie 

można rozumieć tylko i wyłącznie w znaczeniu oddzielenia – przepaści, jaka 

istnieje między JHWH a światem
40

. Tytuł ten bowiem wskazuje także na łącz-

ność ze światem, jaka pojawia się, gdy JHWH się objawia. Udziela On swojej 

świętości stworzeniom. Wyjaśnia to zresztą druga część wersetu Iz 6,3: „cała 

ziemia pełna Jego chwały”
41

. Pojawiający się tutaj termin „chwała” (hebr. 

kabôd) jest często używany w powiązaniu z władzą królewską (por. Iz 14,18; 

Ps 21,6; Ps 24,7.9; Ps 145,11n). Tak więc Świętość JHWH objawia się przez 

to, że chwała JHWH staje się obecna pośród stworzeń. Tę prawdę potwierdza 

Apokalipsa, a najlepiej to widać w ostatniej części księgi, która ukazuje zstępu-

jące z nieba Miasto Święte (Ap. 21,2-22-5). Miasto jest święte (gr. hagia), po-

nieważ jest ono miejscem, gdzie przebywa Święty (21,22). On udziela swojej 

świętości miastu. Z podobnego powodu ci, którzy są wierni Bogu, noszą miano 

świętych (np. Ap 5,8; 8,3; 11,18). Bóg, który jest święty, to Bóg, który udziela 

się człowiekowi, czyniąc również jego świętym.  

        

2. Dzieła Boga stanowiące manifestację Jego panowania nad światem 

 

Oprócz licznych tytułów, które przysługują Bogu i które zawierają w sobie 

prawdę o Jego panowaniu nad światem, Apokalipsa w wielu miejscach mówi  

o dziełach Boga, które są konkretną manifestacją owego panowania. Wśród 

tych dzieł Boga można wymienić następujące: stworzenie świata, sąd w wy-

miarze karzącym i nagradzającym. 

 

2.1. Stworzenie 

Pierwszym z dzieł Boga, które stanowi główne uzasadnienie Jego władzy 

nad światem, jest dzieło stworzenia. Apokalipsa trzykrotnie mówi o tym 

wprost. Dwa razy mamy termin ktizō (4,11; 10,6) i jeden raz termin poieō 

                                                 
40 Por. H. P. Müller, Qdš, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, E. Jenni,  

C. Westermann (red.), t. II, Gütersloch 1995, kol. 589-609: „Die oft angenommene Grundbedeu-

tung ‘abgesondert‘ ist nur eine abgeleitete: das Heilige wird zu seinem Schutz und zum Schutz 

vor ihm in einem Temenos o. ä vom Profanen getrennt, sobald die entsprechende Schutzbedürf-

tigkeit wahrgenommen ist; das Erleben des Heiligen als des ‘ganz Anderen‘ setzt im übrigen 

einen Ausgangspunkt der Verstehens beim Profanen voraus, wie er sich erst von der modernen 

Normalität einer Abwesenheit des Numinosen nahe legt“. (kol. 590).  
41 Por. W. Beuken, Jesaja 1-12 (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament), 

Freiburg im Br. – Basel – Wien 2003, s. 172: „‘der Heilige‘ durch seine ‘Herrlichkeit‘ über alles, 

was auf Erde lebt, seine souveräne Macht ausübt“ 
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(14,7)
42

. Pierwszy z tych tekstów to aklamacja wypowiedziana przed tronem 

Boga przez dwudziestu czterech Starców. Zaczyna się ona od zwrotu „Godzien 

jesteś” (gr. axios ei), który swoje źródło może mieć w zwyczajach związanych 

z dworem cesarskim. Jak zauważa G. Delling, okrzyk ten, choć później poja-

wiał się w kontekście wyborów biskupa przez lud, to pierwotnie występował  

w kontekście imperialnym, gdzie mówiono o poszczególnych osobach, że są 

godne sprawowania władzy cesarskiej, tzn. przejawiają pewne cechy uprawnia-

jące je do objęcia tej funkcji
43

. W tekście Ap 4,11 Bóg ukazany jest jako Ten, 

który godzien jest odebrać „chwałę” (gr. doxa), „cześć” (gr. timē) i „moc”  

(gr. dynamis). Wszystkie trzy przymioty mają bogate zakorzenienie starotesta-

mentalne. Tam właśnie powiązane są one z aktywnością Boga działającego  

w ludzkiej historii. Np. wyrażenie „oddać chwałę” (gr. didonai doxan) oznacza 

uznanie potęgi Bożej przez człowieka, który widzi dzieła Boga (por. np.  

Ps 68,35). Także dynamis to przymiot, który często objawiał się w Bożych 

dziełach, przede wszystkim takich, które miały za cel zniszczenie zła, usunięcie 

sił wrogich Bogu i Jego ludowi (por. Jdt 9,8; Ps 46,2.8.12; 59,12). W Ap 4,11 

Bóg jest uwielbiany za to, że Jego chwała i moc objawiły się w dziele stworze-

nia: „bo Ty stworzyłeś wszystko
44

: dzięki Twej woli istniało i zostało stworzo-

                                                 
42 Greka Septuaginty zna kilka terminów na określenie stwórczej działalności Boga. Najczęściej 

spotykanym był czasownik poieō, który pojawia się np. w pierwszym opisie stworzenia (Rdz 1). 

Uczeni traktują go jako odpowiednik hebrajskiego ‘āśāh. Inny czasownik to plassō, który ma 

znaczenie „formować, kształtować”. Typowym przykładem jego zastosowania jest opis ulepienia 

człowieka z prochu ziemi (np. Rdz 2,7.8). Kolejne słowo to themelioō, które można przełożyć 

jako „założyć fundament, umocować”. W tym znaczeniu pojawia się np. w Ps 8,4; 24,2; 78,69. 

Greka znała jeszcze czasownik demiourgeō (wraz z pochodzącymi od niego innymi terminami), 

który jednak, choć często stosowany w literaturze pogańskiej, sugerował zbudowanie świata  

z materii już istniejącej i z tego zapewne powodu został pominięty przez tłumaczy Septuaginty. 

Wreszcie czasownik ktizō. U Homera przybiera on następujące znaczenia: „zasiedlić jakiś ląd, 

osiedlić, zamieszkać”. Potem pojawiają się kolejne znaczenia: „założyć miasto, zbudować mia-

sto” (w tym znaczeniu np. u Herodota). Funkcjonowały one także w epoce Nowego Testamentu, 

rozszerzając znaczenie na czynność budowania czy zakładania świątyń, teatrów, jak również 

organizowania różnych przedsięwzięć, takich jak igrzyska. Czasownik ktizō, w odróżnieniu od 

demiourgeō nie oznaczał samego procesu tworzenia, lecz podjęcie zamiaru wykonania czegoś.  

A więc chodziło o zaakcentowanie intelektualnego i wolitywnego aktu – decyzji, która skutko-

wała potem powstaniem czegoś. Od czasów Aleksandra Wielkiego doszedł jest jeden aspekt. 

Mianowicie każda decyzja zbudowania czegoś, zwłaszcza miasta, traktowana była jako akt 

władcy, którego dokonywał on mocą swego autorytetu, a autorytet ów pojmowano jako wyko-

nywanie władzy boskiej. Stąd też wiadomo, dlaczego tłumacze Septuaginty w miejscach, gdzie 

wprost jest mowa o stwórczej działalności Boga preferuje termin ktidzō (np. Rdz 14,19.22;  

Ps 33[32],9; Iz 45,7.8; 46,11). Por. W. Foerster, Ktidzō, w:  Theological Dictionary of the New 

Testament, G. Kittel (red.), t. III, Grand Rapids 1965, s. 1023-1027.     
43 Por. G. Delling, Zum gottesdienstlichen Stil der Johannes-Apokapypse, „New Testament Stu-

dies“ 3 (1959), s. 115.  
44 Naszym zdaniem spójnik kai ma tutaj odcień wyjaśniający. Druga część wiersza wprowadzona 

owym kai wyjaśnia i dookreśla znaczenie pierwszej części: „Ty stworzyłeś wszystko (tzn.) dzię-

ki Twej woli [wszystko] było i zostało stworzone”.   
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ne”. Czasownik ktidzō w obu przypadkach występuje w aoryście. Oznacza to, 

że dzieło stworzenia ma charakter dokonany i zamknięty. Pewną trudność sta-

nowi tutaj kolejność dwóch czasowników: „było” (ēsan) i „zostało stworzone” 

(gr. ektisthēsan). Wydawać by się mogło, że bardziej logiczne powinno być 

umieszczenie na pierwszym miejscu czasownika ektisthēsan, a dopiero później 

ēsan. Możliwe są dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Po pierwsze, umieszczenie 

na początku czasownika ēsan może mieć charakter emfazy. Autorowi chodzi-

łoby zatem o zaakcentowanie faktu, że Bóg zachowuje cały stworzony świat 

pod swoją kontrolą – jest zatem Panem całego świata
45

. Inna możliwość to 

potraktowanie całego wyrażenia jako przykładu na częste w Apokalipsie zjawi-

sko gramatyczne zwane hysteron-proteron, czyli odwrócenie kolejności pre-

zentowanych wydarzeń
46

. Czasownik ektisthēsan występujący w stronie biernej 

ma charakter passivum divinum i podkreśla, że wszystkie byty mają jedno źró-

dło swojego istnienia – Boga
47

.  

Po raz drugi czasownik ktizō pojawia się w Ap 10,6, w kontekście składanej 

przez anioła przysięgi. Tam, inaczej niż w Ap 4,11, gdzie jako skutek dzieła 

stworzenia pojawia się bliżej nieokreślone „wszystko” (gr. ta panta) występuje 

dokładniejsze wyszczególnienie tego, co obejmuje owo dzieło stwórcze. Bóg 

stworzył „niebo i to, co w nim [jest], ziemię i to, co w niej [jest], i morze i to, 

co w nim [jest]. Ów rozszerzony opis ma na celu podkreślenie, że Bóg jest 

stwórcą całego wszechświata. Odniesienie do niebios, ziemi i morza (oraz do 

tego, co w nich się znajduje – zapewne chodzi tu w pierwszym rzędzie o istoty 

żyjące zamieszkujące owe sfery) podkreśla niczym nieograniczoną władzę 

Boga wyrażoną poprzez stworzenie wszystkich bez wyjątku rzeczy. Można tu 

także widzieć bliżej nieokreśloną jeszcze zapowiedź nowego stworzenia, która 

skonkretyzuje się w końcowych rozdziałach Apokalipsy (21-22). Ten, który 

stworzył wszystko, ma taką władzę, że może dokonać również odnowienia 

(czyli nowego stworzenia) wszystkiego
48

.  

Kolejna wzmianka o Bogu Stwórcy pojawia się w Ap 14,6, z tym, że mamy 

tutaj użyty inny czasownik: poieō. Ów czasownik występuje tutaj w formie 

imiesłowu, co sprawia, że całe wyrażenie ho poiēsas ton ouranon kai tēn gēn 

kai thalassan kai pēgas hydatōn ma formę niejako pewnego tytułu przysługują-

cego Bogu. Jest to zresztą częste określenie Boga w Starym Testamencie  

(Rdz 1,1; 14,18.22; 2 Krl 19,15; 2 Krn 2,12; Iz 37,16; Ps 115,15) oraz we 

wczesnym chrześcijaństwie (Dz 4,24; 14,15). Podobne znaczenie ma tytuł 

„Bóg nieba i ziemi” (Rdz 24,3; Ezd 5,11) czy też „Pan nieba i ziemi”  

                                                 
45 Tak twierdzi G.K. Beale, The Book of Revelation (The New International Greek Commentary), 

Grand Rapids 1999, s. 335-336. 
46 Por. D.E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s. 312. 
47 Por. M. Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Olsztyn 2010,  

s. 194. 
48 Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 538.  
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(Mt 11,25; Łk 10,21; Dz 17,24)
49

. Biorąc pod uwagę kontekst analizowanej 

wypowiedzi, można zdefiniować, na czym polega właściwa postawa człowieka 

wobec Boga. Otóż polega ona na uznaniu władzy Boga nad całym światem, 

czego konsekwencją jest kultyczne oddawanie Mu czci. Po przeciwnej stronie 

stoi uwielbienie Bestii i jej obrazu (a więc uwielbienie nie Stworzyciela, lecz 

stworzenia), co oznacza de facto odejście od prawdziwej wiary
50

.  

Nawiązanie do stwórczego dzieła Boga pojawia się również w Ap 3,14, 

gdzie Jezus został nazwany „Początkiem stworzenia Bożego” (hē archē tēs 

ktizeōs Theou). Grecki termin archē oznacza nie tylko początek w sensie cza-

sowym, ale także „główną zasadę, przyczynę, porządek”. Jak zauważa  

M. Wojciechowski na pierwszym miejscu należy jednak umieścić nie wymiar 

czasowy, lecz znaczenie „zasada i porządek”. Możliwe, że tutaj autor czyni 

aluzję do tekstu Prz 8,22, gdzie mowa jest o upersonifikowanej Mądrości, która 

zaistniała „na samym początku”
51

.  

Nauka o Bogu Stworzycielu świata znajduje swoje rozwinięcie w zapowie-

dzi nowego stworzenia: „Oto czynię wszystko nowym” (21,5a). Są to pierwsze 

słowa (nie licząc autoprezentacji w 1,8), które wypowiada Bóg na kartach 

Apokalipsy
52

. Pojawiający się tutaj czasownik poiein w czasie teraźniejszym 

może mieć znaczenie tzw. praesens propheticum, tzn. ukazuje wydarzenia 

przyszłe jako pewne
53

. Z drugiej strony należy jednak podkreślić (na co wska-

zuje choćby wyrażenie „stało się” (gegonen) w Ap 21,6, że owo stwarzanie 

nowej ziemi i nowego nieba już zostało zapoczątkowane, co ma miejsce od 

chwili dokonania zbawczego dzieła Jezusa (na co wskazuje np. 2 Kor 5,17).  

  

2.2. Sąd karzący 

Terminologia sądowa w Apokalipsie jest bardzo rozbudowana. Obejmuje 

ona czasownik krinō, który pojawia się w księdze dziewięć razy (Ap 6,10; 

11,18; 16,5; 18,8.20; 19,2.11; 20,12.13). Cztery razy występuje rzeczownik 

krisis (Ap 14,7; 16,7; 18,10; 19,2). M. Rissi w swoim opracowaniu dotyczącym 

                                                 
49 Por. D.E. Aune, Revelation 6-16 (Word Biblical Commentary 52b), Nashville 1998, s. 828. 
50 Kwestią dyskutowaną jest sprawa adresatów zawartego w Ap 14,7 wezwania. Wykracza to 

jednak poza zakres omawianego tematu. Szerzej zob. H. Giesen, Die Offenbarung des Johannes 

(Regensburger Neues Testament), Regensburg 1997, s. 328; M. Karczewski, Reinterpretacja 

Księgi Rodzaju, s. 199; R. Mounce, The Book of Revelation (The New International Commentary 

on the NewTestament), Grand Rapids 1997, s. 271.  
51 Oczywiście należy podkreślić także różnicę względem tekstu Apokalipsy: Jezus nigdy nie 

mówi o sobie, że „został stworzony”. Por. M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana [Nowy 

Komentarz Biblijny Nowy Testament XX], Częstochowa 2012, s. 167-168). Inaczej ten tekst 

interpretuje H. Giesen, który na pierwszym miejscu stawia wymiar czasowy, stwierdzając, że 

podobny wymiar można dostrzec w tytule „Początek i Koniec” odniesionym zarówno do Boga 

jak i do Jezusa (Die Offenbarung, dz. cyt., s. 139). 
52 Na temat literackiego tła tej wypowiedzi zob. J. van Ruiten, The Intertextual Relationship 

between Isaiah 65,17-20 and Revelation 21,1-5b, „Estudios Biblicos” 51 (1993), s. 473-510. 
53 Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 1052-1053. 
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czasownika krinō zauważył, że czasownik ten w Apokalipsie należy interpre-

tować w kluczu negatywnym, tzn. wyraża on karzący charakter sądu i dlatego 

najlepiej przełożyć go nie tyle „osądzić” co raczej „skazać”
54

. Znajduje to po-

twierdzenie, kiedy uwzględnimy wszystkie konteksty, w których pojawia się 

ten czasownik w Apokalipsie
55

.  

Po raz pierwszy termin krinō pojawia się w wołaniu dusz ludzi sprawiedli-

wych, którzy ponieśli śmierć męczeńską ze względu na „słowo Boże świadec-

two jakie mieli” (6,9). Męczennicy wołają do Boga: „jak długo jeszcze, Wład-

co święty i prawdziwy, nie wydasz wyroku i nie pomścisz naszej krwi [przela-

nej przez] mieszkańców ziemi” (6,10). Taka prośba może wydawać się dziwna, 

jeśli uwzględnimy, że wyrażają ją chrześcijanie, których naczelną zasadą po-

winno być przebaczenie win. Nie idzie tu jednak o zemstę, której domagają się 

zabici. W centrum jest tutaj kwestia sprawiedliwości Bożej. Owa sprawiedli-

wość zostałaby narażona na szwank w sytuacji, kiedy Bóg nie zareagowałby na 

jaskrawy przykład buntu przeciw Niemu (który objawia się w wystąpienie 

przeciw Jego ludowi). Z tego powodu Bóg jest tutaj nazwany jako „święty  

i prawdziwy” (hagios kai alēthinos)
56

. Męczennicy odwołują się do dwóch 

bardzo ważnych przymiotów Boga. Pierwszy z nich – „świętość” ma głębokie 

zakorzenienie starotestamentalne. W Iz 6,3 serafiny oddają hołd Bogu zasiada-

jącemu na tronie wołając: „Święty, Święty, Święty, JHWH Zastępów, cała 

ziemia pełna Jego chwały”. Tytułu „Święty” nie należy interpretować w kate-

goriach oddzielenia od tego, co przynależy do sfery profanum. Raczej należy 

widzieć ową świętość jako coś, co może zostać udzielone stworzeniom
57

.  

W Iz 6,3 objawienie się świętości Boga powiązane zostało z objawieniem się 

Jego chwały pośród stworzeń”. Termin „chwała” (kabôd) w Starym Testamen-

cie powiązany jest ze sprawowaniem władzy królewskiej, na co wskazują takie 

teksty jak: Iz 14,18; Ps 21,6; Ps 24,7.9; Ps 145,11). Można zatem skonkludo-

wać, że świętość JHWH objawia się najpełniej, kiedy wykonuje On władzę 

królewską w świecie. Kontekst wypowiedzi Iz 6,3 pokazuje, że owo wykony-

wanie władzy królewskiej oznacza przede wszystkim sprawowanie sądu
58

. 

Drugi z tytułów przysługujących Bogu – „prawdziwy” również nawiązuje do 

Starego Testamentu. Często pojawia się w połączeniu z przymiotnikiem „spra-

                                                 
54 Por. M. Rissi, Krinō, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz, G. Schnei-

der (red.), t. II, Stuttgart 1992, kol. 792. 
55 Szerzej na temat terminologii sądowej występującej w Apokalipsie zob. A. Kiejza, Sąd Boży 

według Apokalipsy, w: „Stworzył Bóg człowieka na Swój obraz". Księga pamiątkowa dla Bisku-

pa Profesora Mariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin, W. Chrostowski (red.), Warsza-

wa 2002, s. 174 oraz 179-190. 
56 Por. G. K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 392. Beale zauważa, że wyrażenie „jak 

długo” jest charakterystyczne dla starotestamentalnych wypowiedzi, w których Bóg wzywany 

jest do ukarania prześladowców i do pomszczenia cierpienia wiernych (np. Ps 6,4; 13,2; 74,10). 
57 Por. H.P. Müller, Qdš, dz. cyt., kol. 589-609. 
58 Por. W. Beuken, Jesaja 1-12, dz. cyt., s. 171-177. 
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wiedliwy” (dikaios). Bóg okazuje się prawdziwy i sprawiedliwy przez swoje 

dzieła dokonane w dziejach świata, zwłaszcza przez sąd nad wrogami Izraela. 

Objawieniem tych przymiotów Boga było np. dzieło wyprowadzenia Izraela  

z Egiptu (por. Pwt 32,4). Do prawdziwości i sprawiedliwości Boga odwołuje 

się Tobiasz (Tb 3,2) oraz Azariasz (Dn 3,27.31), który sławi sprawiedliwość 

Boga, która objawiona została poprzez Jego wyroki w odniesieniu do narodu 

wybranego. 

Przedstawieni w Ap 6,9-10 męczennicy odwołują się zatem do Boga, który 

na przestrzeni wieków objawiał się jako święty i prawdziwy. Dokonywał tego 

przede wszystkim poprzez sprawowanie sądu nad Izraelem i innymi ludami. 

Odwołując się do Boga, męczennicy proszą o to, by dokonał sądu nad „miesz-

kańcami ziemi”
59

. Kolejna część wersetu 10 dopowiada, na czym ma polegać 

owo dokonanie sądu: chodzi o pomszczenie przelanej krwi (gr. ekdikeis to ha-

ima hemōn). Tłem dla tej wypowiedzi jest Ps 79. Jest to lamentacja zbiorowa, 

w której lud wzywa Boga do podjęcia działania w obliczu narodowej katastrofy 

– upadku Jerozolimy i świątyni. Izrael odwołuje się do JHWH, który powinien 

zainterweniować, aby ratować swoją reputację (w. 9: „przez wzgląd na chwałę 

Twojego imienia”), która – jak sądzono – została nadwerężona poprzez dramat 

ludu JHWH. Szyderstwo wrogów względem Izraela jest bowiem w istocie szy-

derstwem z samego Boga. W takiej sytuacji rozlega się wołanie ludu: „Niech 

na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną 

krew Twoich sług” (gr. hē ekdikēsis tou haimatos sou – w.10)
60

. Dokładnie ten 

sam kontekst powraca w Ap 6,10. Dokonanie sądu równoznaczne jest z po-

mszczeniem przelanej krwi sług Boga. Czasownik ekdikeō ma znaczenie „od-

płacić, pomścić” i w Septuagincie jest najczęściej stosowany dla oddania he-

brajskich czasowników nāqam oraz pāqad, wyrażających ideę zemsty, przy-

wrócenia sprawiedliwości (zwłaszcza w połączeniu z rzeczownikiem dām 

(„krew”, np. Pwt 32,43; 2 Krl 9,7).  A zatem sąd ukazany tutaj ma charakter 

sądu karzącego. Sąd ten ma ukazać Boga jako tego, który troszczy się o spra-

wiedliwość. Człowiek, popełniając grzech, narusza tę sprawiedliwość  

i w związku z tym konieczne jest działanie Boga, który ją przywróci
61

. 

                                                 
59 Mieszkańcy ziemi to grupa będąca przeciwieństwem „sług Boga”. Są to ludzie, którzy traktują 

ziemię jako miejsce swego stałego przebywania, w odróżnieniu od chrześcijan, dla których jest 

ona miejscem tymczasowego pobytu, ponieważ stanowi etap na ich drodze do nieba. Szerzej na 

ten temat zob. B. Widła, Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej, Warszawa 1996,  

s. 349-350.    
60 Por. M.E. Tate, Psalms 51-100 (Word Biblical Commentary 20), Dallas 1990, s. 301. 
61 Por. G. Schrenk,  Ekdikeō, w: Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel (red.),  

t. II, Grand Rapids 1964, s. 442-443. W tle czasownika ekdikeō pojawia się słowo dikē oznacza-

jące w grece karę, zemstę, ale także upersonifikowaną mitologiczną sprawiedliwość. Szerzej na 

ten temat zob. G. Schrenk, Dikē, w: Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel 

(red.), t. II, Grand Rapids 1964, s. 178-181.  
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Karzący charakter sądu wyrażonego w Apokalipsie czasownikiem krinō zo-

stał jeszcze bardziej podkreślony w Ap 11,18, gdzie następuje rozróżnienie 

dwóch czynności. Najpierw jest mowa o osądzeniu (skazaniu) umarłych (ho 

kairos tōn nekrōn krithēnai), a potem o daniu odpłaty sługom Boga (dounai ton 

misthon tois doulois). Termin „umarli” należy, naszym zdaniem, rozumieć  

w sensie przenośnym. Widać to wyraźnie, kiedy uwzględnimy, że wypowiedź 

zawarta w tym wersecie została ujęta w formę paralelizmu antytetycznego.  

Z jednej strony są „umarli”, z drugiej zaś „słudzy Boga”. Ci pierwsi mają zo-

stać skazani, ci drudzy mają otrzymać zapłatę (wyrażoną słowem misthos)
62

.  

Przenośne znaczenie terminu „umarli” nie jest obce Nowemu Testamento-

wi. Przykładem może być wezwanie Jezusa, aby umarłym pozostawić grzeba-

nie ich umarłych (Mt 8,22; Łk 9,60). Także syn marnotrawny nazwany został 

„umarłym, który ożył” (Łk 15,32). Także w IV Ewangelii pojawia się ta termi-

nologia. Jezus mówi, że nadchodzi godzina, kiedy to umarli usłyszą głos Syna 

Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć (J 5,25). Temat skazania „umarłych” 

powraca ponownie w rozdziale 20. Jest tam mowa o umarłych stojących przed 

tronem i przed Barankiem (w. 12), którzy potem zostali skazani (w. 13). Tekst 

ten potwierdza raz jeszcze, że mamy do czynienia z umarłymi w sensie przeno-

śnym. W przeciwnym razie zupełnie nielogiczne byłoby powiązanie Ap 20,12-

13 z wypowiedzią zawartą w Ap 20,4-5. Jest tam mowa o „pierwszym zmar-

twychwstaniu”, które wyraża przemianę człowieka ze stanu „umarłego” (ne-

kros) do życia. Przemiana ta została wyrażona czasownikiem „ożyć” (ezesan). 

Ci, którzy pozostali wierni, ożyli, pozostali nie, dlatego też zostaną skazani
63

. 

Wzmianka o wydaniu karzącego wyroku pojawia się też w wypowiedzi 

anioła w Ap 16,5. Zwraca się on do Boga: „Sprawiedliwy jesteś, który jesteś  

i który byłeś, Święty, ponieważ w ten sposób wydałeś wyrok” (gr. ekrinas)
64

.  

                                                 
62 Por. H. Giesen, Die Offenbarung…, dz. cyt., s. 266. Badacz dostrzega odcień znaczeniowy 

słowa „umarli“: „Es ist (…) keineswegs vom Gericht über Lebende und Verstorbene die Rede, 

sondern über Tote. Denn nach 20,4 kehren die gottfernen Menschen anders als die treuen Chri-

sten nicht in das Leben zurück und in 20,12 heißt es ausdrücklich, dass die Toten vor dem Rich-

terstuhl stehen. Die zu richtenden Toten aber sind ausschließlich die gottfendlichen Menschen, 

die ungehorsamen Verderber de Erde“.  
63 Według Ap 20,12-13 „umarli” należą do morza, Śmierci i Otchłani. Motyw morza także ma 

wymiar symboliczny. Oznacza on przestrzeń, w której panują siły zła. Potwierdzają to także 

teksty Ap 13,1 (Bestia wychodzi z morza) i 15,2 (morze jest miejscem, gdzie następuje walka  

z siłami zła). Wynika z tego,  że umarli w morzu to ludzie, którzy pozwolili się opanować przez 

siły zła. Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, s. 1034.  
64 Jeśli chodzi o gatunek literacki tej wypowiedzi, to uczeni podają kilka propozycji: doksologia 

sądowa (judgment doxoloxy), czyli krótki utwór o charakterze hymnicznym, który w sposób 

ogólny lub szczegółowy uzasadnia sąd dokonany przez Boga, bądź też będąca odmianą tej dok-

sologii tzw. „eschatologiczna formuła uzasadniająca sąd” (eschatologic vindication formula). 

Zob. D.E.Aune, Revelation 6-16, dz. cyt., s. 885; Szerzej na ten temat: A. Yarbro Collins, The 

history-of-religions approach to apocalypticism and the “Angel of the Waters”, „Catholic Bibli-
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O jaki wyrok chodzi? Jeśli uwzględnimy najbliższy kontekst tej wypowiedzi, 

można przypuszczać, że ów wyrok zawarty został w tzw. trzeciej czaszy. Kiedy 

anioł wylał trzecią czaszę na rzeki i źródła wód, zamieniły się one w krew. 

Werset 6 podaje wyjaśnienie tej czynności: jest to kara za przelanie krwi świę-

tych i proroków. Czynność ta jawi się jako odpowiedź Boga na wołanie mę-

czenników zawarte w Ap 6,10. Bóg został tu ukazany jako sprawiedliwy  

i święty (dikaios kai hosios). Ponownie Bóg został tu przedstawiony jako Ten, 

który poprzez wykonywaną czynność sądu objawia siebie jako sprawiedliwy  

i święty (por. Pwt 32,4; Ps 145,17; Jr 38,23 wg LXX). Użycie w tym momen-

cie formuły „który jesteś i który byłeś” wskazuje implicite, że akt sądu jawi się 

jako demonstracja Bożej władzy nad historią, ponieważ takie właśnie jest zna-

czenie tej formuły nie tylko w Apokalipsie (1,4.8), ale również w całej tradycji 

biblijnej i pozabiblijnej
65

. W Starym Testamencie formuła ta w sposób szcze-

gólny wiązała się z Bogiem jako Tym, który zdolny jest do uratowania swojego 

ludu w obliczu przeważających sił związanych z wrogimi potęgami. Także  

i tutaj (w trzeciej czaszy) działanie Boga wiąże się z Jego ludem („święci  

i prorocy”). Należący do tego ludu zostali niesłusznie oskarżeni i skazani przez 

ziemskie imperium. W sten sposób pogwałcona została sprawiedliwość, która 

teraz poprzez działanie Boga zostanie przywrócona
66

.  

Trzykrotnie wzmianka o sądzie skazującym pojawia się w kontekście wy-

dania wyroku na Wielką Nierządnicę. Po raz pierwszy w 18,8. Wiersz ten po-

przedzony został opisem pełnej arogancji postawy Nierządnicy (18,7). Za tę 

postawę spotka ją kara. Autor podaje dwojakie umotywowanie tej kary. Po 

pierwsze, chodzi o wspomnianą wyżej grzeszną postawę Nierządnicy (stąd opis 

kary zostaje wprowadzony w 18,8a przez dia touto). Po drugie, chodzi o pod-

kreślenie, że Bóg jest tak potężny, iż może dokonać sądu nad grzesznym mia-

stem (ten motyw zostaje wprowadzony przez hoti w 18,8d). Sąd bez wątpienia 

nastąpi, ponieważ Bóg jest w stanie go przeprowadzić. Opis sądzącego Boga 

nawiązuje do opisu sądu nad Babilonem w Jr 27,34 (wg LXX), gdzie Bóg rów-

nież został nazwany ischyros. Upadek miasta jawi się tutaj jako przełomowy 

dowód na to, że Bóg mocniejszy jest niż polityczna potęga uzurpująca sobie 

prerogatywy religijne
67

. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ów wyrok 

skazujący przedstawiony został jako już wydany, choć skutki jego nie są jesz-

cze widoczne. Wyraża się to poprzez gramatyczną formę aorystu (participium 

                                                                                                                       
cal Quarterly” 37 (1977), s. 367-381; P. Staples, Rev. XVI,4-6 and its vindication formula, 

„Novum Testamentum” 14 (1972), s. 280-293.   
65 Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 817. 
66 Tamże, s. 818. Beale zauważa, że zamiana rzek i źródeł wód w krew symbolicznie oznacza 

osądzenie i skazanie prześladowców ludu Boga. 
67 Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 904; H. Giesen, Die Offenbarung…,  

dz. cyt., s. 395. 



Bóg jako Pan historii świata i ludzi w świetle Apokalipsy Janowej 

 

150 

aoristi) – ho krinas, choć konkretne przejawy owego wyroku przedstawiane są 

jako coś, co dopiero nadejdzie (stąd czasownik hexousin w czasie futurum).  

Motyw osądzenia Nierządnicy powróci jeszcze w 18,20, gdzie jest wezwa-

nie skierowane do wiernych, aby radowali się z powodu wydanego wyroku 

skazującego Wielki Babilon: hoti ekrinen ho Theos to krima hymōn ex autēs. 

Wyrażenie owo można tłumaczyć dwojako: „ponieważ Bóg wydał wyrok na 

waszą korzyść przeciwko niej” albo też „ponieważ Bóg wydał wyrok na nią, 

tak jak ona wydawała wyrok na was (chrześcijan)”. Babilon skazywał wier-

nych na śmierć, przelewając ich krew (w. 24). Teraz dokładnie taka sama kara 

ma spotkać grzeszne miasto. Tak więc i tutaj można widzieć w Bożym sądzie 

odpowiedź na wezwanie męczenników, które pojawiło się w Ap 6,9-11
68

. Za-

raz po zapowiedzi sądu nad Babilonem następuje Wielka Doksologia wychwa-

lająca wyrok wydany przez Boga na Babilon (19,2c – hoti ekrinen tēn pornēn 

tēn megalēn). W. Popielewski, analizując tekst Ap 19,1-8, wykazał, że do zro-

zumienia istoty owego wyroku skazującego potrzebne jest uwzględnienie tek-

stów 18,10; 18,17a i 18,19. Pierwszy z tych tekstów mówi o wyroku (hē krisis) 

na Wielką Nierządnicę, drugi zaś – paralelny do niego – o tym, że bogactwo 

owej Nierządnicy „przepadło” (dosł. „zostało zniszczone, zniknęło, stało się 

pustkowiem” – gr. ērēmothē). Podobnie też w Ap 18,19 w odniesieniu do sa-

mego miasta powtórzony został czasownik ērēmothē  (strona bierna ma tutaj 

charakter passivum divinum, a więc to Bóg jest sprawcą owego spustoszenia). 

A zatem wyrok skazujący polega na unicestwieniu Wielkiej Nierządnicy
69

.  

W Ap 19,11 przedstawiona została wizja jeźdźca na białym koniu, który na-

zywany jest Wiernym i Prawdziwym (Pistos kai Alēthinos). Określenia te po-

jawiały się już wcześniej i były odnoszone do Boga (por. Ap 6,9-11). Tym 

razem odniesione zostały one do Chrystusa. Ów Jeździec – jak mówi dalej 

tekst – „sprawiedliwie sądzi i walczy”. Wizja ta otwiera większą perykopę 

ukazującą zagładę wrogich narodów (19,11-21), co również należy interpreto-

wać jako wykonywanie karzącego sądu
70

. Apokalipsa, przedstawiając Jeźdźca 

                                                 
68 Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 916. Badacz zauważa, że ów wyrok 

skazujący nawiązuje to starotestamentalnej zasady zwanej ius talionis: „The focus is not on 

delight in Babylon’s suffering but on the successful outcome of God’s execution of justice, 

which demonstrates the integrity of Christians’ faith and of God’s just character. God will judge 

Babylon just as severely as she persecuted others, thus making the punishment fit her crime. This 

“eye for eye” judgment is apparent from the fact that those commanded to rejoice over Babylon’s 

judgment are the very same ones who suffered from her persecution”.    
69 Por. W. Popielewski, Alleluja!.., dz. cyt., s. 167-169. 
70 G.K. Beale zauważa, że biały kolor oznacza nie tylko świętość i sferę niebiańską, ale także 

sprawiedliwość i jej przywrócenie: „Vindication is probably included in most of the earlier uses 

of “white” (e.g., the Son of man and the saints stand vindicated by God after their faithful wit-

ness is rejected by the world and they are persecuted: 1:14; 2:17; 3:4–5; 4:4; 6:11; 7:9, 13; 

14:14). In particular, in 14:14 and 20:11 “white” conveys ideas of not only divine holiness and 

purity but also juridical vindication of truth through judgment. Likewise, the white color of the 

horse here suggests the same idea of vindication in introducing the following judgment scene, 
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na białym koniu, dodaje, że „sądzi on sprawiedliwie” (gr. krinei en dikaiosynē). 

Gdy na kartach Starego Testamentu w ten sposób opisywano Boga, to odno-

szono to Jego działanie sądowe zarówno do ludu izraelskiego, jak i innych 

narodów (Ps 9,8; 72,2; 96,13)
71

.  

Powyższe odniesienia pokazują zatem, że czasownik krinō ukazuje w Apo-

kalipsie sąd rozumiany jako skazanie winnych. Bóg wydaje wyrok skazujący 

na wrogów swojego ludu. W sposób szczególny obiektem owego sądu staje się 

Wielka Nierządnica – Babilon, uosabiająca Rzym jako potęgę wrogą Bogu.  

W ten sposób Bóg objawia się jako Ten, który ma władzę nad całym światem  

i wszelkimi ziemskimi potęgami. Sądząc niewierne imperium (w owym czasie 

najpotężniejsze), Bóg pokazuje, że jest Panem ziemskiej historii
72

. Nie ma ta-

kiej ziemskiej potęgi, która byłaby w stanie Mu się przeciwstawić i potrafiłaby 

nie zgodzić się z wydawanymi przez Niego wyrokami.     

 

2.3. Sąd nagradzający 

Zapowiedź sądu nagradzającego pojawia się w Ap 11,18, gdzie jest mowa  

o tym, że nadszedł właściwy czas, aby zmarli zostali skazani, a słudzy Boga by 

otrzymali zapłatę. Chodzi tu przede wszystkim o tę ostatnią wzmiankę. Ludzie 

wierni zostali tutaj określeni w wieloraki sposób. Są oni nazwani „słudzy Bo-

ga”, „prorocy”, „święci” oraz „bojący się imienia”. Tytuły te są powszechne  

w Apokalipsie. O „świętych” jest mowa wielokrotnie. Są oni tymi, którzy się 

modlą (8,3-4), jako wierni Bogu stają się obiektem agresji ze strony Bestii 

(13,7). Ta agresja przybiera także formę fizycznego prześladowania, co staje 

się okazją do zamanifestowania ich wierności wobec Boga (13,10; 14,12; 

16,6). Podobnie też wielokrotnie jest mowa w Apokalipsie o prorokach (10,7; 

11,10.18). Także i oni stają się obiektem prześladowania ze strony sił wrogich 

Bogu (16,6). D.E. Aune nazywa owych proroków „wysłannikami Boga, którzy 

stają się jednocześnie herosami wiary”
73

. Możliwe, że w niektórych przypad-

kach autor Apokalipsy ma na myśli nie tyle całą wspólnotę chrześcijan jako 

proroków, co poszczególne osoby realizujące we wspólnotach charyzmat pro-

                                                                                                                       
especially because of its close connection to vv 7–8 and especially to the “white linen” of v 14, 

which also contains the idea of vindication. This meaning is also supported by the ideas of holi-

ness and vindication through victory conveyed by the white horse in 6:2, though there the image 

is probably intended as a parody of Christ in 19:11” (The Book of Revelation, dz. cyt., s. 950). 
71 Por. D.E. Aune, Revelation 17-22 (Word Biblical Commentary 52c), Nashville 1998, s. 1052. 
72 Dodatkowym potwierdzeniem Bożej władzy nad światem i historią jest fakt, że jako narzędzie 

sądu używa On innych narodów. Jest to widoczne już na kartach Starego Testamentu  

(np. Iz 5,26-30). Także w Apokalipsie często widać inne narody, które uczestniczą w wydarze-

niach kierowanych przez Boga. Klasycznym przykładem tutaj jest kategoria „królów ziemi” jak 

również określenie „narody”. Szerzej na ten temat zob. D.E. Aune, Revelation 17-22, dz. cyt.,  

s. 1171. 
73 D.E. Aune, Revelation 6-16, dz. cyt., s. 886.  
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rocki (analogicznie do apostołów)
74

. Wreszcie wzmianka o „bojących się Bo-

ga” (gr. phoboumenoi ton Theon) pojawiająca się oprócz analizowanego tekstu 

w 19,5. Co prawda, w judaizmie istniało „techniczne” określenie „bojący się 

Boga” odnoszone do ludzi pochodzenia pogańskiego, którzy sympatyzowali  

z judaizmem, ale nie przyjmowali obrzezania, to jednak zarówno w Ap 11,18 

jak i 19,5 chodzi o określenie wszystkich chrześcijan w ogóle
75

.     

Nagroda, która ma zostać im dana, została określona terminem misthos. 

Termin ten ma bogate znaczenie metaforyczne (bo o takim należy mówić  

w przypadku Apokalipsy). Już w Starym Testamencie oznaczał on nagrodę, 

odpłatę, którą daje Bóg. Takie znaczenie ma w Prz 11,18.21, Syr 51,30;  

Ps 126,3[LXX]; Mdr 5,15. Odbiorcami tej odpłaty są w pierwszym rzędzie 

ludzie sprawiedliwi (Mdr 2,22). Należy jednak zauważyć, że choć mowa tu jest 

o odpłacie, to nie jest ona czymś, co należy się człowiekowi w zamian za jego 

dobre czyny. Jawi się ona raczej jako rezultat Bożej łaskawości i znak Jego 

błogosławieństwa (Iz 40,10; Syr 2,7n; 11,22)
76

. Takie właśnie znaczenie ma 

misthos w Ap 11,18. Oznacza on nagrodę daną wiernym. Pozostaje jednak 

pytanie, w jaki sposób konkretyzuje się owa „zapłata”. Co ona oznacza? 

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ap 7,9-17. Tekst ten 

ukazuje wizję wielkiego tłumu stojącego przed tronem i przed Barankiem. Ów 

wielki tłum pochodzi ze wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków (w. 9). 

Nagradzające działanie Boga przekracza zatem etniczne uwarunkowania. Już 

nie tylko Izrael dostępuje nagrody, ale spotyka to także innych. Kryterium 

otrzymania nagrody nie jest pochodzenie, ale postawa wierności wobec Boga. 

W ten sposób spełnia się obietnica dana przez Boga Abrahamowi (Rdz 13,16; 

15,5) ponawiana potem wielokrotnie względem narodu wybranego (Wj 32,13; 

Pwt 1,10; 2 Sm 17,11; 1 Krl 3,8). Bóg, zwracając się do Abrahama, przyobie-

cał mu, że stanie się on ojcem wielu narodów (por. Rdz 17,4-6)
77

.  

Nagroda udzielona przez Boga została określona jako „zbawienie” (gr. sōte-

ria). Termin ten posiada szeroki zakres znaczeniowy. Oznacza on m.in. „za-

chowanie od niebezpieczeństwa”. „wybawienie od śmierci”, „ocalenie”, „wy-

zwolenie”, „ratunek” oraz „gwarancję bezpieczeństwa”. W Septuagincie rze-

czownik ten nabiera już znaczenia typowo religijnego i wyraża ocalenie czło-

wieka, które jest dziełem Boga
78

.  

                                                 
74 Tenże, Revelation 17-22, dz. cyt., s. 1007. 
75Aune czyni tutaj ciekawe spostrzeżenie: “Here and in 19:5, it is clear that this phrase (…) 

‘those who revere your name” should be understood to refer to Christians of gentile origin, while 

“God’s people” represent Christians of Jewish origin” (Revelation 6-16, dz. cyt., s. 645). 
76 Por. H. Preisker, Misthos, w: Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel (red.),  

t. IV, Grand Rapids 1967, s. 699.  
77 Por. G.K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 426-430. 
78 Por. A. Kiejza, Zbawienie w ujęciu Ap 7,9-17, „Roczniki Teologiczne” 47,1 (2000), s. 171; 

szerzej na temat idei zbawienia w Starym Testamencie zob. J.W. Rosłon, Zbawienie – życie  
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W Apokalipsie rzeczownik sōteria występuje trzykrotnie, zawsze jako ele-

ment doksologii (7,10;12,10;19,1). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 

kontekst, w jakim się ten rzeczownik pojawia. Otóż we wszystkich trzech 

przypadkach idzie o kontekst związany z pokonaniem sił wrogich Bogu, co 

jednocześnie oznacza wyzwolenie z mocy zła. W perykopie 7,9-10 na owo 

działanie mocy zła wskazują zwłaszcza wersety 14, 16 oraz 17 (motyw „wiel-

kiego ucisku”, łaknienia, pragnienia, porażenia przez słońce oraz motyw łez)
 79

. 

Z kolei w tekście 12,10 motyw zbawienia pojawia się w kontekście zwycięskiej 

walki ze Smokiem i jego aniołami. Bóg pokonuje szatana (czasownik eblēthē – 

„został strącony” w passivum divinum). W odpowiedzi na to wygłoszone zosta-

je uwielbienie: „teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego…”. 

Wreszcie po raz trzeci temat zbawienia powraca w Wielkiej Doksologii (19,1). 

Owa doksologia stanowi odpowiedź na działanie Boga, które objawiło się po-

przez karzący sąd nad Wielką Nierządnicą (por. 19,2). 

A. Kiejza swoim studium na temat sądu w Apokalipsie podkreśla, że osta-

tecznym celem sądu Bożego nie jest tylko potępienie siła zła, ale zbawienie.  

W sposób szczególny staje się to widoczne w Ap 21,1-7, gdzie pojawia się 

wizja nowego nieba i nowej ziemi. Znika morze, będące uosobieniem sił zła, za 

to z nieba zstępuje Nowe Jeruzalem nazywane „przybytkiem Boga z ludźmi”. 

Jest to symbol nowej eschatologicznej i pełnej wspólnoty Boga z tymi, którzy 

są Mu wierni. Mamy tu zatem – jak stwierdza egzegeta – soteryjny wymiar 

sądu. Bóg wzywa ludzi do zbawienia, czyli do pełnej wspólnoty z Nim oraz  

z Chrystusem-Barankiem
80

.  

 

3. Podsumowanie 

 

Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy pozwalają na podanie 

kilku syntetycznych wniosków: 

W Apokalipsie Bóg określony został za pomocą licznych tytułów, mających 

swoje umocowanie w Starym Testamencie. Są to następujące tytuły: „Ten, 

Który jest i Który był, i Który przychodzi”, „Alfa i Omega”, „Początek i Ko-

niec”, „Pantokrator”, „Zasiadający na tronie”, „Władca Święty i Prawdziwy”. 

Starotestamentalne źródła tych tytułów pokazują, że główną ideą, jaka przy-

świecała autorowi Apokalipsy, była chęć ukazania Boga aktywnie działającego 

w historii świata. Skoro tak działo się w czasach Starego Przymierza, można 

                                                                                                                       
w Starym Testamencie w świetle metafor zbawczych, „Collectanea Theologica” 36 (1966),  

s. 157-176. 
79 Szerzej na temat „wielkiego ucisku” zob. W. Popielewski, Alleluja!, dz. cyt. s. 84-108.  
80 Por. A. Kiejza, Sąd Boży według Apokalipsy, dz. cyt., s. 194. Egzegeta w swym opracowaniu 

koncentruje się jednak jedynie na karzącym wymiarze sądu, poświęcając jedynie ostatnią stronę 

opracowania wymiarowi soteryjnemu. 
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być pewnym, że działanie Boga będzie kontynuowane i w czasach Nowego 

Przymierza. 

Aktywne działanie Boga w historii ma swój początek w dziele stworzenia. 

Bóg, stwarzając świat, wkracza w jego historię. To stworzenie stanowi zarazem 

uzasadnienie Bożego panowania – Bóg, i tylko Bóg, kieruje światem i ludźmi, 

ponieważ On, i tylko On, powołał go do istnienia. Wyrazem Bożego panowa-

nia będzie także dzieło nowego stworzenia, już zapoczątkowane w świecie. 

Działanie Boga w świecie znajduje swój wyraz w czynności sądu przez 

Niego sprawowanej. Bóg (wraz z Barankiem) jest jedynym Sędzią świata. Ta 

wyłączność ma oczywiście swoje źródło we wspomnianym wyżej dziele stwo-

rzenia. Tylko Stwórca świata ma prawo go sądzić. Sąd sprawowany przez Bo-

ga ma dwojaki wymiar. Wymiar karzący i wymiar nagradzający. Sąd, pojmo-

wany jako kara, dosięgnie szeroko rozumiane siły zła. W Apokalipsie wyrażo-

ne to zostało przez czasownik krinō i powiązane z nim terminy. Aby oddać ów 

karzący charakter sądu, czasownik ten należy tłumaczyć w sensie „skazać”. 

Wymiar nagradzający zawiera się w wyrażeniu „dać odpłatę” (11,18) wiernym. 

Owa odpłata wyrażona została terminem „zbawienie” (gr. sōteria), które ozna-

cza pełną wspólnotę Boga z ludźmi.  

Polski egzegeta, A. Jankowski, w swoim komentarzu do Apokalipsy stwier-

dza, że „Apokalipsa św. Jana stanowi godne zakończenie całego Objawienia 

biblijnego, zakończenie, jeśli nie w sensie chronologicznym, to z pewnością  

w logicznym. Dopełnia je bowiem i ukazuje w gigantycznej syntezie całość 

obecnych i przyszłych wydarzeń i całokształt czynników wielkiego dramatu 

Bożego, którego początek podała Księga Rodzaju”
81

. Oczywistą jest rzeczą, że 

w księdze, która zwieńcza Objawienie rozumiane jako „wielki dramat Boży,” 

na pierwszym miejscu jest postać Boga. Bóg ukazany na kartach Apokalipsy 

jest taki sam jak Bóg działający w historii. Jest Panem i Twórcą tej historii, 

choć czasami działa w sposób ukryty i nienarzucający się wprost. Choć lektura 

Apokalipsy pozwala dostrzec różne przejawy działań Złego, i choć mogłoby 

się wydawać, że do niego należy główna rola w historii świata, to jednak  

w istocie głównym działającym i ostatecznie jedynym zwycięzcą jest Bóg oraz 

Ci, którzy do Niego należą.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte 

Nowego Testamentu XII), Poznań 1959, s. 113. 
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Summary 

 

The Article discusses the issue of God as the Lord of the history of the 

world and the people in the Book of Revelation. It consists of two main parts. 

In the first part,  main titles have been presented, by which God was defined in 

the Book of Revelation. These titles are:  „The One, Who is and Who was and 

Who is to come”, „the Alpha and the Omega”, „The Beginning and the End”, 

„Lord Holy and True” (The Sovereign), „Pantokrator” (The Almighty), „The 

sitting on the throne”. The old testament sources of these titles show, that the 

main idea, that the Author had, was the desire to present God working in an 

active way in the history of the World. In the second part of the article, the 

activities of God as the Lord of the history have been analyzed. There are: the 

creation, which authorizes God’s ruling, the judgment in its negative aspect 

(seen as the punishment of the unfaithful) and in its positive aspect (seen as the 

reward for the faithful).       

 

 



ks. Edward Sienkiewicz
1
 

 

 

 

Nasze  problemy  z  demokracją 
  

 

Zdecydowanie „nasze problemy z demokracją”, a nie w demokracji, które to 

ujęcie mogłoby sugerować, iż bezkrytycznie przyjmujemy tę właśnie formę 

porządkowania wymiaru społecznego jako jedynie słuszną. Wówczas przyczyn 

wszelkich nieporozumień i kryzysów, w wymiarze społecznym, należałoby 

szukać nie po stronie systemu, uznawanego przez wielu za najlepszy  

z możliwych, ale w naszym braku możliwości lub umiejętności wykorzystania 

jego zdobyczy czy też dostosowania się do jego reguł oraz rozwiązań. Nasze 

problemy z demokracją chciałbym zatem rozumieć jako najbliższy kontekst 

takiej oceny i takich wyborów, które z jednej strony nie zakładają współcze-

snego rozumienia demokracji oraz realizacji takiej formy sprawowania władzy, 

jako czegoś od dawna przesądzonego i nienaruszalnego. Przy tym niemalże 

idealnego
2
. A z drugiej, nieuciekania się do kontestacji dla samej kontestacji, 

rozumianej jako nieodpowiedzialne krytykanctwo, bez zaangażowania i troski 

o społeczny wymiar życia ludzkiego, co się dość często zdarza, również  

w związku z demokracją. Tym bardziej, że przy krytyce demokracji, wciąż 

trudno jest o wskazanie gotowych, lepszych i wszystkich zadowalających roz-

wiązań
3
. 

Dziś bowiem stawia się problem mniej więcej w taki sposób: „Jeśli nie de-

mokracja to na pewno tyrania. Jakaś forma despotycznych rządów jednego, 

najczęściej zdegenerowanego władcy”
4
. A jeśli nie, to już tylko któraś  

z  kolektywistycznych form porządku społecznego, od dawna uważanych za 

mroczne, wręcz tragiczne, przy czym bardzo odległe i niemożliwe do powtó-

rzenia. Jak się okazuje, nie wszędzie. Może się jednak pojawić pytanie: Czy 

forma sprawowania władzy, rządzenia, nie przez jednego człowieka, a przez 

wiele podmiotów – osób, lub przez wielu akceptowana, to tym samym i zawsze 

ucieleśnienie cnót moralnych, mądrości; najlepszych z możliwych rozwiązań? 

                                                 
1 ks. Edward Sienkiewicz, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, profesor nadzwyczajny, 

kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, redaktor „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”, autor wielu książek i artykułów nauko-

wych. Ostatnio opublikował: Ateny i Jerozolima, Szczecin 2012. 
2 G. Burdeau, La démocratie, Paris 1966, s. 9. 
3 S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007, s. 27-28. 
4 E. von Kuehnelt-Leddihn, Demokracja – opium dla ludu, tłum. M. Gawlik, Warszawa 2012,  

s. 84-89. 
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Na pewno nie, ponieważ o tym, jak bardzo nierozumny czy przestępczy jest 

czyn, nie decyduje ilość popełniających go osób. 

 

1. „Ja” czy raczej „my”? 

 

Każda ludzka osoba to niepowtarzalne indywiduum, będące podmiotem 

praw i cieszące się godnością nieporównywalną z żadnym innym bytem na 

ziemi. Niemniej wszystko, co stanowi osobę, zarówno w podstawie jej bytu  

i tego, co jest wynikiem jej działania – jej esse i agere – polaryzuje się tak na-

prawdę dopiero po odniesieniu jednostkowego bytu do drugich osób
5
. Jednost-

ka bowiem bez społeczeństwa, wyizolowana jako indywiduum, jest tematycz-

nie trudna do ujęcia, a tym bardziej opisywania, nie mówiąc już o definiowa-

niu
6
. Uporządkowanie zatem, znajdującego się na zewnątrz każdej osoby świa-

ta, zorganizowanie go według jej potrzeb i zamiarów, z konieczności angażuje 

ten wymiar ludzkiego życia, który określamy jako wewnętrzny; jego własny, 

drugim niedostępny
7
. Spotyka się także z wszystkimi drugimi, którym z kolei – 

podobnie jak nam – ich zewnętrzny świat w relacji do tego wewnętrznego nie 

jest obojętny i wobec którego mają określone zamiary oraz pragnienia. W ten 

sposób powstaje jakby dodatkowa – ale nie dodana – rzeczywistość. Trudno ją 

też nazywać nową, ponieważ jest tak samo „stara” i „nowa” jak sam człowiek, 

społeczeństwu właśnie zawdzięczający niemalże wszystko to, co pozwala go 

opisywać i definiować. Dlatego też niezależnie od obrazu, rozwoju i struktury 

społeczeństwa, człowiek nie potrafi bez niego myśleć o swojej przeszłości  

i przyszłości; bez tego – jak się okazuje – koniecznego odniesienia nie potrafi 

mówić o swoim osobistym obrazie i bytowej strukturze. 

Z konieczności pomijamy w tym miejscu długi rozwój struktur i rozwiązań 

społecznych, tkwiących w dużej mierze w dość trudnych do przeniknięcia 

mrokach prehistorii, który doprowadził z biegiem czasu do znanych nam dziś 

rozwiązań
8
. Przy czym rozwiązania te ujmuje się zwykle w schemat swoistego 

konfliktu między jednostką a społeczeństwem (np. tzw. umowa społeczna we-

dług Hobbsa), gdzie rozwiązaniem ma być przyjęta lub narzucona forma orga-

nizacji życia społecznego
9
. Nieodłączne od niej są cele, które w tej formie wy-

                                                 
5 G. Dogiel, Antropologia filozoficzna, Kraków 1992, s. 66. 
6 S. Kowalczyk, Kim jest człowiek?; Wrocław 1992, s. 95. 
7 J.-P. Sartre, Dramaty, Warszawa 1956, s. 135; tenże, Diabeł i Pan Bóg, tłum. J. Kott „Dialog“ 

9 (1959), s. 67; tenże, Muchy, w: Dramaty, dz. cyt., s. 103; S. Kowalczyk, Odmowa nadziei - 

rozpacz, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, W. Słomka (red.), Lublin 1992, s. 340. 
8 Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 198-199. 
9 A. M. Krąpiec, Od koncepcji ku teorii osoby, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Lublin 

1973, s. 187-188; E. L. Mascall, Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata, Warszawa 

1986, s. 40-41; J. Leclercq, Katolicy i wolność myśli, Kraków 1964, s. 17; J. J. Rousseau, Umowa 

społeczna, Poznań 1920, s. 16; Monteskiusz, 0 duchu praw, t. 1, Warszawa 1957, s. 232;  

F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, Warszawa-Kraków 1912, s. 242. 
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znacza się społeczeństwu. Wynikają z nich określone zadania oraz prawa. Jak 

pokazuje doświadczenie, najczęściej przywoływanym kryterium w tym wzglę-

dzie jest wolność człowieka, mimo że bardzo różnie rozumiana
10

. Z tej też per-

spektywy ocenia się i wartościuje każdy sposób organizacji społecznej. Obec-

nie za najbardziej właściwą formę potwierdzenia i zarazem zabezpieczenia 

wolności człowieka, w ramach rozstrzygnięć społecznych, uważa się właśnie 

demokrację. Postrzeganą także jako wartość odnośna wobec wszystkich tych, 

którzy z różnych powodów nie opowiadają się za takim rozwiązaniem. 

Może jednak warto zwrócić uwagę na to, że wolność nie zatrzymuje się  

i nie wyczerpuje na samej możliwości wybierania. W tej perspektywie  

św. Augustyn już w starożytności, do której będziemy jeszcze wracać, dokonał 

epokowego rozstrzygnięcia. Niestety nie zostało ono docenione i w pełni spo-

żytkowane. Otóż według tego autora wola ludzka to nie to samo co wolność 

człowieka. O ile pierwsza (liberum arbitrium) jest trwałym i nienaruszalnym 

składnikiem ludzkiego bytu, bez którego poważnie byłoby naruszone również 

człowieczeństwo, to już wolność (libertas), jako wewnętrzna autonomia ludz-

kiego ducha, człowiekowi zadana, nie jest – jego zdaniem – czymś człowieko-

wi należnym, przez wszystkich w jednakowym stopniu posiadanym, ale naby-

tym przez moralny wysiłek, umiejętność samoopanowania
11

. Poza tym brak 

wolności jednostek i całych grup społecznych jest nie tylko do pomyślenia, 

ponieważ – niestety – jest częstym składnikiem naszego codziennego doświad-

czenia. Wyraźną intuicję tego problemu zdradza autor drugiego opisu stworze-

nia człowieka w Księdze Rodzaju (2,4-3,24). Pierwszy człowiek w Edenie, 

wybierając – na podstawie wolnej woli – zło, bardzo szybko przekonał się, jak 

dalece jego wolność zależy od tego, co wybiera
12

.  

Obraz ten, z najważniejszymi konsekwencjami, stara się nieco dokładniej 

zarysować o. Jacek Woroniecki, znający oprócz Augustyńskiej, również myśl 

św. Tomasza z Akwinu, a także wiele innych tradycji, które ją ubogacają  

i pozwalają lepiej zrozumieć. Chodzi o znany przykład tego polskiego myśli-

ciela, rektora KUL, przedstawiający karła o przenikliwym wzroku i atletyczne-

go ślepca. W pojedynkę obaj skazani na zgubę, postanawiają żyć w symbiozie. 

                                                 
10 J. W. Gałkowski, Religia zagrożeniem czy wsparciem wolności?, w: Z. Zdybicka, Religia  

a sens bycia człowiekiem, Lublin 1994, s. 36; J. M. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 1994,  

s. 103. 
11 A. Jonas, Augustin und das paulinische Freiheitsproblem, Göttingen 1985, s. 25–28; Kowal-

czyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Warszawa 1987, s. 92. 
12 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996, XV, 27, 50; tenże,  

O wolnej woli, tłum. A. Trombala, w: tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, III, 1, 2–3; 

XVIII, 53; tenże, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982, II, 6, 14; tenże, Duch a litera, 

tłum. W. Eborowicz, Warszawa 1977, s. 73–74; 87–91; T. Dzidek, Mistrzowie teologii. Prezen-

tacja – antologia tekstów – dyskusja, Kraków 1998, s. 152–153; B. Altaner, A. Stuiber, Patrolo-

gia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, Warszawa 1988, s. 272–274; D. Oko, Łaska i wol-

ność, Kraków 1997, s. 89–96. 
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Ślepy atleta bierze więc na swoje ramiona tego dobrze widzącego, ale z trudem 

poruszającego się karła i idą. Ten dobrze zbudowany i silny pyta: co widzisz? 

A kwiatki widzę – odpowiada – łąkę, rzekę i błoto. No i ten wielki hyc w to 

błoto, wykrzykując z nieukrywanym zadowoleniem, że to najbardziej lubi.  

Tłumaczenie tego obrazu wydaje się zbędne. Wola jest tytanem w człowie-

ku, z którym nasz rozum musi się zmagać, w jakiś sposób go okiełznać, aby 

dzięki swojej sile ten tytan nie poprowadził nas do zguby. Poza tym wolność 

człowieka nie polega na wybieraniu czegokolwiek, ale na wybieraniu dobra.  

I tylko dobra, ponieważ kiedy na podstawie wolnej woli wybiera się zło, wol-

ność może szybko ulec ograniczeniu. A nawet zniesieniu, czego dowodem są 

całe zastępy alkoholików i narkomanów. 

Demokracja tymczasem, a wraz z nią wolność człowieka, ponieważ z rozu-

mieniem tej pierwszej bardzo związana i do niej najbardziej odnośna, jest poję-

ciem prymarnym. Niestety takie ujęcie, niezależnie od siły przekonania, nie 

rozwiewa w dostatecznym stopniu wszystkich wątpliwości. Nie rozwiązuje 

również wielu, pojawiających się przed współczesnymi społeczeństwami pro-

blemów
13

. Ani bowiem wolność, a tym bardziej demokracja, nie wyjaśnia się 

sama przez się i nie tłumaczy. Zwłaszcza, że jedna i druga wartość jest bardzo 

różnie rozumiana oraz niejednokrotnie wskazywana jako najważniejsze kryte-

rium rozwiązywania sporów społecznych i forma sprawowania władzy. Demo-

kracja traktowana przez wielu wręcz jak religia, staje się swoistym szyfrem 

kryjącym w sobie rozumienie wolności jako niczym nieograniczone „ja”, nie-

podlegające żadnym społecznym barierom
14

. Dlatego też jakiekolwiek normy  

i prawa, które usiłuje się narzucić człowiekowi z zewnątrz, postrzegane są w tej 

perspektywie jako formy manipulacji. Tyle tylko, że w takiej wizji człowiek 

zostaje pomylony z Bogiem, ponieważ rozumiany jest jako istota posiadająca 

wolność absolutną, gdzie każde ograniczenie ma wydźwięk pejoratywny. Ta-

kiej jednak niezależności i władzy – jak zauważa Alexis de Tocqueville – nie 

powinno się przyznawać żadnej instancji, ponieważ tak wielki mandat zaufa-

nia, otwierający praktycznie drogę do wszechwładnego panowania, jest niepro-

porcjonalny do ludzkiej mądrości, wiedzy, roztropności i doświadczenia
15

.  

W równym stopniu dotyczy to również każdej grupy ludzi, wyrastającej przy 

pomocy takiego instrumentu na prawdziwą potęgę. I naprawdę mało istotne 

jest to, czy grupę taką nazwiemy „ludem”, „dworem”, „monarchią”, „republi-

                                                 
13 Nuovo Dizionario di  Teologia Biblica,  P.  Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda (red.), Torino 

1991; S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, s 324;  

J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 55. 
14 Ch. Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 1961, s. 26; Enciclopedia Garzanti di filosofia, 

Milano 1993, s. 654. 
15 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 192n; tenże, Dawne rządy  

i rewolucja, tłum. W. M. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 67; J. L. Talmon, O demokracji totali-

tarnej, „Znak” 4 (1992) 443, s. 67-80. 
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ką”, „arystokracją” czy „demokracją”. Jakakolwiek zatem wola większości  

i posiadana przez nią możliwość wprowadzania jej w życie – władza, nie może 

być pozostawiona bez ograniczeń, stałej kontroli, z możliwością ingerencji 

oraz odnośnego bardzo czytelnego kryterium
16

. 

Jakie jest wobec tego to kryterium i dlaczego należy je postawić ponad de-

mokracją oraz samowolą jednostek lub dążeniem do niezależności wielkich 

grup społecznych? Zanim podejmiemy się odpowiedzi na tak postawione pyta-

nie, powinniśmy najpierw – jak się wydaje – zatrzymać się nad samym poję-

ciem (rozumieniem) demokracji, które nie wyczerpuje się tylko we współcze-

snych doświadczeniach, związanych z tworzeniem struktur społecznych i roz-

wiązywaniem, pojawiających się w ich ramach konfliktów. 

 

2. Przede wszystkim wybór dobra, a nie wybór jako taki 

 

Obiektywnie trzeba stwierdzić, że demokracja nie jest naszym wynalaz-

kiem, który jako taki ma przecież swoją historię i uwarunkowania, tudzież 

swoje, raczej niekwestionowane, zdobycze. Podobnie jak i potknięcia; błędy, 

których nie można powtarzać, ale trzeba o nich pamiętać
17

. Dziś mamy do czy-

nienia z taką sytuacją, w której o historii mówi się bardzo rzadko. To taki – jak 

słyszymy – „zbędny balast”. Stąd wielu popełnionych błędów i nadużyć wła-

dzy, ograniczających poważnie wolność, a nawet prawo do życia, z powoła-

niem się na reguły demokratyczne, po prostu się nie pamięta. 

Problem ten korzeniami sięga kultury w Mezopotamii oraz starożytnego 

Egiptu, kiedy to dochodziło do licznych kontaktów takich kultur jak babiloń-

ska, asyryjska, egipska, minojska, mykeńska i fenicka, z których powoli wyła-

niało się nowe rozumienie społeczności i nowy kształt relacji międzyludzkich. 

Widocznym przełomem w tym kontekście, gdzie bardzo często dochodziły do 

głosu despotyzm i niewolnictwo, było greckie rozumienie jednostki ludzkiej 

oraz społeczności, które starano się zabezpieczyć przez obowiązujące wszyst-

kich prawo. Zafascynowani ideą piękna i harmonii starożytni Grecy w swoich 

poszukiwaniach intelektualnych, w ten sam sposób chcieli postrzegać kształ-

towane przez siebie życie społeczne.  

Kierujący polityką Aten Perykles (ok. 500-429) zastanawiał się, jak połą-

czyć w jeden organizm społeczny małe państwa helleńskie? Poza tym dostrze-

gał wielką niesprawiedliwość w takim sposobie sprawowania władzy, kiedy 

                                                 
16 E. von Kuehnelt-Leddihn, Demokracja – opium dla ludu, s. 92-93. 
17 Z. Krasnodębski, Europa – legenda i zadanie, „Znak” 9 (2001) 556, s. 4-11; J. M. Kłoczowski, 

Rzym chrześcijański w Europie Środkowo-Wschodniej XIII-XV wieku, w: U progu trzeciego 

tysiąclecia, A. Białecka i J. J. Jadacki (red.), Warszawa 2001, s. 122; Cz. S. Bartnik, Historiolo-

gia w kulturach starożytnych, Lublin 2000, s. 89; A. Gieysztor, Europa ponad geografią: starsze 

dzieje idei, w: Szkoła przeżycia cywilizacyjnego, J. M. Dołęga, J. Kuczyński, A. Woźnicki (red.), 

Warszawa 1997, s. 102. 
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jakaś jedna klasa ustanawia prawo dla całości lub jedna część społeczeństwa 

rządzi ogółem. Przez wiele lat zastanawiał się, jak przeprowadzić reformę ta-

kiego sposobu rządzenia, aby nie doprowadzić do anarchii. W końcu znalazł 

rozwiązanie w głosowaniu zgromadzenia ludowego. Chciał, by jak najwięcej 

Ateńczyków brało udział w zebraniach i dokonującym się podczas nich kształ-

towaniu prawa. Zgromadzenie ludowe reprezentowało jednak tylko jedną war-

stwę społeczną, tę najliczniejszą, ale i najniżej sytuowaną. Kiedy sięgnęło po 

władzę absolutną, doszło do tyranii. Wiele wieków musiało upłynąć, zanim 

Ateńczycy zrozumieli, że żadna forma rządów, żaden sposób sprawowania 

władzy, nie niesie ze sobą niepodważalnej gwarancji sprawiedliwych rządów, 

jeśli nie towarzyszy mu powszechnie uznawane ograniczenie, odnoszące się  

w równym stopniu do oligarchii, jak i demokracji. Chodziło tylko o kryterium, 

które pozwalałoby się zbliżać do upragnionego ideału sprawiedliwości i poko-

jowego współistnienia jednostek. Wreszcie za podstawę owej regulacji czy też 

koniecznych ograniczeń, uznano sprawdzone w tradycji prawa; powszechnie 

znane i mające charakter zobowiązujący; stanowiące także podstawę nienaru-

szalnej konstytucji
18

. 

To nie przypadek, że te rozwiązania pojawiają się akurat w Grecji. Droga do 

takiego odkrycia przygotowywana była bardzo długo i w sposób, wielu współ-

czesnym tej kulturze, nieznany. Refleksja nad człowiekiem, umożliwiająca 

powiązanie wolności ludzkiej i sumienia z prawdą, odkrycie podmiotowości, 

prowadziło Greków do poznania subtelnej różnicy między dobrem i dobrami; 

między ratio i religio. Jako miłośnicy różnych sztuk, posiadający teatr komedii 

oraz dramatu, uprawiający poezję, muzykę, rzeźbę, a także wielce zaintereso-

wani pomnażaniem, systematyzacją wiedzy o świecie i człowieku oraz sposo-

bem przekazywania jej, stworzyli kulturę, nazywaną i rozpoznawaną jako kla-

syczna. Grecy znali metodę indukcyjnego badania rzeczywistości oraz intelek-

tualnej interpretacji jej wyników. Wnieśli w kulturę europejską podstawy geo-

metrii, astronomii, medycyny. Stworzyli podstawy wzniosłej etyki (np. przy-

sięga Hipokratesa). Wszystko to pozwalało im przekroczyć ów próg dzielący 

mity od prawdziwej wiedzy, co inspirowało ich oraz wszystkie następujące po 

nich i czerpiące z ich dorobku kultury, do dalszego rozwoju
19

.  

                                                 
18 Lord Acton, Historia wolności – wybór esejów, tłum. A. Branny, A. Gowin, P. Śpiewak, Kra-

ków 1995, s. 41-42; K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 

1975, s. 146; M. Finley, Polityka w świecie starożytnym, tłum. D. Kozińska, Kraków 2000, 147-

169; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I. Zieliński, t. II, Lublin 1997, s. 508-525; 

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tłum. L. Piotrowicz Warszawa 1973, s. XLI; tenże, Polityka, 

tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, s. LV; R. Legutko, Czy demokracja jest ustrojem mą-

drym?, w: Demokracja dla wszystkich, J. Pluta, E. Stawowa, S. Wilkanowicz (red.), Kraków 

1992, s. 10. 
19 S. Wilkanowicz, Pytania do Europy, „Znak” 3 (1995), s. 48; Ch. Dawson, Tworzenie się Eu-

ropy, Warszawa 1961, s. 25; Herodot, Historie I, 4, tekst cytowany według wydania A. Colonna  

i F. Bevilacqua, UTEF, Torino 1996, s. 63. 
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Cokolwiek byśmy jednak nie powiedzieli o dokonaniach i osiągnięciach sta-

rożytnych Greków, o ich kulturze, sztuce, filozofii, wszystko to nie byłoby 

raczej możliwe gdyby nie jońscy filozofowie przyrody, pozornie nieinteresują-

cy się człowiekiem, ale raczej otaczającym go światem
20

. Otóż zadając pytanie 

o arché, wprawdzie udzielali oni różnych odpowiedzi, niemniej wszystkie one 

prowadziły do odkrycia niewzruszonej podstawy, na której niejako dokonują 

się wszelkie procesy
21

. Należy tę podstawę rozumieć zarówno w sensie fizycz-

nym – kosmicznym, jak i etycznym. Wówczas wiedza nie była odrywana od 

etyki i dlatego prowadziła do mądrości, którą sami Grecy rozumieli jako sztukę 

szczęśliwego, tzn. dobrego życia. Innymi słowy, nie tak ważne były odpowie-

dzi na pytanie: o arche, ile raczej samo pytanie, prowadzące do odsłonięcia 

właśnie niezmiennej, odwiecznej – według Greków – zasady, prawa, wreszcie 

wartości, które rozum ludzki powinien odkryć, a działanie ludzkie i ludzkie 

wybory w każdych warunkach uszanować, a nie je ustanawiać
22

. 

 

3. Współczesna apoteoza wolności i kryzys wartości 

 

Tymczasem współczesne demokracje zdają się „wynalazkami” starożytnych 

Greków zupełnie nie przejmować, sięgając do innych wzorców i doświadczeń; 

bardziej odpowiednich do potwierdzenia i zagwarantowania wolności. Wol-

ność bowiem jest dziś w najbardziej rozwiniętych formach społecznych najwy-

żej stawianym dobrem. Rodzi się jednak pytanie: Czyja wolność, a także jaka 

wolność? Jak łatwo zauważyć, rozumienie demokracji, stawiające w centrum 

ludzką wolność; czyniące z niej najważniejszą i niewzruszoną podstawę wzno-

szenia struktur społecznych i stanowienia regulujących nimi praw, bardzo różni 

się od tego rozumienia, które właściwe było starożytnym Ateńczykom
23

. Może 

zatem nie tylko demokrację rozumiano wówczas inaczej, ale też samą wolność. 

Chociażby właściwe mentalności i najbardziej rozpowszechnionej koncepcji 

świata oraz człowieka greckie ananke, pozwala nam stwierdzić, że wolność dla 

starożytnych Hellenów nie była elementem najistotniejszym i największą war-

tością. Poza tym bardzo mocno – zresztą podobnie jak u nas – uzależnioną od 

                                                 
20 M. A. Krąpiec, Dzieła, t. IX, Ja – człowiek, Lublin 1991; B. Smolka, Narodziny i rozwój per-

sonalizmu, Opole 2002, s. 33. 
21 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1994, s. 35; F. Cople-

ston, Historia filozofii, t. I, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1998, s. 27. 30. 
22 J. Bitner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997, s. 30-33;  

H. Dummery, Persone, w: Encyklopedia Universalis, t. XIV, Paris 1985, s. 292; J. Auer, Person, 

Regensburg 1979, s. 16nn; F. Copleston, Historia filozofii, t. I, s. 128; G. Reale, Historia filozofii 

starożytnej, t. V, s. 49; A. Wierzbicki, Sokrates: narodziny Europy, „Ethos” 21/22 (1993), s. 206; 

Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 129nn. 
23 J. Strzelecki, Wokół doktryn wyzwolenia, w: Problem wyzwolenia człowieka, w  Materiały  

z sesji zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury Chrześci-

jańskiej (Rzym) w dniach 16-17 maja 1986 r. w Kazimierzu nad Wisłą, Rzym 1987, s. 204-212. 
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obrazu świata. Kosmos – czyli ład jest przecież zawsze wynikiem niewzruszo-

nego podporządkowania; powszechnie obowiązującej zasady, która nie toleruje 

jakiejkolwiek formy dowolności, a tym bardziej przygodności. Odejście zatem 

od stałych zasad, niezmiennych praw i obrazu świata, tłumaczącego się przez 

swoją całość, zupełność, harmonię, musiało prowadzić do rozluźnienia i z cza-

sem coraz większego uniezależnienia od siebie poszczególnych elementów 

rzeczywistości. I choć proces ten trwał dość długo, niemalże przez całe śre-

dniowiecze, ostatecznie doprowadził do rozbicia i pokawałkowania naszego 

świata, który coraz trudniej było opisywać i rozumieć jako niewzruszone, po-

zwalające się ogarnąć ludzkiemu umysłowi universum. Wówczas narzuca się 

przede wszystkim to co relatywne, zmienne, szczegółowe, a nie to co stałe  

i ogólne; to co dowolne, a nie to co zasadnicze. Stąd kierunek mógł być już 

tylko jeden. 

 O ile odkrycie starożytnych Greków (Perykles), pozwalające dostrzec, że 

ludzie łączą się w związki, grupy ze względu na interesy a nie zasady, kazało 

im poszukiwać przede wszystkim zasad, to nowożytne społeczeństwa bardziej 

były zainteresowane interesami
24

. 

Ale demokracji, przede wszystkim w nowoczesnych społeczeństwach, wy-

znaczono znacznie wyższe i – jak się utrzymuje – szlachetniejsze cele niż 

usprawiedliwianie lub umożliwianie interesów większych czy też mniejszych 

grup. Od tej bowiem formy sprawowania władzy i związanego z nią ubiegania 

się o tak wysoki mandat społeczny oczekuje się wytłumaczenia całości postę-

powania oraz wartościowania człowieka. Tyle tylko, że w systemach demokra-

tycznych nadal nikt nie jest specjalnie zainteresowany wskazaniem jakiegoś, 

wszystkich obowiązującego odniesienia, ponieważ ono musiałoby ograniczać 

demokrację. Podobnie jak według tej wizji ogranicza ludzką wolność, gdyż nie 

pozwala jej się zatrzymać na samej możliwości wybierania, wskazując co 

człowiek lub grupa ludzi wybrać powinna, aby własnej wolności i wolności 

drugich nie zniszczyć przez zły wybór. W ten sposób wiele współczesnych 

nam społeczeństw wpada w zastawioną przez siebie pułapkę
25

. 

Większość sama z siebie nie jest zabezpieczona przed błędną decyzją, błęd-

nym wyborem. Czy w tym kontekście wybór kwalifikowanej większości 

współczesnych Sokratesowi mieszkańców Aten, skazujących go na śmierć, czy 

też wybór mieszkańców Jerozolimy ułaskawiający Barabasza w miejsce Jezu-

                                                 
24 M. Schooyans, La dińve totalitaire du libiralisme, Paris 1991, tense, Totalitarne zagrożenie 

demokracji, tłum. K. Deryło, „Ethos” 21/22 (1993), s. 126-127; zob. Research in Human Repro-

duction. Biennal Report 1988-1989, Geneva 1990, s. 49 58. 
25 R. Bartoszcze, Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej, Kraków 1995, s. 9-73; 

J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006, s. 199-226; G. de Rosa, Relatywizm współ-

czesny, „Przegląd Powszechny” 10 (2006), s. 53-68; C. P. Sajak, Dyktatura relatywizmu?, tłum. 

G. Schmidt, „Przegląd Powszechny” 10 (2006), s. 42-52; N. Bobbio, Liberalizm i demokracja, 

tłum. P. Bravo, Kraków 1998, s. 40; J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości, tłum. S. Kró-

lak, Warszawa 2006, s. 31, 28-42. 
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sa, nie mówiąc już o większości, która pozwoliła dojść Hitlerowi do władzy  

w Niemczech, może się uchylić przed bardzo surową oceną? Uznanie ich prze-

cież za błędne pozwoliło obronić wiarę w człowieka i umożliwiło poszukiwa-

nie rozwiązań oraz mechanizmów, które miały przed takimi błędami chronić 

demokratyczne społeczeństwa. Demokracja pozbawiona fundamentu obiek-

tywnych wartości jest zagrożona wielkim ryzykiem przekształcenia się  

w dyktaturę
26

.  

 

4. Demokratyczny spór o prawdę 

 

Demokracji zatem nie sposób sobie wyobrazić bez prawa. To prawo  

w klasycznej tradycji związane jest z obiektywną prawdą. Wszędzie zatem, 

gdzie się neguje obiektywną prawdę, pojawia się bardzo poważne zagrożenie 

totalitaryzmem. Charakter tej prawdy jest oczywiście transcendentny, a czło-

wiek ma obowiązek ją odkryć i być jej posłuszny. Ona bowiem stanowi jedyną, 

pewną zasadę gwarantującą sprawiedliwe stosunki między ludźmi. Brak takiej 

zasady i brak uznania prawdy transcendentnej, stwarza sytuację, w której każda 

siła dąży do maksymalnego skumulowania władzy, przejęcia jak największej 

liczby dostępnych środków i narzucenia innym swojej woli czy własnych po-

glądów. Nie zastanawiając się przy tym nad prawami oraz wolą innych. Histo-

ria zna przecież przypadki zbrodni dokonywanych w imię „prawdy” i „demo-

kracji”
27

. 

Tymczasem we współczesnych demokracjach prawa i prawdy nie pojmuje 

się i nie definiuje treściowo, ale formalnie. Funkcję prawa i prawdy zajmuje  

w nich decyzja większości. Praktyka zatem ma decydować o tym, co jest dobre 

i co jest prawdą. Prawda jednak wyprzedza wszelką praktykę i decyduje o tym, 

czy praktyka jest dobra czy zła
28

. Polityka jest wtedy dobra i wspiera wolność, 

kiedy służy wartościom i prawom, które odsłania przed człowiekiem rozum. 

Należy zatem odrzucić koncepcję państwa, które chce obdarowywać swoich 

obywateli szczęściem i uznaje siebie za źródło prawdy oraz prawa. Państwo 

czerpie wiedzę o prawdzie z zewnątrz. Nie na podstawie czystego rozumu, 

ponieważ on jest niewystarczający w dziedzinie moralności, ale na podstawie 

rozumu dojrzewającego na gruncie historycznej wiary (przypadek T. Kotarbiń-

                                                 
26 J. Ratzinger, Sumienie w dziejach, tłum. J. Kruczyńska, „Communio” – kolekcja: Kościół – 

ekumenizm – polityka, 5 (1990), s. 212; tenże, Wolność i więzy kościelne, tłum. J. Kruczyńska, 

„Communio” – kolekcja: Kościół – ekumenizm – polityka, 5 (1990), s. 224; V. Possenti, Le socie-

tà liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Genova 1991, s. 293.  
27 H. U. Balthasar, Znaczenie słów Chrystusa: „Ja jestem prawdą”, tłum Z. Hanas, „Communio” 

4 (1987), s. 12; T. Styczeń, Solidarność wyzwala, s. 117. 
28 T. Styczeń, Solidarność wyzwala, Lublin 1993, s. 78-79; W. Piwowarski, Słownik katolickiej 

nauki społecznej, Warszawa 1993, s. 141. 
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skiego)
29

. Chodzi więc o wskazanie i zarazem uszanowanie przez systemy de-

mokratyczne takiej, zewnętrznej do nich instancji, która rości sobie pretensje 

do poznania i przekazania drugim prawdy
30

, czyli do formowania ludzkiego 

sumienia, czego żadnej władzy państwowej czynić nie wolno. Choćby z tego 

tytułu, że nie dysponuje odpowiednimi do tego narzędziami
31

. 

Demokracja właściwie funkcjonuje tylko wówczas, kiedy prawidłowo dzia-

ła ludzkie sumienie. A to nie ma nic do powiedzenia bez wartości chrześcijań-

skich i bez Boga. Dlatego Bóg nie może być spychany wyłącznie do sfery pry-

watnej
32

. Ateizm radykalny i bezkompromisowy nie jest dziś w modzie. 

Znacznie większe uznanie zdobywa wiara człowieka w to, co człowiek sam – 

ktokolwiek – uzna za przedmiot swojej wiary. Wiary niby się  nie zwalcza, ale 

nie ma publicznej zgody na jej treść
33

. Chrześcijaństwo przez swoją ideę nie-

zbywalnej i z niczym nieporównywalnej godności człowieka, z której wynikają 

wszystkie inne prawa osoby ludzkiej; przez swoje rozumienie sprawiedliwości, 

zasadę miłości braterskiej, tworzy też nową wizję ładu społecznego
34

. Tymcza-

sem chrześcijaństwo we wszystkich swoich instytucjach, przede wszystkim  

w Kościele, jest dziś systematycznie i metodycznie separowane od struktur 

politycznych, co ma świadczyć o bardzo nowoczesnym sposobie sprawowania 

władzy i tworzenia porządku publicznego. Tyle tylko, że bez tego dziedzictwa, 

jakie współczesne społeczności i narody zawdzięczają chrześcijaństwu, idei 

demokracji oraz praworządności, którą się dziś tak szczycimy, najprawdopo-

dobniej nigdy by nie było. Należy oczywiście pamiętać i doceniać wkład staro-

żytnej kultury greckiej, jej zdobycze i rozwiązania, ale najbardziej pełne i kon-

kretne ukazanie prawdy, która oświeca, poucza i prawa, które zobowiązuje 

oraz pozwala tworzyć sprawiedliwy ład społeczny, znajdujemy właśnie  

w chrześcijaństwie
35

. Sama bowiem zasada większości i jej stosowanie niczego 

                                                 
29 P. Tillich, „Co to jest prawda?”, tłum. J. Łata, „W Drodze” 1 (1987), s. 29; Z. Zdybicka, 

Religia a sens bycia człowiekiem, Lublin 1994, s. 36; J. M. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 

1994, s. 103. 
30 S. Rosik, Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność, Studium teologiczno-moralne, 

Poznań 1986, s. 55-64; R. Latourelle i R. Fisichella, a cura di R. Fisichella, Dizionario di Teologia                                                                                   

Fundamentale, Assisi 1990, s. 1450; P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Nuovo Dizionario di 

Teologia Biblica, Torino 1991, s. 1655. 
31 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, p. 1777; A. Zuberbier, Prawda, w: Słownik 

teologiczny, t. II, A. Zuberbier, (red.), Katowice 1989, s. 142-143. 
32 E. von Kuehnelt-Leddihn, Demokracja – opium dla ludu, s. 127. 
33 D. Kowalczyk, Wiara dla dorosłych, w rozmowie z ks. Tomaszem Jaklewiczem, „Gość Nie-

dzielny” 41 (2012), s. 20. 
34 Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993, p. 37. 39; K. Rahner i H. Vorgrimler, Mały słow-

nik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski i P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 355. 
35 M. Jaworski, Wyzwolenie człowieka w chrześcijaństwie, w: Problem wyzwolenia człowieka – 

Materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury 

Chrześcijańskiej (Rzym) w dniach 16-17 maja 1986 r. w Kazimierzu nad Wisłą, Rzym 1987,  

s. 241. 
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tak naprawdę nie wyjaśnia i nie gwarantuje. Stąd w każdym wypadku musi się 

odnosić do czegoś, co stanowi niewzruszone kryterium wyborów.  

Chrześcijańska wizja demokracji bardzo precyzyjnie rozdziela dwie sfery, 

które nie mogą się nigdy utożsamiać, ale też nie mogą pozostawać zupełnie 

niezależnymi. Jakakolwiek większość musi podejmować decyzje dotyczące 

wkładu wysiłku poszczególnych obywateli i grup w celu realizacji dobra 

wspólnego, różnych interesów. Są to przecież wielkości rozporządzalne. Nie 

można jednak w ten sam sposób rozumieć wartości, które są nierozporządzalne  

i muszą stanowić odnośną normę, niewzruszoną oraz stałą dla wszystkich in-

nych decyzji większości. Nie można przecież prawdy jako takiej, która nie jest 

moją własnością, tylko do mnie nie należy i ode mnie nie zależy, z którą nie 

mogę czynić tego, co mi się podoba, traktować podobnie jak innych dóbr czy 

interesów
36

. O pieniądzach, które należą do mnie, mogę decydować i robić  

z nimi, co chcę, ale wartości już nie można potraktować w taki sam sposób. 

Choć proces urynkowienia, nawet prawdy, jest dziś w wielu społecznościach 

bardzo mocno posunięty, przez co czyni się z nich wyjątkowo niebezpieczne 

„miejsce” łamania praw człowieka pod pozorami demokratycznych reguł
37

. 

Odniesienie demokracji do religii nie tylko nie jest żadnym zagrożeniem, 

ograniczeniem tej pierwszej, ale stanowi jej najbardziej skuteczne zabezpie-

czenie. Wszelkie formy rządzenia lub spory o władzę, także te akademickie, 

zahaczają o religię – ludźmi można rządzić tylko przy pomocy strachu lub au-

torytetu. Religia nadal pozostaje – wbrew szumnym hasłom i zapowiedziom 

pozytywistów, a także postmodernistów – najważniejszym czynnikiem odróż-

niającym nasz ludzki świat od tego zwierzęcego. W życiu społecznym chrze-

ścijanie często są jedynymi obrońcami fundamentalnych zasad prawa natural-

nego i podstawowych praw człowieka; tudzież obrońcami demokracji, a przy-

najmniej jej prawdziwego kształtu i właściwego funkcjonowania, co odpowia-

da ich zobowiązaniu względem dostępnej ludzkiemu rozumowi Prawdy
38

. Tyl-

ko w relacji do niej można mówić o błędzie i odpowiedzialności, także o winie. 

Każdy człowiek ma poczucie winy. 

 To poczucie jest człowiekowi równie potrzebne jak ból fizyczny, informu-

jący o niewłaściwym funkcjonowaniu jego organów. Dlatego też brak tego 

poczucia świadczy o jakiejś ciężkiej chorobie. Innymi słowy: ktoś, kto nie ma 

poczucia winy, jest „żywym trupem, woskową figurą”. Człowiek, który nie 

widzi, nie rozpoznaje prawdy, że upadł, że zabijanie jest winą, bardzo oddalił 

się od prawdy. Stąd celnik, który popełnił wiele złych czynów, jest dla Boga 

                                                 
36 Św. Augustyn, Solilokwia, tłum. A. Świderkówna, Warszawa 1953, s. 13-21. 
37 K. Starczewska, Wartości podstawowe, w: O wartościach, normach i problemach moralnych, 

M. Środa (wybr.), Warszawa 1994, s. 236 i 243. 
38 W. Sedlak, Inną drogą, Warszawa 1988; K. Kaucha, J. Kędzierski, Werytatywny argument,  

w: Leksykon teologii fundamentalnej, M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, (red.), 

Lublin-Kraków 2002, s. 1317. 
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bardziej sprawiedliwy niż faryzeusz, który spełnił wiele dobrych uczynków  

(Łk 18,9-14). Człowiek tylko wtedy nie widzi, nie poznaje prawdy, kiedy nie 

chce; kiedy się na nią zamyka, odrzuca światło. Prawda jest obecna w człowie-

ku. Owa jedyna prawda pochodząca od Stwórcy, która dzięki objawieniu stała 

się Pismem
39

. Potwierdza to także św. Paweł, gdy mówi, że poganie nawet bez 

znajomości Prawa wiedzieli, czego oczekuje od nich Bóg (Rz 2,12-16). Błą-

dzące sumienie jest wygodne tylko w pierwszej chwili. Później rodzi dehuma-

nizację świata i śmiertelne zagrożenie. Winą nie jest postępowanie zgodnie  

z własnym przekonaniem. Wina leży głębiej. Winą jest to, że doszliśmy do 

takiego przekonania, którego nie można pogodzić ze sprawiedliwością. Winą 

jest stan naszej duszy i zachwaszczenie naszego sumienia, które przytępiło głos 

obecnej w nas prawdy, przytępiło słuch i wzrok
40

. 

 

5. Ontologiczne podstawy oceny demokracji i jej rozwiązań 

 

Postawmy zatem dość kontrowersyjną – jak można bezsprzecznie sądzić – 

tezę. Pojawiają się, choć niezbyt odważnie i często artykułowane opinie, że 

swoistym sprawdzianem trwałości oraz wartości porządku demokratycznego 

staje się rzeczywistość Europy Środkowej po transformacji systemowej; po 

upadku kolektywistycznej – w tym regionie i nie tylko – wizji społeczeństwa. 

Egzamin niestety nie wygląda najlepiej, choć podobno wszyscy zdajemy go 

dobrze. Nasze społeczeństwo, tak jak jemu podobne, nie radzi sobie z wolno-

ścią. A wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za ten stan i wywołani do 

uregulowania tegoż, zatrzymują się przeważnie na argumentach ekonomicz-

nych, sprowadzając często regulację w sferze zasad do tzw. „niewidzialnej ręki 

rynku”. Kiedy to nie działa, liberalna koncepcja, przyjmująca ekonomiczne 

kryteria jako niewzruszony wyznacznik dziejów człowieka i jego obecnego 

sposobu życia, nie wycofuje się. Zmienia tylko swoje priorytety
41

. Nawiasem 

mówiąc niezgodne z jej założeniami. Czyli „ręka powinna być teraz nie tylko 

widzialna – dostrzegana, doświadczana, ale wręcz kierowana i jak trzeba zaci-

skająca się w pięść”
42

.  

                                                 
39 R. Spaemann, Uniwersalizm czy europocentryzm, tłum. T. Fiałkowski, w: Europa i co z tego 

wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo, Michalski K. (red.), Warszawa 1990, s. 340-341; Jan 

Paweł II, Adhortacja posynodalna Ecclesia in Europa, nr 19; Jan Paweł II, Jeżeli Europa chce 

pozostać sobie wierna. Przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej, 

Strasburg, 8 października 1988 r., L’Osservatore Romano – polskie 4 (1988), nr 10-11, s. 5. 
40 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, z Kardyna-

łem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Swiński, Znak, Kraków 1997, s. 197. 
41 E. von Kuehnelt-Leddihn, Demokracja – opium dla ludu, s. 125. 
42 A. Stanowski, Społeczne struktury grzechu, „Ethos” 11/12 (1990), s. 189; J. Tischner, Etyka 

solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 118; Cz. S. Bartnik, Naród i jego dzieje jako 

dzieło Personarum in communione , w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. „Gdzie 

jesteś, Adamie”, T. Styczeń (red.), Lublin 1987, s. 171-172. 
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Co może nas jeszcze zaskoczyć w świecie, w którym zwolennicy liberalnej 

koncepcji, chcąc potwierdzić swoje tezy, uciekają się do radykalnie nieliberal-

nych rozwiązań? Mają zatem wiele racji ci wszyscy, którzy nasz region i nasze 

warunki – tzw. transformacji systemowej, określają jako sprawdzian kondycji 

liberalizmu i demokracji
43

. Najogólniej streściłbym to określeniem: „kapitalizm 

w wykonaniu przedsiębiorców o kolektywistycznej – socjalistycznej mentalno-

ści”. Przypomina mi się, zarysowany swego czasu obraz kołowrotka i maszyny 

parowej przez ks. Józefa Tischnera. Obraz skądinąd mający przybliżyć sposób 

rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych w zmieniającym się 

postkolektywistycznym świecie
44

. 

 W świecie, w którym – przypomnijmy – niemalże z dnia na dzień likwido-

wano PGR-y, wyprzedawano za bezcen majątek i pozostawiano całe obszary 

bezrobocia oraz związanej z tym biedy ekonomicznej i moralnej, co do dziś ma 

swoje głębokie konsekwencje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Nato-

miast kołowrotek i maszyna parowa, konsekwentnie i nieodwołanie wypierają-

ca ten pierwszy sposób produkcji, przez długi czas funkcjonowały obok siebie. 

Czy trzeba dodawać, że podobnie jest z maszyną parową i silnikiem spalino-

wym oraz tym ostatnim i napędem jądrowym; książką i zapisem cyfrowym?  

I nie tylko chodzi o nas ani o innych, do nas podobnych. Chodzi też o tych, 

którzy budują – w swoim mniemaniu – wspólnotę europejską przy jednocze-

snym forsowaniu innych praw i przywilejów dla grupy z innym pieniądzem, 

czyli wspólnota ze wskazaniem na elitarnych lepszych i zobowiązanych do 

uznania tego gorszych
45

. 

Okazało się, że demokracja sprawdzona – przetestowana w nowych warun-

kach wyraźniej pokazała swoją starą twarz, która bez drogiego, zachodniego 

pudru jest tylko bardziej pomarszczona. Te największe bruzdy to populizm  

i korupcja. W demokracji kupuje się przede wszystkim głosy. Nieważne już, 

jaka jest forma płatności: obietnice, zobowiązania, wdzięczność, układy, per-

spektywa rozwiązania niemalże wszystkich problemów od ręki. Najlepszym 

„paliwem” korupcji w demokracji jest brak odpowiedzialności. Można podjąć 

najbardziej szkodliwe społecznie decyzje i spokojnie wycofać się w zacisze 

prywatnego życia; zająć się pracą na uniwersytecie, wejść do jakiejś rady nad-

zorczej, może zostać prezesem banku lub jakiejś dużej firmy, doradcą, ponow-

nie zająć się swoją praktyką adwokacką. Swoje „osiągnięcia” posiada również 

populistyczna amatorszczyzna demokracji, której konsekwencją jest niekontro-

lowane już dyletanctwo. Kto lepiej rozwiąże nasz problem, kiedy zepsuje się 

                                                 
43 Redakcja, Solidarni: wolni przez prawdę, „Ethos” 3/4 (1990), s. 6-8. 
44 I. Tokarczuk, Problemy pracy w Polsce, w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogól-

nego, Program Duszpasterski na rok 1990/91, s. 35; i  J. Tischner, Przyczyny rozkładu etosu 

pracy i sposoby wyjścia, w: jak wyżej, s. 38. 
45 R. Bąk, Solidamentum - to, co umacnia, „W Drodze” 7/8 (1991), s. 36-37. 
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samochód, nawet najgorszy w mieście mechanik czy najlepszy kardiochirurg
46

? 

U nas jednak jest tak, że dobry chirurg, który codziennie ratuje czyjeś życie, 

nie pomyśli nawet możliwości zajęcia się polityką. Za to byle jaki szybko od-

krywa w niej swoje pięć minut, które wystarcza już później na całe życie. 

Innymi, raczej wątpliwymi „zdobyczami” demokracji są kuriozalne naduży-

cie statystyki i powszechne braterstwo. Statystyka jest przecież bezosobowa,  

a demokracja – jak mawiają Amerykanie – rozumie władzę jako rządy prawa,  

a nie ludzi. Bezduszne paragrafy wiele potrafią rozwiązać, ale i wiele zasłonić 

– nie mają przecież sumienia i dlatego nigdy nie czują się winne. Ileż to razy 

przepisy musiały u nas usprawiedliwiać znieczulicę, maskować brak odpowie-

dzialności. Jeśli zaś chodzi o braterstwo, to rozumiane ono być powinno jako 

powszechne i w duchu Rewolucji Francuskiej, czyli bez idei i instancji ojca, co 

jest nader problematyczne
47

. 

I wreszcie to „osiągnięcie” demokracji, jakim jest nierówność. Jak działa 

nierówność demokracji, która nikomu nie przeszkadza? Spójrzmy na to na 

przykładzie Kościoła w systemie demokratycznym – za jaki uważa się choćby 

nasz porządek. Kościołowi nie wolno wtrącać się do polityki – co niektórzy 

rozumieją jako w ogóle brak zgody na zajmowanie się polityką pasterzy Ko-

ścioła, hierarchów, proboszcza, zwłaszcza tam, gdzie ma on duży autorytet,  

a z tym, co mówi o polityce, kojarzone są konkretne, dobrze znane w środowi-

sku osoby, reprezentujące różne ugrupowania partyjne i interesy. Choć nie 

tylko. Polityką według tak myślących nie powinni zajmować się także teolo-

gowie i wszyscy ci, którzy należą do różnych organizacji chrześcijańskich, 

katolickich. Tylko u nas, to już kiedyś było i to nie tak dawno. Ludziom wie-

rzącym nie wolno było nie tylko polityką się zajmować, ale w ogóle obnosić ze 

swoimi przekonaniami, systemem wartości w przestrzeni publicznej
48

. I wła-

śnie to doprowadziło nas do systemu, sposobu działania, który polityce odbiera 

ludzką twarz. Czyni świat nieludzkim, przestępczym i zbrodniczym. Zwróćmy 

jednak uwagę, że już politykom wolno ingerować w sprawy Kościoła, walczyć  

z Kościołem na mocy uzyskanego od społeczeństwa mandatu politycznego, 

także uzyskanego od chrześcijan, ludzi wierzących. 

Porządkowanie wolności nie może jednak odbywać się na poziomie eko-

nomicznym, ponieważ ten nie jest adekwatny do tego problemu. Musi się od-

być na poziomie ontologicznym. Struktury zatem demokratyczne, nie wyja-

śniają i nie tłumaczą struktur o wiele pierwotniejszych i stanowiących ich uwa-

runkowanie. Do takich natomiast należą struktury bytu ludzkiego, których nie 

można pomijać, jeśli chce się zrozumieć, jak i dlaczego człowiek wybiera? 

Dlaczego jest raczej wolny a nie zdeterminowany? Dlaczego jest kimś więcej 

niż tylko to, co odsłania jego taki lub inny wybór? W tym celu należy sięgnąć 

                                                 
46 E. von Kuehnelt-Leddihn, Demokracja – opium dla ludu, s. 125. 
47 Tamże, s. 61. 
48 Cz. S. Bartnik, Nauka społeczno-polityczna Kościoła, Lublin 2008, 16-28. 
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do innej wykładni, innego wymiaru, który na poziomie tylko „narzędzi”, bar-

dziej lub mniej sprawnego działania, nie jest dostępny. Podkreślana na każdym 

kroku fragmentaryczność świata, rzutuje na fragmentaryczny, bardzo rozbity  

i rozproszony obraz człowieka, który nie może pretendować do ukazania ele-

mentów trwałych oraz istotnych. Ocena tego sposobu postępowania musi być 

bardzo negatywna. W jej świetle osiągnięcie starożytnych Greków nie zostało 

nawet dostrzeżone. Przekreślenie całych wieków rozwoju ludzkiej myśli nie 

może być potwierdzeniem wyższych, doskonalszych osiągnięć współczesności. 

Wręcz przeciwnie. Osiągnięcia te nie rozwiązują naszych poważnych dylema-

tów moralnych i każą nam żyć w „lepszym świecie”, ale budowanym przez 

„gorszych ludzi”. Człowiek, który nie zna swojego esse – kim jest i jaki na-

prawdę jest; nie może wyczerpująco zrozumieć, a tym bardziej w pełni pano-

wać nad swoim agere – jak i dlaczego tak właśnie działa, postępuje
49

. 

Ale dziś większość z tzw. „porządkowych” wie o ontologii mniej więcej ty-

le, ile wyraża się w ich rozumieniu „stworzenia”, które siedziało kiedyś na 

drzewie i przez to było mniej niezależne. Kiedy jednak temuż udało zejść  

z tego drzewa i jakoś urządzić na ziemi, to wówczas jego wolność i niezależ-

ność uległa znacznemu poszerzeniu. W niektórych miejscach tak bardzo, że ci 

przyzwyczajeni do życia na ziemi i w swoich domach, muszą teraz chronić się 

na drzewa. Oczywiście przed tymi, którzy z nich niedawno zeszli. A tak już 

poważnie: W porządkowaniu wolności nie można pominąć wymiaru, który 

przesądza o tym, dlaczego i jak człowiek jest wolny. Dopóki jednak będziemy 

uważać metafizykę za przebrzmiały już sposób dochodzenia do rozumienia 

człowieka, wciąż będziemy się starali budować coraz lepszy świat przy użyciu 

coraz gorszych elementów i zastosowaniu coraz gorszych narzędzi. 

 

Summary 

 

Man as a social being by nature is constantly trying to organize this aspect 

of his existence. Democratic systems, similarly as freedom do not explain by 

themselves. They need a stable and committing criterion constituting an objec-

tive truth, which refers to the rules being a basis of human activity and setting 

out the direction of human action, so as he would not lose his freedom because 

of bad choices. 

Human existence in the social and individual dimension, in its freedom and 

social structures building is only understandable on the ground of ontology, 

which also best explains its activity. 

 

                                                 
49 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 196. 
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Duchowość człowieka a polityka 
 

Wstęp 

 

Tak sformułowany temat jest nośnikiem problemu, który można zawrzeć  

w pytaniu: czy duchowość człowieka rzutuje na domenę polityki? Pytanie to 

określa cel refleksji i zarazem wyznacza jej zakres. Refleksja ta zmierza do 

poznania roli duchowości człowieka w jego politycznej aktywności. Aby ów 

cel mógł być osiągnięty, nie można nie rozpocząć analiz od przedstawienia 

natury duchowości (treść pierwszej części przedłożenia). Zasadność tego kroku 

badań ma swoje zakotwiczenie w fundamentalnej regule metodologicznej, któ-

ra mówi, że wartość czegoś wypływa z jego istoty. Określenie natury ducho-

wości otwiera drogę do kolejnego etapu, a mianowicie ukazania istoty polityki 

(treść drugiej części przedłożenia). Ustalenie natury duchowości człowieka  

i polityki umożliwi dopiero ukazanie wartości duchowości człowieka w jego 

politycznym zaangażowaniu (treść trzeciej części przedłożenia). 

              

1. Natura duchowości 

 

Obserwacja zachowania człowieka prowadzi do zasadniczego wniosku, iż 

jest on zdolny zarówno do podjęcia racjonalnych decyzji i dobrowolnych wy-

borów oraz aktów empatii względem drugiego człowieka, jak i do przekrocze-

nia własnej natury i wejścia w osobową relację z Bogiem. Jego zdolność do 

transcendencji świadczy o istnieniu w nim duchowego pierwiastka. Tę jego 

prawidłowość doskonale uchwycił swego czasu ks. Karol Wojtyła, kiedy napi-

sał, że wszystkim przejawom duchowości człowieka, które przybierają tak wy-

raźny kształt – transcendencji osoby w czynie – musi odpowiadać realna im-

manencja ducha, pierwiastka duchowego w człowieku. Człowiek nie może prze-

jawiać duchowości, jeżeli w jakiś sposób nie jest duchem
2
. Z powyższej wypo-

wiedzi wyraźnie przebija duchowy wymiar ludzkiej natury. Człowiek jest nie 

tylko ciałem, ale i duchem zarazem. Skoro podejmuje akty w sposób rozumny  

i dobrowolny, to dlatego, że istnieje w nim duchowy pierwiastek.    

Ten duchowy wymiar swojej natury człowiek odkrywa na drodze natural-

nego poznania. Ale to poznanie nie pozwala mu na pełne odkrycie prawdy  

                                                 
1 ks. profesor Henryk Wejman – kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (od 1984r.). Od 

2004 r. kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. Obecnie dziekan tegoż Wydziału. 
2 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 190. 
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o sobie samym. Wynika to po prostu z ograniczoności poznawczych jego ro-

zum. Inaczej mówiąc, nie jest on w stanie w oparciu o swe poznawcze zdolno-

ści odkryć całą głębię swej egzystencji, tj. źródło swego zaistnienia i cel oraz 

sens życia.  

Naprzeciw tym jego poznawczym ograniczeniom wyszedł sam Bóg. On do-

pełnił je swoim objawieniem w osobie Chrystusa. Doniosłość tego faktu do-

skonale uwypuklił Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio: Wcielenie Syna 

Bożego pozwala nam zobaczyć – napisał – rzeczywistość owej ostatecznej syn-

tezy, której umysł ludzki o własnych siłach nie mógłby sobie nawet wyobrazić: 

Wieczność wkracza w czas, wszystko ukrywa się w małej cząstce, Bóg przybie-

ra postać człowieka. Prawda zawarta w Objawieniu Chrystusa nie jest już za-

tem zamknięta w ciasnych granicach terytorialnych i kulturowych, ale otwiera 

się dla każdego człowieka, który pragnie ją przyjąć jako ostateczne i nieomylne 

słowo, aby nadać sens swojemu istnieniu. Od tej chwili wszyscy mają w Chry-

stusie dostęp do Ojca. W tym Objawieniu zostaje ofiarowana człowiekowi osta-

teczna prawda o jego życiu i o celu dziejów: «Tajemnica człowieka wyjaśnia 

się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego» – stwierdza Konstytucja 

Gaudium et spes (KDK 22). Poza tą perspektywą tajemnica osobowego istnie-

nia pozostaje nierozwiązalną zagadką (por. FeR 8. 12). Papieskie słowa wy-

raźnie odsłaniają dopełniający ludzkie możliwości poznawcze charakter Boże-

go objawienia i zarazem wskazują na to, że tylko w Chrystusie człowiek może 

siebie zrozumieć w pełni, tzn. odkryć sens i cel swojego życia i osiągnąć pełnię 

człowieczeństwa. 

Z dotychczasowej refleksji jednoznacznie wynika, że duchowość ściśle 

wiąże się z ludzkim duchem. W tym kontekście z przekonaniem można powie-

dzieć, że jest ona pojęciem antropologicznym i wskazuje na specyficzną wła-

ściwość ludzkiej natury. To duchowość odróżnia człowieka od świata zwierząt. 

Ten jej charakter doskonale uchwycił i uwypuklił ojciec prof. Antoni Jozafat 

Nowak. W jednym ze swoich wystąpień stwierdził: W środowisku zwierząt 

mówimy o życiu psychicznym, nie sposób jednak mówić o duchowości; wyraża 

się ona w wartościach ogólnoludzkich, jak: praca, myśl, symbol, mowa, sztuka, 

zabawa, kult, religia, kultura, nauka, itp. Nie są duchowością, lecz jej wyra-

zem. Duchowość jest zatem pojęciem prostym, niedefiniowalnym. Nie sposób 

także sprowadzać duchowości do jakiegoś wspólnego mianownika i nie można 

jej zdefiniować per genus et differentiam specificant
3
. Zdaniem Autora ducho-

wość przynależy do człowieka jako człowieka. Jest wręcz właściwością jego 

natury, a co za tym idzie, ma charakter ogólnoludzki. Z tego względu nie spo-

sób jej z natury zdefiniować. Można ją jedynie opisać poprzez uwypuklenie jej 

przejawów. To właśnie one pozwalają dopiero uchwycić jej treść. Jednym sło-

                                                 
3 A.J. Nowak, Duchowość osób konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i ko-

mentarze, A.J. Nowak (red), Lublin 1998, s. 180.  
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wem, duchowość staje się uchwytna w powiązaniu z towarzyszącym jej przy-

miotnikiem. To on nadaje jej specyfikację. W tym kontekście duchowość moż-

na określić jako przejaw ludzkiej aktywności związanej z intelektem, wolą  

i afektywnością. W zależności od tego, na co ta aktywność jest skierowana, 

tzn., jakie wartości zostają przez człowieka uznane, taka jest jego duchowość.  

Dlatego uprawnione staje się mówienie o ludzkiej duchowości naturalnej, 

czy też kulturowej. A kiedy ta aktywność bywa zorientowana na Transcenden-

cję, to wówczas odsłania się jej wymiar religijny, który najpełniej uwydatnia 

treść duchowości. I wtedy z przekonaniem można mówić o duchowości religii, 

której istotę określać będzie całość doktryny, nakazów moralnych, oraz praktyk 

ascetycznych i rytualnych, znamionujących tę religię. Zatem w aspekcie reli-

giologicznym śmiało można powiedzieć, że tyle jest duchowości, ile jest prze-

jawów religii w świecie. W świetle tego stwierdzenia właściwe jest mówienie  

o duchowości np. prawosławnej, judaistycznej, muzułmańskiej, protestanckiej, 

buddyjskiej, itd. W tym kontekście uzasadnionym jest nawet mówienie o du-

chowości sekt, a także duchowości ateistycznej
4
. Właśnie na tę dywersyfikację 

duchowości wskazali ojcowie Soboru Watykańskiego II, którzy w swych po-

stanowieniach doktrynalnych nie odmówili ludziom pozostającym poza wi-

dzialnymi strukturami Kościoła nawet najmniejszych przejawów życia ducho-

wego (por. KK 16; DRN 2). 

Gdy ową transcendencją jest osobowy Bóg, który objawił się w Chrystusie 

mocą Ducha Świętego, to ustosunkowanie się człowieka do Niego nabiera 

chrześcijańskiego charakteru. I tę relację należy określić mianem duchowości 

chrześcijańskiej. Jej istota sprowadza się – najogólniej mówiąc – do współpra-

cy chrześcijanina z Duchem Świętym
5
. To ogólne jej określenie wymaga 

uszczegółowienia. Dlatego konieczne staje się odsłonięcie działania Ducha 

Świętego.  

W sposób najgłębszy działanie Ducha Świętego ukazał św. Paweł Apostoł. 

Według niego Duch Święty wyzwala wiernych z mocy grzechu i więzów 

śmierci (por. Rz 8, 2), wspiera ich modlitwę (por. Rz 8, 26-27) i udziela im 

pokoju oraz radości (por. Rz 14, 17; 15, 13). Tenże sam Duch Święty włącza  

w sakramencie chrztu wierzącego w Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa (por. 

1 Kor 12, 13) i uzdalnia go do ofiarnej i bezinteresownej służby względem 

każdego potrzebującego (por. 1 Kor 13, 1-13; Ga 5, 22-23). Można powiedzieć, 

że Jego działanie jest zorientowane na pobudzanie chrześcijanina do tworzenia 

przez niego więzi z Bogiem i odnoszenia się w tym duchu do każdego czło-

                                                 
4 Por. H. Wejman, Duchowości stanów życia. Która jest ważniejsza?, „Studia Gnesnensia”  

25 (2011), s. 192.  
5 Por. O. Boulnois, Duchowość czy życie chrześcijańskie w Duchu?, w: Duchowość chrześcijań-

ska (kolekcja „Communio”, t. 10), red. L. Balter, Poznań 1995, s. 60-66. 
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wieka. Im bardziej będzie się on na Niego otwierał, tym większą nawiąże  

z Nim relację
6
.   

Odsłonięte powyżej dane biblijne legły, można powiedzieć z całą pewno-

ścią, u podstaw określenia przez ojców synodalnych, zgromadzonych w 1990 r. 

na VIII Zwyczajnym Synodzie Biskupów w Rzymie, istoty duchowości, której 

treść zawarli w roboczym dokumencie, zwanym Instrumentum laboris. W nim 

duchowość określili jako pewien ‘styl życia’, swego rodzaju ‘życie według Du-

cha’ (por. Rz 8, 9), ‘postępowanie według Ducha’ (por. 8, 4) [...]. Duchowość 

jest zespołem postaw serc pobudzonych przez Ducha, a mianowicie przekonań, 

motywacji, decyzji (nr 21). Z definicji tej wyraźnie wynika, że duchowość jest 

właściwością człowieka i polega na sposobie jego postępowania. A sposób 

postępowania w języku psychologii i religii określa się mianem postawy. Po-

stawa zaś jest - jak ją zdefiniował swego czasu kard. Karol Wojtyła – odniesie-

niem podmiotu do przedmiotu (wartości) percypowanego przez niego w po-

trójnym wymiarze intelektualno-poznawczym, emocjonalno-wartościującym  

i behawioralnym
7
. Stąd też zespół tych postaw stanowi o duchowości człowie-

ka. Duchowość więc przekracza swym zakresem zakres postawy. A to oznacza, 

że jest ona od niej większa. W tym kontekście duchowość jako zespół postaw 

nie jest niczym innym jak składową trzech czynników ludzkiej aktywności: 

świadomości, czyli poznania wartości, uznania tych wartości przez wolę, tj. 

wpisania ich w hierarchię i afirmacji tychże wartości przejawiającej się w dzia-

łaniu. Tak rozumiana duchowość jest właściwa każdemu człowiekowi. To zna-

czy, że nie jest ona zastrzeżona dla jakiejś grupy ludzi, lecz dotyczy wszyst-

kich. W tym sensie można powiedzieć, że tyle jest rodzajów duchowości, ile 

jest osób ludzkich. Ale w tej wielości sposobów jej urzeczywistniania daje się 

jednak zauważyć pewne typy wezwań, które wskutek podobieństwa form bycia 

tworzą stany
8
.  

 

2. Istota polityki 

  

Określenie natury duchowości umożliwia ze względów metodologicznych 

podjęcie kwestii istoty polityki. 

Pojęcie polityka ma greckie źródłosłowie i składa się z dwóch członów: po-

lis, co oznacza społeczność, państwo i tike’ (techne’), które wyraża rządzenia. 

Zatem z etymologicznego punktu politykę można zdefiniować jako sztukę rzą-

dzenia państwem
9
. 

                                                 
6 Por. H. Wejman, Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele, Poznań 2002, s. 22.  
7 K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988, s. 173.  
8 Por. H. Wejman, Duchowości stanów życia..., art. cyt., s. 194. 
9 Por. Słownik wyrazów obcych PWN, H. Szkiłądź (red.),  Warszawa 1980, s. 589.  
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W znaczeniu szerszym polityka jest umiejętnością prowadzenia różnego ty-

pu społeczności. Krótko mówiąc, jest to sztuka kierowania ludźmi
10

. To okre-

ślenie wymaga jednak uszczegółowienia. 

Cenny wkład w to uszczegółowienie, a co za tym idzie w określenie natury 

polityki, dał Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici, akcentując koniecz-

ność zaangażowania wiernych świeckich w doczesną rzeczywistość, w tym  

w politykę, określił ją jako różnego rodzaju działalność gospodarczą, społeczną 

i prawodawczą, która w sposób organiczny służy wzrastaniu dobra wspólnego 

(por. ChL 42). Papieska definicja polityki jako działalności szeroko rozumianej 

zostaje dookreślona przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary. Dookreśle-

nie to polega na skonkretyzowaniu przez nią zakresu owej działalności. We-

dług Kongregacji polityka ma obejmować promocję i obronę dóbr, takich jak: 

ład publiczny i pokój, wolność i równość, poszanowanie ludzkiego życia i śro-

dowiska, sprawiedliwość i solidarność
11

. A zatem polityką należy określić dzia-

łanie człowieka zorientowane na wprowadzanie ładu i pokoju w społeczeń-

stwie na drodze uszanowania ludzkiego życia i środowiska naturalnego oraz  

w duchu zachowania zasad: wolności i równości, ludzkiej  solidarności i spra-

wiedliwości. Jak z tego wynika, polityk to osoba, która nie tyle potrafi zarzą-

dzać kapitałem ludzkim, czyli kierować ludźmi, ile potrafi działać, zachowując 

fundamentalne zasady, znamienne dla interpersonalnych relacji, tj.: wolności, 

równości, sprawiedliwości i solidarności na rzecz wzrostu tychże ludzi w poko-

ju szeroko rozumianym, czyli w wymiarze indywidualnym oraz wspólnoto-

wym. Zatem polityk to ten, kto służy pojedynczemu człowiekowi i wspólnocie. 

Właśnie na ten służebny charakter jego działania zwrócił uwagę Jan Paweł II  

w przemówieniu do parlamentarzystów w polskim Sejmie w 1999r. Wykony-

wanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezen-

tujących państwo, powinno być – mówił wówczas – ofiarną służbą człowiekowi 

i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pomi-

nięciem dobra wspólnego całego narodu
12

. 

Dotychczasowe analizy pozwalają na stwierdzenie, że istota polityki spro-

wadza się do troski o dobro wspólne społeczności, przy użyciu właściwych 

środków. Takie jej określenie obliguje do odsłonięcia natury dobra wspólnego, 

które z kolei pozwoli na uchwycenie istotnych składników tej troski. 

Dobro wspólne oznacza, w rozumieniu soborowej Konstytucji duszpaster-

skiej o Kościele w świecie współczesnym, sumę warunków życia społecznego, 

jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwala-

ją osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość (KDK 26). Z definicji tej wy-

nika, że dobro wspólne dotyczy dążeń człowieka i wspólnoty, których spełnie-

                                                 
10 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979, s. 394.  
11 Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dla polityków, tłum. J. Łazarów, Kraków 2003, s. 7. 
12 Jan Paweł II, Razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny, w: L’Osservatore Romano 8 (1999),  

s 53. 
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nie powoduje ich udoskonalenie. I to one tworzą przedmiot zatroskania polity-

ka. Zaś zakres tej troski określają trzy składniki: 

1. poszanowanie osoby jako takiej (polityk jest zobowiązany do poszanowania 

podstawowych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej);  

2. zapewnienie jej podstawowych warunków do życia (wyżywienie, przy-

odziewek, wychowanie, opieka zdrowotna, odpowiednia informacja); 

3. zapewnienie bezpieczeństwa (przestrzeganie zasad sprawiedliwego współ-

życia międzyludzkiego i solidarności interpersonalnej). 

Troska ta może być urzeczywistniona jedynie na drodze dialogu. A o pełni 

dialogu stanowią trzy składniki ludzkiego poszukiwania: tego, co prawdziwe, 

tego, co dobre i tego, co sprawiedliwe dla człowieka i społeczności
13

. Dialog 

wymaga więc najpierw prezentacji przez każdą ze stron własnego stanowiska. 

Temu winno odpowiadać wczucie się w problemy prezentującego
14

. Brak 

wczucia uniemożliwia nawiązanie osobowej relacji, a co za tym idzie rozpo-

częcie dialogu. Przed apriorycznym traktowaniem rozmówcy przestrzegał już 

Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam (por. ES 46. 79). Rzeczywiście równe 

traktowanie się interlokutorów powoduje unikanie nacisku na rozmówcę  

i odejście od nastawania na szybkie porozumienie, przez co przyczynia się do 

powodzenia dialogu. Pewną pochodną równego traktowania partnera w dialogu 

jest szczerość wobec niego. Wszelkie formy nieszczerości, jak: połowiczność  

w prezentowaniu stanowiska lub szukanie poklasku czy irenizm, polegający na 

częściowym ukrywaniu, ze względów sytuacyjnych, wyznawanych poglądów 

utrudniają dialog
15

. W dialogu ważne jest, aby nie stosować środków nacisku czy 

zastraszenia, lecz należy sięgać po środki godne osoby ludzkiej (mediacje). Istot-

na jest także rzeczowość, tzn. sprawy należy przedstawiać przejrzyście i w spo-

sób kompetentny, bez jakichkolwiek niedomówień i niestosownych epitetów.               

Nabycie przez polityków postawy dialogu zapewni owocność ich działania. 

 

3. Inspirująca rola duchowości w aktywności politycznej 

 

Choć polityka jest autonomiczna, to jednak jej autonomiczność nie może 

być rozumiana jako absencja zasad etycznych, a tym bardziej jako działanie 

egoistyczne. Polityka jest dziełem człowieka i z tego względu zawsze podlega 

normom etycznym i moralnym. To właśnie człowiek jest punktem stycznym 

polityki i duchowości. Polityka będzie tym bardziej ludzka, im bardziej ducho-

                                                 
13 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju (1.I.1983), w: Dialog na rzecz 

pokoju wyzwaniem dla naszych czasów. Materiały na temat pokoju, R. Rajecki (red.), Warszawa 

1983, s. 10. 
14 Por. M. Taggi, Dialogo, w: Dizionario enciclopedico di spiritualita’, t. 1, Roma 1990, s. 746-

749. 
15 Por. H. Wejman, Trynitarno-chrystologiczny rys dialogu interpersonalnego, „Filozofia Dialo-

gu” 2 (2004), s. 86-87. 
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wym będzie polityk. Duchowość człowieka jako polityka będzie inspirować 

jego zaangażowanie polityczne.  

W pierwszym rzędzie inspirująca rola duchowości w aktywności politycznej 

ujawnia się w humanizowaniu tej drugiej. Ukształtowany duchowo człowiek, 

tj. świadomy swej godności i respektujący wartości moralne i ewangeliczne, 

będzie wpływał na domenę polityki poprzez kształtowanie pozytywnych po-

staw ludzkich względem wspólnoty społecznej i jej władzy politycznej. Kla-

syczna w tym względzie jest wypowiedź św. Pawła Apostoła w Liście do Rzy-

mian: Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. 

Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które zostały, 

zostały ustanowione przez Boga (Rz 13, 1). 

Wypowiedź tę należy opatrzyć komentarzem, aby ją właściwie zrozumieć. 

Słowa te napisał chrześcijanin, który miał na myśli ówczesną władzę politycz-

ną Rzymu. Panujących wtedy cezarów nie traktował jako bogów ani też nie 

usprawiedliwiał ich zbrodni. W tej wypowiedzi – jak można zauważyć – wy-

stępuje przeciw anarchii społecznej. On w niej nie twierdzi, że konkretna forma 

ustroju ma specjalny mandat od Boga, lecz odsłania w niej podstawową zasadę 

współżycia społecznego. Człowiek egzystuje we wspólnocie i jego rozwój 

wymaga uporządkowania życia społecznego. A skoro pochodzi on od Boga, to 

życie społeczne, wraz z instytucją władzy politycznej, w Bogu ma swe źródło. 

To zaś obliguje sprawujących władzę, jak i poddanych do odpowiednich po-

staw. Na sprawujących nakłada odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi,  

a z kolei poddanych zobowiązuje do posłuszeństwa
16

.    

Oczywiście posłuszeństwo podwładnych wobec rządzących nie jest bezgra-

niczne. Ono posiada granice. Najdobitniej potwierdzają to słowa św. Piotra 

wypowiedziane wobec członków Sanhedrynu, którzy zabraniali mu głoszenia 

Ewangelii: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). Z nich wynika, 

że gdy decyzje rządzących są sprzeczne z etycznym prawem naturalnym, pod-

władnych obowiązuje posłuszeństwo głosowi sumienia. A zatem posłuszeń-

stwo nie wyklucza oporu względem nadużyciom władzy.  

Zasadę tę przypomniał Sobór Watykański II w słowach: Tam, gdzie władza 

państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie 

odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. 

Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed naduży-

ciami władzy, w granicach nakreślonych przez prawo naturalne i ewangeliczne 

(KDK 74). Podkreślając prawo podwładnych do oporu wobec władzy przekra-

czającej swoje uprawnienia, soborowa konstytucja wyraźnie określiła sposób  

i zakres jego stosowania. Podwładni nie powinni, mimo nadużyć władzy, 

zwalniać się z wypełniania wobec niej świadczeń, z uwagi na dobro wspólne,  

a swój opór wobec niej winni wyrażać w granicach prawa naturalnego i ewan-

                                                 
16 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 412. 



 Duchowość człowieka a polityka 

 

180 

gelicznego. W formach przeciwstawiania się władzy przekraczającej upraw-

nienia tekst soborowy nie wymienia zbrojnego oporu. Dopełnia tę kwestię Ka-

techizm Kościoła Katolickiego, który określa warunki oporu przeciw uciskowi 

stosowanemu przez władzę polityczną. Według niego opór taki jest możliwy 

wówczas, gdy równocześnie występuje pięć warunków: 1 – pewnych, poważ-

nych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw; 2 – po wyczerpaniu 

wszystkich innych środków; 3 – jeśli nie spowoduje to większego zamętu;  

4 – jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia; 5 – jeśli nie można rozum-

nie przewidzieć lepszych rozwiązań (KKK 2243).  

Zatem posłuszeństwo władzy, wyrażające się w afirmacji jej i w sumiennym 

przestrzeganiu wydawanych przez nią zarządzeń, przy jednoczesnym zacho-

waniu możliwości dezaprobaty wobec niej w przypadku przekraczania przez 

nią swoich uprawnień, pozostaje w służbie nie tylko osobistego rozwoju pod-

władnego, ale nade wszystko dobra wspólnoty społecznej. 

W następnej kolejności wpływ duchowości na aktywność polityczną zawie-

ra się w postulacie miłości bliźniego. Za taką interpretacją przemawia fakt, że 

to właśnie miłość stanowi najbardziej trwałą więź wszelkich form życia spo-

łecznego, poczynając od rodzinnej, przez narodową, a na międzynarodowej 

kończąc. Zignorowanie miłości dehumanizuje relacje w tych wspólnotach,  

a przede wszystkim je dezorganizuje. Potwierdzają to fakty. Polityka w swym 

ogólnym znaczeniu to organizowanie życia społecznego. I jeśli chce się usza-

nować godność człowieka, to ona musi stanowić konkretyzację nakazu miłości. 

Przykładem tego może być opieka nad rodziną, troska o bezdomnych, opieka 

nad ludźmi starszymi i schorowanymi. Wymienione przykłady są zorganizo-

waną miłością społeczną. Oczywiście ona winna łączyć się z miłością indywi-

dualną, w przeciwnym bowiem razie ugrzęźnie w gmachu biurokracji
17

.  

Główną sprężyną życia społecznego, państwowego musi zawsze pozostać 

miłość, nie zaś nienawiść czy walka. I w tym względzie istotna rola przypada 

duchowości. Człowiek żyjący duchowością będzie wskazywał na dobro wspól-

ne ojczyzny i temu dobru będzie się poświęcał. Oczywiście miłość własnego 

narodu nie może być niewrażliwa na krzywdy wyrządzane innym narodom. 

Kolejną płaszczyzną wpływu duchowości na aktywność polityczną jest 

sprawa pokoju. Szacunek dla człowieka, który płynie z duchowości, jest inte-

gralnie złączony z apologią pokoju międzynarodowego. Właśnie człowiek du-

chowo ukształtowany będzie aktywnie działał na rzecz pokoju, przeciwstawia-

jąc się wszelkim formom agresji czy przemocy. Apologia pokoju nie oznacza 

jednak bezkrytycznej akceptacji pacyfizmu.    

 

      

                                          

                                                 
17 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 414. 
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Zakończenie 

 

Przeprowadzone analizy pozwalają na wyrażenie zasadnego wniosku, że 

duchowość i polityka, choć na pierwsze wejrzenie zdają się sobie przeciwsta-

wiać, to jednak w rzeczywistości są ze sobą powiązane. One obydwie należą do 

antropologicznych danych człowieka. Są po prostu wyrazem jego działania. To 

właśnie człowiek stanowi punkt styczny ich obu. Stąd też polityka, choć nie 

może oderwać się od realiów życia, to dzięki duchowej inspiracji uczestniczą-

cych w niej ludzi nabiera bardziej humanistycznego wymiaru. Im głębsze życie 

duchowe prowadzi człowiek, tym bardziej ludzka staje się jego aktywność poli-

tyczna.            

 

 

 
Summary 

 

Spirituality and politics are expression of the activity human. Therefore non 

are contrary for self, but accomplish be. Spirituality of the man influence one 

quality him activity political, and succession him activity political move him 

solicitude by personal spirituality. In this way politics take very much humani-

stic dimension. 



ks. Krystian Wilczyński
1
  

 

 

 

Kapłan wobec osób chorych terminalnie  

w ujęciu biblijnym 
 

 

Historia ludzkości ukazuje ciągłą potrzebę odnoszenia się człowieka do Bo-

ga. Dzieje się to szczególnie w obliczu doświadczenia pewnych stanów. Wpi-

sane w ludzkie życie, nie są jednak częścią pierwotnej natury człowieka. Naj-

bardziej wymownym doświadczeniem jest niewątpliwie szeroko rozumiane 

cierpienie, szczególnie będące wynikiem choroby nieuchronnie zmierzającej ku 

śmierci
2
. Taki moment życia określa się mianem stan terminalny. Ograniczone 

pole zrozumienia owych problemów sprawia, że człowiek szuka ich rozwiąza-

na poza sferą ludzkich wyjaśnień. Odniesienie do Stwórcy – dziękczynienie, 

uwielbienie, skrucha i składanie próśb – dokonuje się za pośrednictwem kapła-

na, który na wzór pasterza pasącego owce, wstawia się za powierzonymi mu 

ludźmi
3
. 

 

1. Funkcje kapłanów Starego Przymierza 

  

Kapłani Boga Izraela często są przedstawiani w kontekście choroby i śmier-

ci człowieka, wobec których zobowiązani byli Prawem do konkretnych zacho-

wań. Należy pamiętać o postrzeganiu cierpienia i choroby jako kary za grzech. 

Stopniowo, w miarę upływu czasu, w mentalności starożytnego Izraela do-

strzegać można odchodzenie od takiej interpretacji Prawa, na rzecz pojmowa-

nia choroby jako próby wierności Bogu. W każdym wypadku dostrzega się 

szczególny związek kapłanów z obarczonymi cierpieniem osobami. 

                                                 
1 ks. Krystian Wilczyński – ur. 1983; kapłan Archidiecezji Gdańskiej; mgr teologii; absolwent 

Gdańskiego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie; od 2011 

roku doktorant przy Katedrze Teologii Współczesnej UKSW na kierunku teologia dogmatyczna-

patrologia.  
2 Por. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Chorego 1993 r. (Rzym, 21.10.1992), „L' Osse-

rvatore Romano” (wyd. pol.) 14,1 (1993), s. 8-9, 2-3; E. Dutkiewicz, Duszpasterska opieka nad 

ciężko chorymi i umierającymi, w: Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 

1995/96, Katowice 1995, s. 534. 
3 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, II wydanie poprawione, Poznań 2002, 1551 [dalej cyt. 

KKK]. 
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Kapłanem Ludu Bożego
4
 nie mógł zostać każdy, gdyż stan kapłański był 

ściśle związany z przynależnością do pokolenia potomków Aarona i Lewiego 

(por. Wj 28,1-3; 40,13-15; Pwt 10,8-9; 33,8-11)
5
. Konieczne było nawet zdro-

wie fizycznie i psychicznie (por. Kpł 21,16-20)
6
. Istotną cechą kapłaństwa sta-

rotestamentowego była odrębność od reszty pokoleń Jakuba, dostrzegalna już 

przy ustalaniu podziału Ziemi Obiecanej
7
. Pokolenie Lewiego nie otrzymało 

żadnego terytorium (por. Joz 18,7), bowiem kapłani mieli utrzymywać się  

z ofiar składanych w świątyni Pańskiej (por. Kpł 7,34; 10,15; Lb 18,8;  

1Sm 1,5-6). 

Wyróżnienie kapłanów przejawiało się nie tylko poprzez odrębny strój (por. 

Wj 28,4nn; 29,5-6)
8
, ale także poprzez specyfikę kultu. Zwraca na to uwagę  

A. Suski, stwierdzając: „Stary kult utrzymywał podział między kapłanem  

i ludem. Lud nie mógł wejść do sanktuarium, gdyż był to wyłączny przywilej 

arcykapłana, który wkraczał tam raz w roku z okazji święta Yom Kippur”
9
. 

Starotestamentowi kapłani byli stróżami sanktuariów, których miejsca za-

leżne były od  etapów historycznych Narodu Wybranego: okres Patriarchów, 

okres wędrówki na pustyni i okres przed budową świątyni
10

. Najstarsze relacje 

odnoszące się do kapłaństwa po osiedleniu się Ziemi Obiecanej znajdują się  

w Księdze Jozuego, gdzie wymienia się miasto w ziemi Efraima: Szilo  

(por. Joz 18,1; 19,51; 21,2), będące przez pewien czas centralnym sanktuarium 

plemion izraelskich
11

. Znajdował się tam Namiot Spotkania z Arką Przymierza 

i tam właśnie dokonano podziału ziemi Kanaan oraz wyznaczono Lewitom ich 

miasta zamieszkania (por. Joz 18,1-10). Pierwsza Księga Samuela dostarcza 

zaś informacji o świątyni w Szilo, nad którą pieczę sprawował kapłan Heli. 

Tam po raz pierwszy nazwano Boga Izraela Jahwe Seba’ôt (por. 1Sm 1,3)
12

. 

Ważnym ich zadaniem było odczytywanie wyroczni Pana i wyjaśnianie wo-

li Bożej wyrażonej w Torze. To skłaniało słuchaczy do działania zgodnego z tą 

                                                 
4 Rozpatrując specyfikę kapłanów Starego Przymierza, należy dostrzec ich funkcje na tle całego 

ludu izraelskiego. Por. J. Homerski, Kapłaństwo w Starym Testamencie, „Roczniki Teologiczne” 

41, 1 (1994), s. 15-30. 
5 Por. K. Pauritsch, Kapłan, w: Praktyczny słownik biblijny [dalej cyt. PSB], A. Grabner-Haider 

(red.), Warszawa 1995, k. 541; A. Tronina, Kapłaństwo w Jerozolimie w okresie monarchii, w: 

Życie religijne w Biblii, G. Witaszek (red.), Lublin 1999, s. 172-175; K. Pauritsch, Urząd kapłań-

ski, w: PSB, k. 1365. 
6 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani Starego Przymierza, w: Życie religijne w Biblii,  

dz. cyt., s. 146. 
7 Por. A. Suski, Kapłaństwo powszechne i urzędowe według Nowego Testamentu, w: Kapłan 

pośród ludu kapłańskiego, W. Słomka, J. Misiurek (red.), Lublin 1993, s. 13. 
8 Por. K. Pauritsch, Kapłan, w: PSB, k. 541. 
9 A. Suski, Kapłaństwo powszechne..., dz. cyt., s. 14. 
10 Por. B. Poniży, Pierwsze sanktuaria Izraela, w: Życie religijne w Biblii, dz. cyt., s. 9-36. 
11 Por. A. Meister, Szilo, w: PSB, k. 1271. 
12 Por. T. Brzegowy, Pozarytualne funkcje kapłaństwa w starożytnym Izraelu, w: Kapłaństwo 

służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, J. Szczurek (red.), Kraków 1997, s. 126. 
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wolą (por. Pwt 27,9n; 31,9nn; Sdz 17,5; 18,5; 1Sm 14,36-42)
13

. W tym kontek-

ście T. Brzegowy zauważa: „Przedmiotem pierwszorzędnym pouczeń kapłań-

skich jest instruowanie wiernych o tym, co święte, a co świeckie, co czyste,  

a co nieczyste” (por. Ez 2,26)
14

. Kapłani sprawowali także funkcję sądowniczą 

we wspólnocie Narodu Wybranego. Wyrokowali w duchu Tory, posługując się 

efodem, urim i tummim oraz innymi technikami kapłańskimi (por. Lb 27,21; 

Sdz 17,5; Oz 3,4)
15

. 

Pouczanie i sądzenie ludu wymagało od członków pokolenia Lewiego wy-

siłku i pracy nad sobą, aby sprostać poleceniu Boga o byciu świętym, tak jak 

On jest święty (por. Kpł 11,44; 19,2; 20,7; 21,6). Wybrani i powołani przez 

Boga kapłani byli oddzieleni od sfery profanum i przeznaczeni na Jego wy-

łączną służbę. Ta konsekracja zobowiązywała do osobistej świętości
16

. 

Uświęceni kapłani przyjmowali pielgrzymów i udzielali błogosławieństwa
, 

czyli
  zbawczej siły danej stworzeniu u jego początku (por. Rdz 1,22.28)

17
. Bóg 

dał polecenie błogosławienia w Księdze Liczb, znane jako Błogosławieństwo 

Aaronowe (por. Lb 6,22-27)
18

. Na kartach Starego Testamentu odnaleźć można 

szereg miejsc, gdzie lud jest błogosławiony w szczególnych dla niego momen-

tach, poprzez wzywanie nad nim Imienia Bożego (por. 2Sm 6,18; 1Krl 8,14n; 

Ps 50,81; Syr 50,20-21). W późniejszych czasach czynność ta kończyła wspól-

notowy obrzęd liturgiczny (por. Ps 118,26)
19

. Błogosławieństwo okazywało się 

jednak skuteczne tylko przy jednoczesnym zachowywaniu Prawa przez Izrael. 

W przeciwnym razie ściągało przekleństwo (por. Pwt 7,12-16; 28,1nn). 

Istotą posługi kapłańskiej jest jego funkcja ofiarnicza. Ta jednak nie zawsze 

przysługiwała kapłanom. W Księdze Rodzaju odnaleźć można teksty świadczą-

ce o tym, że to ojciec rodziny składał ofiary (por. Rdz 8,20; 31,54). Przejęcie 

tej funkcji przez kapłanów następowało stopniowo po zamieszkaniu w ziemi 

Kanaan, kiedy pojawiły się centra kultyczne np. Dan czy Szilo
20

. 

Po wybudowaniu świątyni ofiary w imieniu ludu były składane na ołtarzu 

świątynnym. Do kapłanów zaś należało uprzednie decydowanie o tym, czy dar 

ofiarny jest „miły Bogu” i czy może zostać Mu przedstawiony (por. Kpł 19,5-8). 

A. Tronina zauważa, że z czasem kapłani zyskali wyłączność kultyczną, mają-

cą związek ze specyficznie pojmowaną świętością, którą musiał cechować się 

kapłan oraz z pewną desakralizacją monarchii. Kapłani przejęli bowiem nawet 

                                                 
13 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani..., dz. cyt., s. 142. 
14 T. Brzegowy, Pozarytualne funkcje..., dz. cyt., s. 129. 
15 Por. tamże, s. 132. 
16 H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani..., dz. cyt., s. 154; J. Homerski, Ideał kapłana w pi-

smach natchnionych Starego Testamentu, „Ateneum Kapłańskie” 106,1 (1986), s. 3-12. 
17 Por. tamże; A. Urban, Błogosławieństwo, w: PSB, k. 118-119. 
18 Por. T. Brzegowy, Pozarytualne funkcje..., dz. cyt., s. 132. 
19 Por. A. Urban, Błogosławieństwo, dz. cyt., k. 118-119. 
20 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani..., dz. cyt., s. 143. 
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funkcje ofiarnicze króla
21

. Za czasów Jezusa zaś ustalił się podział kapłanów na 

24 klasy. Pełnili oni służbę w świątyni przez wyznaczony tydzień w roku,  

a także inne funkcje świątynne, jak np. podtrzymywanie śpiewu (por. 1Krn 

6,16-33)
22

. 

 

2. Kapłan jako orzekający o chorobie 

 

Kapłani, żyjący według Prawa i znający pisma, wiedzieli dobrze jakie przepi-

sy Boga odnosiły się do chorych i cierpiących. Już na pierwszych kartach Stare-

go Testamentu dostrzega się, że człowiek popełniający grzech skazany jest na 

życie w „pocie oblicza” i w „bólach rodzenia” (por. Rdz 3,16.19). Mówiąc  

w tym kontekście o wszelkim cierpieniu i śmierci, które stały się udziałem czło-

wieka, A. Ohler podkreśla, że są efektem grzechu pierwszych rodziców
23

. 

Cierpienie jednostki stanowi pewną analogię do pojmowania cierpienia ca-

łego Izraela jako narodu. W tym zestawieniu nie jest ono jakimś aktem prze-

mocy nieczułego Boga, ale działaniem mającym skłonić naród do nawrócenia 

poprzez karcenie (por. Tb 13,5; Hi 5,17-18; 22,4nn). W Starym Testamencie 

znane są również obrazy Boga jako ojca narodu i jego pasterza, który troszczy 

się o Izraela jak ojciec o swego syna lub jak pasterz o swoje owce  

(por. Prz 3,12; Prz 13,24; Mdr 1,3, Syr 18,13; Iz 9,12). Obrazy te ukazują głę-

boką miłość Boga do swojego ludu. R. Mikołajczak nazywa Boga Izraela „Bo-

giem współidącym”, który rozumie człowieka i jest miłosierny. Dzięki swojej 

bliskiej obecności wzywa ludzi do przezwyciężania ich człowieczych granic. 

Historia Narodu Wybranego pokazuje, że sam Bóg umacnia swój lud, aby 

mógł on nieść swoje brzemię i przyjmować je w pokoju. Analizując dalej to 

zagadnienie, R. Mikołajczak jako przykład stawia odkrywającego nową ojczy-

znę Abrahama, triumfującego nad Goliatem Dawida i otrzymującego nowe 

życie Hioba. Wierne trwanie przy Bogu pomaga także przyjąć ostateczną gra-

nicę śmierci. Świadczy o tym postać Mojżesza, który nie dostąpił możliwości 

wejścia do Ziemi Obiecanej
24

. 

W związku z doświadczeniem troski Boga o swój lud, choroba i związane  

z nią śmiertelne zagrożenie, stanowiły w umysłach Izraelitów widoczny skutek 

zerwania relacji z Bogiem. Śmierć jako konsekwencja choroby była postrzega-

na jako odpłata za oddalenie się od Boga. Samo umieranie nie było jednak dla 

Izraelitów czymś złym i beznadziejnym. Śmierć w sędziwym wieku postrzega-

no jako błogosławieństwo, które przyjmowano bez lęku, jako naturalny koniec 

                                                 
21 Por. A. Tronina, Kapłaństwo w Jerozolimie..., dz. cyt., s. 174. 
22 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani ..., dz. cyt., s. 144. 
23 Por. A. Ohler, Cierpienie, w: PSB, k. 192. 
24 Por. R. Mikołajczak, Towarzyszenie umierającym jako zadanie Kościoła, w: Ewangelizacja  

i nawrócenie..., dz. cyt., s. 226. 
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życia (por. Wj 20,12; Pwt 5,16)
25

. Poza aspektem biologicznym w umieraniu 

widziano także obraz relacji człowieka z Bogiem. Kto był z Nim ściśle związa-

ny, ten prawdziwie żył i nie obawiał się „połączenia ze swymi przodkami” 

(por. Rdz 25,8; Pwt 31,16; 1Krl 1,21; Jdt 16,22). P. Góralczyk przedstawia 

obecną w Starym Testamencie ideę pragnienia wieczności. Stwierdza, że naj-

starsze księgi biblijne ukazują wiarę w szczęśliwą nieśmiertelność i zmar-

twychwstanie ciał, dzięki której człowiek dąży do nieustającego trwania. Przy-

kładem tego jest ponadczasowe znaczenie imienia Abrahama, które przetrwa  

w jego potomstwie
26

. Podobnie Hiob, który porównując się do ściętego drzewa, 

wie, że nie może jak ono wypuścić odrośli i żyć dalej (por. Hi 14,7-22). Księga 

Psalmów również zawiera elementy świadczące o oczekiwaniu szczęśliwej 

nieśmiertelności, jak i błogosławionego końca życia (por. Ps 16; 49; 73).  

W Księdze Daniela odnaleźć można ideę zmartwychwstania, przejawiającą się 

w symbolice zbudzenia się z prochu ziemi – jednych do wiecznego życia, in-

nych zaś ku hańbie (por. Dn 12,2). Świadectwa wiary Izraelitów w powstanie  

z martwych znajdują się również w Księgach Machabejskich, szczególnie  

w 2 Mch, kiedy to zmarły arcykapłan Oniasz i inni męczennicy modlą się nadal 

za walczący lud (por. 2Mch 15,12nn)
27

. 

Stary Testament podaje przykłady odejść przedwczesnych, często bez pozo-

stawienia potomstwa lub wczesnej śmierci w chorobie i męczarniach, która 

była karą za przewinienia i nieprzestrzeganie Prawa (por. 2Krn 21,15-19). Na-

wiązując do tego, odnaleźć można wiele tekstów świadczących o negatywnym 

wymiarze choroby (por. 2Sm 24,15; 2Krn 21,14-15). Wizja starotestamentowa 

polegała na postrzeganiu jej jako osobistej lub wspólnotowej kary za grzech. 

Potwierdzać to może fragment Księgi Izajasza, mówiący o Bogu karcącym 

niewiernego Izraela tak bardzo, że ten na swoim ciele nie ma „części nietknię-

tej” (por. Iz 1,5n). W świetle przekazów starotestamentowych należy uznać 

naukę ówczesnych Izraelitów o słusznej odpłacie wymierzonej grzesznikom 

przez sprawiedliwego Boga
28

. 

Obecny w myśli biblijnej problem połączenia choroby z grzechem, jako jej 

skutkiem, dostrzega też Jan Paweł II, wskazując jako przykład stanowisko, 

które przyjmują przyjaciele Hioba, tłumaczący jego cierpienie jedynie w kon-

tekście sprawiedliwości Bożej
29

. Jednak sam Hiob zaprzecza ich przekona-

niom, gdyż wie, że w niczym nie zawinił wobec Boga i dobrowolnie, choć nie 

                                                 
25 Por. H. Schüngel, Umieranie, w: PSB, k. 1359-1360. 
26 „W Starym Testamencie imiona rzeczy lub osób są w osobliwym kontekście jedności i różnicy 

identyczne z noszącą to imię rzeczą lub osobą albo tę rzecz lub osobę zastępują”, K. Rahner,  

H. Vorgrimler, Imię, w: Mały słownik teologiczny, K. Rahner, H. Vorgrimler (red.), Warszawa 

1996, k. 176-177. 
27 Por. P. Góralczyk, Sens życia – sens śmierci, Ząbki 2003, s. 198-202. 
28 Por. S. Potocki, Problem cierpienia w historycznych tradycjach Starego Testamentu, Lublin 

1986, s. 19 
29 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, Rzym 1984, 10 [dalej cyt. SD]. 
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bez żalu, przyjmuje swój los, zachowując ufność w Boże działanie (por. Hi 

2,10)
30

. 

D. Rops zauważa, że w 43 rozdziale Mądrości Syracha jest podkreślana do-

broczynna konieczność posiadania w pamięci myśli o śmierci
31

. Stanowiła ona 

dla Izraelitów podstawę i powód do nawrócenia (por. Ps 41). Bóg zaś zapew-

nia, że oddali od nich wszystkie choroby, jeśli będzie Mu oddawana cześć  

(por. Wj 23,25). Dlatego autor Mądrości Syracha zachęca: „Synu, w chorobie 

swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy”  

(Syr 38,9). 

Prawdy te były znane pobożnym Żydom, a tym bardziej kapłanom. To  

w ich gestii leżała bowiem ocena stanu zdrowia człowieka. Pismo Święte 

wspomina o wielu rodzajach chorób, którymi byli dotykani Izraelici. Liczne  

z nich były powodowane klimatem, stanem higieny, czy kontaktem ze zwierzę-

tami i insektami (m.in.: czerwonka-dyzenteria, malaria, choroby oczu, parch, 

apopleksja, zapalenie otrzewnej, paraliż, puchlina wodna, ślepota, głuchota, 

choroby umysłowe)
32

. 

Chorobą, której opisy najczęściej pojawiają się na kartach Biblii, jest trąd. 

Chociaż pewnym jest istnienie w starożytnym Izraelu szanowanej instytucji 

lekarza, to jednak Księga Kapłańska funkcję orzekających o zaistnieniu choro-

by powierza kapłanom
33

. W rozdziałach 13. i 14. są podane precyzyjne przepi-

sy określające postępowanie sług świątyni wobec trędowatych. Po szczegóło-

wym opisie wyglądu zewnętrznego chorego człowieka, przepisy Prawa naka-

zują pokazanie się kapłanowi, który ma dokładnie obejrzeć chore miejsca  

i osądzić, czy ma się do czynienia z trądem. Jeśli ocena była negatywna, chory 

był odosobniony na siedem dni. Po tym okresie ponownie miał się stawić przed 

kapłanem, jeśli stan chorego się poprawił, był on uznawany za zdrowego i po 

oczyszczeniu wracał do społeczności. Jeśli jednak okazało się, że objawy ze-

wnętrzne choroby się powiększyły, to uznawany był on za trędowatego. Musiał 

opuścić wspólnotę Narodu Wybranego i zostać poza obozem (por. Kpł 13,14)
34

. 

Ta kapłańska „diagnoza” miała charakter ostateczny. 

B. Poniży zaznacza: „Zarażony trądem był nieczysty tak długo, póki trwała 

choroba. Musiał on nosić specjalny strój żałobny, przebywając z dala od 

                                                 
30 Por. SD 11; Tegoż, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 63; Benedykt XVI, Deus caritas 

est, Rzym 2005, 38 [dalej cyt. DCE]; T. Brzegowy, Hiob – Sługa Pański, „Ruch Biblijny i Litur-

giczny” 55,4 (2002), s. 257-271. 
31 Por. D. Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Poznań 1964, s. 456. 
32 Por. tamże, s. 460-464. 
33 Swoistą gloryfikację lekarzy znaleźć można w 38. rozdziale Mądrości Syracha. Według jej 

autora lekarzom należy się szacunek i cześć, bo ich także stworzył Bóg. Ich mądrość, choć są tylko 

narzędziem uzdrawiającego Boga (por. Iz 38), jest podstawą wyjścia z choroby. Por. A. Grabner-

Haider, Lekarz, w: PSB, k. 646. 
34 Por. A.J. Levoratti, Księga Kapłańska, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, 

W.R. Farmer (red.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), Warszawa 2000, s. 377. 
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wspólnoty ludzkiej poza obozem lub poza miastem, zatrzymywać się i ostrze-

gać nadchodzących ludzi wołaniem «nieczysty!»” (por. 2Krl 7,3)
35

. Chorobę tę 

uważano za nieczystość, gdyż trąd wydawał się dolegliwością metafizyczną. 

Postrzegano go za dowód grzechu ludzkości
36

. 

Choroby skóry, o których wspomina Księga Kapłańska, były chorobami 

uleczalnymi. Ich leczeniem w starożytnym Izraelu zajmowali się lekarze. Jak-

kolwiek człowiek wierzący środków leczniczych powinien upatrywać przede 

wszystkim w dziełach pobożności, modlitwie, postach i innych mających na 

celu uproszenie zmiłowania Boga, to jednak nie stroniono od ludzkich metod 

leczenia, których stosowanie uznawano za przejaw mądrości: „Pan stworzył  

z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził” (Syr 38,4)
37

. 

Szczególnie bogate w przytaczanie przykładów lekarstw są księgi mądrościo-

we. Wymienia się w nich wiele ziół; łagodzącą rany oliwę, miód, substancje 

pochodzenia zwierzęcego i inne
38

. Można tam też odszukać lekarstwa dla du-

cha, m.in.: słowa Boga (por. Prz 4,18-22), język mądrych (por. Prz 12,8) czy 

wiernego przyjaciela (por. Syr 6,16). 

Izraelici nie trwali w postawie bierności wobec choroby, ale podejmując za-

biegi lecznicze, poddawali się działaniu Boga, gdyż „od Najwyższego pocho-

dzi uzdrowienie” (Syr 38,2; por. Koh 3,3; Ps 103,3; 147,3). Kontakt z Bogiem 

zawsze wymagał pośrednika. 

 

3. Kapłan jako pośrednik między Bogiem a chorym 

 

Powszechnym i podstawowym zadaniem kapłana starotestamentowego było 

pośredniczenie w kontaktach między ludem a Bogiem. Transcendentny Bóg 

ustanawia dla ludzi pośredników, którzy obdarzeni Jego mocą stanowią swo-

isty pomost pomiędzy Nim a ludem. Stąd pośrednicy winni być darzeni odpo-

wiednią czcią, jako mający dostęp do sacrum: „Z całej swej duszy czcij Pana  

i szanuj Jego kapłanów!” (Syr 7,29). 

Idea pośredniczenia zakłada ze swej istoty działanie w dwóch kierunkach: 

„ku górze” – zanoszenie modlitw, próśb i dziękczynień do Boga; „ku dołowi”  

– zsyłanie na lud, poprzez ofiary, modły oraz śpiewy, łaski i opieki Boga. 

Wszystko to działo się w przestrzeni kultycznej Izraela, czyli tam, gdzie prze-

bywała chwała Pana. Początkowo było to miejsce, gdzie znajdowała się Arka 

Przymierza, potem zaś świątynia. O sposobie sprawowania kultu stanowiło 

zawarte na kartach Pięcioksięgu Prawo
39

. Dla Boga, przed przestrzeganiem 

                                                 
35 B. Poniży, Drugorzędne akty kultu, w: Życie religijne w Biblii, dz. cyt., s. 244. 
36 Por. D. Rops, Życie codzienne..., dz. cyt., s. 463. 
37 Por. D. Dormeyer, A. Grabner-Haider, Choroba, w: PSB, k. 166. 
38 Por. D. Rops, Życie codzienne..., dz. cyt., s. 464-470. 
39 Por. H. Langkammer, Znaczenie religijne ofiary w Izraelu, w: Życie religijne w Biblii, dz. cyt., 

s. 225-237; G. Hierzenberger, Pośrednik, w: PSB, k. 1009. 
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przepisów rytualnych, znaczenie podstawowe miało nastawienie serca i szcze-

rość intencji ofiarodawcy (por. Oz 6,6). 

Mając na uwadze osobowy i relacyjny charakter ofiary składanej Bogu 

przez człowieka, dostrzega się jej wartość jako aktu wiary Narodu Wybranego. 

Spośród wielu ofiar składanych Bogu wymienić można te, które przywracają 

czystość rytualną. Zapewniały one stan wewnętrznego i zewnętrznego upo-

rządkowania, czyniąc człowieka „sprawiedliwym”, czyli podobnym do Boga 

prawego, wiernego, czystego, doskonałego, pełnego dobroci i miłości
40

. Dostęp 

do takiego Boga wymagał czystości szafarzy (por. Wj 19,22). W nawiązaniu do 

tego H. Langkammer zauważa: „Kapłan składający Bogu ofiary, będący po-

średnikiem pomiędzy świętym Bogiem a grzesznym ludem, powinien dążyć do 

świętości”
41

. Powinien on zatem szczególnie unikać wszystkiego, co sprowa-

dza na człowieka nieczystość. Księga Kapłańska wymienia wiele czynności, 

także naturalnych czynów człowieka, które powodowały zaciągnięcie na ich 

wykonawcę nieczystości rytualnej. Pośród stosunku małżeńskiego, porodu, 

menstruacji, dotykania zwłok czy wykonywania niektórych zawodów, wymie-

nia się także choroby, jak np. trąd. Oczyszczeniu z nieczystości spowodowanej 

przez trąd musiał poddać się każdy, który z niego wyzdrowiał. 

Pomimo obecności lekarzy w Narodzie Wybranym, to nie oni byli zobowią-

zani przepisami Prawa do wydawania opinii o chorym. W przypadku odzyska-

nia zdrowia przez chorego świadectwo o tym fakcie, podobnie jak o zachoro-

waniu, dawał kapłan. Przewodniczył on również specjalnemu rytuałowi cało-

palnej ofiary oczyszczającej
42

. Obrzęd ten polegał na zabiciu ptaka nad naczy-

niem z wodą żywą (źródlaną lub z potoku). Do wody z tego naczynia, pomie-

szanej z krwią, drewnem cedrowym, karmazynem i hyzopem, zanurzano inne-

go żywego ptaka i wypuszczano go na wolność. Trędowatego kropiono tą wo-

dą i uznawano go za czystego. Rytuał dopełniał się po siedmiu dniach, kiedy to 

nowo oczyszczony, ogoliwszy całe swe ciało, palił swe ubranie i kąpał się (por. 

Kpł 14,2-9)
43

. Księga Kapłańska podaje w tym samym rozdziale, że po tak 

dokonanym oczyszczeniu należało jeszcze złożyć ofiarę całopalną za winy  

i grzechy. Kapłan brał krew ofiary całopalnej i dotykał prawego ucha oczysz-

czonego, prawego kciuka i prawego dużego palca u nogi. Te same miejsca były 

później namaszczane olejem, którego resztę wylewano na głowę ofiarującego 

(por. 14,10-32). Człowiek, który poddał się powyższym przepisom Prawa, 

odzyskiwał łączność z Bogiem, a tym samym pełnię praw obywatelskich. 

Dzięki świadectwu i posłudze kapłana wracał do życia we wspólnocie. Nową 

                                                 
40 Por. H. Langkammer, Znaczenie religijne..., dz. cyt., s. 231. 
41 Tegoż, Kapłaństwo i kapłani..., dz. cyt., s. 148; por. A. George, Kapłaństwo, w: Słownik teolo-

gii biblijnej, X. Leon-Dufour (red.), Poznań 1994, k. 362-370 [dalej cyt. STB]. 
42 Por. H. Langkammer, Znaczenie religijne..., dz. cyt., s. 231. 
43 Por. B. Poniży, Drugorzędne akty kultu, dz. cyt., s. 244-245. 
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jakość w tych kwestiach wniósł Jezus Chrystus, który nie przyszedł znieść 

Prawa, ale je wypełnić (por. Mt 5,17). 

 

4. Jezus Chrystus Kapłanem Nowego Przymierza 

 

Nowy Testament, czerpiąc bezpośrednio z tradycji Starego Przymierza,  

w osobie Jezusa Chrystusa, zmienia zupełnie sposób patrzenia na cierpienie, 

umieranie i kapłańską troskę o chorych. Działalność Zbawiciela, przebiegała  

w konkretnych sytuacjach obecności wśród ludzi. Słowo Wcielone, jak uczy 

św. Jan, przyszło na świat, który Go nie przyjął (por. J 1,18). Chrystus sam stał 

się uczestnikiem cierpienia, podlegając doświadczeniu wszystkiego co ludzkie, 

za wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15). Odrzucenie zbawczej i mesjańskiej misji 

Chrystusa zaowocowało Jego cierpieniem – męką i śmiercią krzyżową, które 

wraz ze zmartwychwstaniem włączają się w tajemnicę paschalną
44

. Złożył On 

w ten sposób Ojcu ofiarę za grzechy ludzkości, unicestwiając zło w przestrzeni 

duchowej między Bogiem a człowiekiem i wypełniając tę przestrzeń dobrem
45

. 

Jako nieskalany grzechem prawdziwy Człowiek czyni siebie Ofiarą, będąc 

jednocześnie Najwyższym Kapłanem i pośrednikiem Nowego Przymierza
46

. 

Wydarzenie paschalne zakończyło bogatą w wydarzenia publiczną działal-

ność Jezusa wśród ludzi. Przejawiała się ona w różnych wymiarach. Jezus 

przechodził „czyniąc dobrze wszystkim” (por. Dz 10,38), „lecząc wszystkie 

choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (Mt 4,23). Występował często jako 

nauczyciel, zajmując stanowisko także w kwestiach społecznych. Uzdrawiał, 

wskrzeszał zmarłych, czynił cuda, głosił Dobrą Nowinę, występując przeciwko 

obłudzie faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Rzucając na świat nowe światło 

swojej Ewangelii, zmienił sposób postrzegania problemu śmierci, choroby  

i przemijania. Ta chrystologiczna perspektywa stanowi podstawę chrześcijań-

skiej teologii cierpienia przekazywanej przez Apostołów i ich następców,  

z której bogato czerpie Kościół wszystkich wieków. 

 

5. Chrystus-Kapłan wobec chorych 

 

Sługa Pański z 53. rozdziału Księgi Izajasza jest typem Mesjasza. Chrysto-

logiczna interpretacja Deutero-Izajaszowych Pieśni o Słudze Pańskim jest moż-

liwa na podstawie zbieżności męki Sługi i Chrystusa
47

. Jezus, pouczając 

uczniów o swoim przyjściu jako sługi, cytuje początek i koniec Pieśni o Słudze 

                                                 
44 Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium, (1963), w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, 

Poznań 2002, 5. 
45 Por. SD, 17. 
46 Por. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Rzym 1992, 21. 
47 Por. SD,17. 
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Jahwe (por. Mk 10,45)
48

. Sługa, podobnie jak Jezus, jest umęczony, zabity, 

pogrzebany i wskrzeszony. Wypełnienie proroctwa Izajasza na Chrystusie, 

potwierdza Ewangelia św. Mateusza (por. 12,15-21). E. Beck podkreśla, że 

Kościół judeochrześcijański nie miał wątpliwości, iż teksty te są zapowiedzią 

Jezusa
49

. Dowodem na taką interpretację Starego Testamentu przez Kościół 

pierwszych wieków jest też tekst hymnu liturgicznego, zawartego w Liście do 

Filipian „On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby 

na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 

stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, 

uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzy-

żowej” (Flp 2,6-8). Nowy Testament jako jedynego Pośrednika i Najwyższego 

Kapłana wskazuje Chrystusa: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik 

między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego 

na okup za wszystkich” (1Tm 2,5n)
50

. Chrystus jako Kapłan, swoją żarliwą 

modlitwą z krzyża pozwolił Duchowi Świętemu, przenikającemu do głębi Jego 

człowieczeństwo, dokonać przekształcenia siebie w doskonałą ofiarę, godną 

przyjęcia przez Ojca
51

. Nowe Przymierze nie potrzebuje już zatem Prawa  

w dostępie do Boga. Jedyną „Drogą do Ojca” jest Syn Boży – Jezus Chrystus 

(por. J 14,6; Hbr 10,20). Swoją aktualność traci zatem religia żydowska  

w swym dotychczasowym kształcie, czego znakiem są dwa równoczesne wy-

darzenia: rozdarcie zasłony przybytku i śmierć Jezusa (por. Łk 23,45)
52

. Ustaje 

kapłaństwo religijne i przestają obowiązywać przepisy Prawa. Zbawienie do-

konuje się jedynie przez wiarę w Chrystusa (por. Rz 3,28; Gal 2,16)
53

. 

Jak zauważa A. Kowalczyk, w ujęciu Nowego Testamentu zmienił się też 

sposób patrzenia na ofiarę. Nie jest już nią dar materialny, ale wszelkie dary 

duchowe, polegające na przyjęciu woli Bożej. Największą ofiarę złożył Ojcu 

Jezus Chrystus – nowy i ustanowiony przez Boga Arcykapłan (por. Hbr 7,17; 

7,21; 10,48; J 17,19)
54

. Jezus „nie uczynił tego na wzór starotestamentowy, ale 

własną krwią pojednał świat z Bogiem. Na mocy swej ofiary Chrystus stał się 

pośrednikiem Nowego Przymierza”
55

. Ofiara ta pozostaje niezmienna i stale 

aktualna. Nie potrzeba już zatem kapłanów poza Chrystusem
56

. Tym samym 

                                                 
48 E. Ehrlich, Biblijna ścieżka życia, Poznań 1991, s. 108. 
49 Por. E. Beck, Sługa Pański, w: PSB, k. 1211-1212. 
50 Por. G. Hierzenberger, Pośrednik, w: PSB, k. 1009-1011. 
51 Por. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, Rzym 1986, 40. 
52 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Te-

stamentu, t. 2, Poznań – Kraków 1999, s. 459-460. 
53 Por. tamże. 
54 A. Kowalczyk, Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym, 

„Studia Gdańskie” 8 (1992), s. 20. 
55 A. Mozgoł, Arka Przymierza, w: Życie religijne w Biblii, dz. cyt., s. 63-64. 
56 Por. T. Jelonek, Obraz kapłaństwa i jego biblijne korzenie w środowych katechezach Jana 

Pawła II na temat prezbiterów, w: Kapłaństwo służebne..., dz. cyt., s. 109. 



ks. Krystian Wilczyński 

 

 

193 

kult świątynny został zastąpiony kultem „w Duchu i prawdzie” (por. J 4,23). 

Każda zaś ludzka ofiara duchowa jest składana przez Chrystusa (por. 1P 2,5). 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił ofiarę eucharystyczną – ofiarę 

swojego Ciała i Krwi. W niej przedłuża się, w sposób bezkrwawy, ofiara krzy-

żowa. Sakrament ten jest sakramentem szczególnej, realnej obecności Jezusa  

w swoim Kościele
57

. Papież Jan Paweł II zauważa, że Krew Jezusa objawia 

człowiekowi jego wielkość i powołanie. Będąc wylaną jako dar życia, przestaje 

być znakiem śmierci i rozłąki z braćmi. Odtąd stanowi narzędzie jednoczące 

wierzących w komunii, udzielając wszystkim daru życia wiecznego. Chrześcija-

nie pijący Krew Jezusa są włączeni w dynamikę Jego miłości i ofiary z własnego 

życia, przyczyniając się do wypełnienia powołania miłości wobec bliźnich
58

. 

Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et spes stwierdza, że tajemnica 

cierpienia i śmierci – misterium nieskończonej miłości Boga Trójjedynego  

– jest zrozumiała tylko przez Chrystusa i w Chrystusie. Jest zatem nierozłączna 

z Ewangelią i w niej znajduje odpowiedź
59

. Kontynuując myśl soborową, pa-

pież Benedykt XVI dostrzega, że Chrystus nieustannie napełniając Kościół 

Bożą miłością i swoim Duchem, wzbudza w nim swoisty dynamizm, który 

skłania wiernych do czynienia dzieł miłosierdzia
60

. O tym samym Duchu mó-

wił Chrystus, kiedy czytał fragment Księgi Izajasza w synagodze w Kafarna-

um: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 

Pana” (Łk 4,18-19). Każdy człowiek jest powołany do naśladowania pełniące-

go dzieła miłosierdzia Jezusa, który, jak podkreśla Jan Paweł II: „«Przeszedł... 

dobrze czyniąc» – a czyny te odnosiły się przede wszystkim do cierpiących  

i oczekujących pomocy. Uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, karmił 

głodnych, wyzwalał ludzi od głuchoty, ślepoty, trądu, opętania i różnych ka-

lectw, trzykrotnie przywrócił umarłego do życia. Był wrażliwy na każde ludz-

kie cierpienie, zarówno cierpienie ciała, jak duszy”
61

. Kiedy wisiał na krzyżu, 

został całkowicie osamotniony w swoim cierpieniu i nie doświadczył od ludzi 

miłosierdzia, chociaż sam czynił względem wszystkich miłosierdzie
62

. 

Chodząc po ziemi palestyńskiej, Jezus przejawiał ogromną wrażliwość na 

szeroko rozumiane cierpienie. W swoim nauczaniu, odpierając zarzuty faryze-

uszów o przebywaniu wśród celników i grzeszników, przyrównywał się do 

                                                 
57 Por. Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium, (1963), dz. cyt., 47; Jan Paweł II, Eccle-

sia de Eucharistia, Rzym 2003, 12, 15. 
58 Por. Jan Paweł II, Evangelium vitae, Rzym 1995, 25 [dalej cyt. EV]; Z. Kiernikowski, Eu-

charystia i jedność, Częstochowa 2000, s. 226-236. 
59 Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes (1965), w: Konstytucje, dekrety, deklaracje,  

dz. cyt., s. 541-543, 22. 
60 Por. DCE, 28. 
61 SD, 16. 
62 Por. Jan Paweł II, Dives in misericordia, Rzym 1980, 7. 
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lekarza, mówiąc: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają 

(...) nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,12).  

W innym miejscu Ewangelii, zarzucając mieszkańcom „swojej ojczyzny” nie-

wiarę, która hamowała moc działania Bożego, stwierdzał: „Z pewnością po-

wiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swo-

jej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum” (Łk 4,23). 

W tym kontekście A. Grabner-Heider zauważa, że Chrystusowi chodzi zawsze 

o to, aby człowiek był zdrowy, aby mógł zaakceptować siebie samego i dotrzeć 

do Boga
63

. 

Nowotestamentowa interpretacja odrzuca pogląd o cierpieniu jako karze za 

grzech. Chorzy, cierpiący i umierający byli tymi, przez których objawiają się 

znaki zbawienia. Uzdrawiając niewidomego od urodzenia, na pytanie o win-

nych jego schorzeniu, Jezus powiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice 

jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże” (J 9,3). Tym 

samym pokazał, że cierpienie nie zawsze jest zawinione, a ci, którzy go do-

świadczają nie muszą być wielkimi grzesznikami (por. Łk 13,4-5). Niektórzy 

komentatorzy tego fragmentu są zdania, że Jezus chciał sprowadzić do absurdu 

naukę judaizmu o grzechu, który miał być przyczyną kalectwa. Ponadto 

stwierdzają, że przez ten czyn Jezusowi chodziło o „uwydatnienie zbawczego 

działania Bożego, usuwającego zarówno grzech, jak i braki fizyczne”
64

. 

 

6. Chrystus-Kapłan wobec fizycznej i duchowej śmierci człowieka 

 

Największymi znakami zbawienia nadchodzącego w Chrystusie były cu-

downe wskrzeszenia zmarłych
65

. Fakty te zawsze połączone były z orędziem 

Dobrej Nowiny i wymagały wiary bliskich zmarłego lub samej osoby zmar-

łej
66

. W Ewangeliach znajduje się kilka scen, opisujących takie wydarzenia 

(por. Łk 7,11-17; Łk 8,49-56). Szczególnie wyrazistym przykładem tego cudu 

jest przywrócenie życia Łazarzowi z Betanii (por. J 11,1-45). Jezus stwierdza, 

że jego choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale musi nastąpić dla objawienia się 

chwały Bożej. Całe to wydarzenie sprowadza się do objawienia się prawdy  

o Jezusie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 

choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 

wieki” (J 11, 25). Odpowiedź rodziny Łazarza wyraziła wiarę w Chrystusa 

Pana, który wskrzesiwszy zmarłego, wobec wszystkich obecnych wielbił swo-

jego Ojca. 

                                                 
63 Por. A. Grabner-Haider, Lekarz, w: PSB, k. 646. 
64 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Te-

stamentu, t. 1, Poznań – Kraków 1999, s. 492. 
65 Por. J. Radermakers, P. Grelot, Zmartwychwstanie, w: STB, s. 1138. 
66 Por. J. Gilbert, P. Grelot, Choroba-uleczenie, w: STB, s. 124. 
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Wydarzenie to było zapowiedzią tego, co stanie się w dniu ostatecznym, ale 

już w tamtej chwili skłoniło ono do uwierzenia wielu spośród Żydów, którzy 

przybyli do Marii i przyglądali się temu, co Jezus dokonał (por. J 11,45)
67

. 

Ponadto wskazuje ono na wypełnienie się obietnic o zmartwychwstaniu zawar-

tych w J 5,24-29, jak również znak tego, że „Ojciec dał Synowi władzę nad 

życiem i śmiercią”
68

. 

Cud uzdrowienia paralityka w Kafarnaum, którego krewni przynieśli i spu-

ścili przez dach domu, w którym przebywał Jezus, pozwolił Mu pokazać, że 

ma władzę odpuszczania grzechów (por. Mk 2,10-11). Na słowa Jezusa „Synu, 

odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,5) uczeni w Piśmie oburzyli się, gdyż 

odebrali je jako bluźnierstwo
69

.
 
Wierzyli bowiem, że tylko Bóg może odpusz-

czać grzechy. Jezus wypomina im ich niewiarę, a uzdrowieniem paralityka 

udowadnia, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów 

(por. Mk 2,10). Cud Jezusa nie tylko uzdrowił chorego człowieka, ale przyczy-

nił się do wiary znacznej liczby ludzi, którzy „zdumieli się i wielbili Boga” 

(por. Mk 2,12)
70

.  

Nawiązując do opisywanych w Nowym Testamencie cudów Chrystusa, Sobór 

Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium stwierdza, że Jezus jako 

lekarz troszczy się o całego człowieka
71

. Dlatego w swoim miłosiernym działaniu 

wypędza również złe duchy, które dręczą ludzi. Spośród Ewangelistów to św. Ma-

rek kładzie największy nacisk na walkę z mocami zła (por. Mk 1,23-28; 5,1-20; 

7,25-30). Uzdrowienie opętanego, wzbudzające powszechne zdumienie w synago-

dze, wskazuje na wyznaną przez ducha nieczystego Boską godność Jezusa i Jego 

moc nad demonami (por. Mk 1,23-28). Opisane w Ewangeliach przypadki wy-

zwolenia opętanych służyły przede wszystkim objawieniu się mocy Chrystusa 

triumfującego nad szatanem, a także dobru człowieka uwolnionego spod wła-

dzy Złego oraz świadectwu wobec wszystkich „zdumionych” nauką Chrystusa 

(por. Mk 1,27)
72

. 

Jezus ma boską władzę przemiany ludzkiego serca. Dlatego Katechizm Ko-

ścioła Katolickiego stwierdza: „Przyszedł On, by uleczyć całego człowieka, 

                                                 
67 Por. A. Smitmans, Łazarz, w: PSB, k. 683; W. Schober, Wskrzeszenie z martwych, w: PSB,  

k. 1415-1416; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny..., t. 1,  

dz. cyt., s. 510. 
68 P. Perkins, Ewangelia według świętego Jana, w: Katolicki komentarz biblijny, R.E. Brown, 

J.A. Fitzmyer, R.E. Myrphy (red.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), Warszawa 

2001, s. 1151. 
69 Por. V. Howard, D.B. Peabody, Ewangelia według św. Marka, w: Międzynarodowy komen-

tarz..., dz. cyt., s. 1214. 
70 Por. J. Gilbert, P. Grelot, Choroba-uleczenie, dz. cyt., s. 124. 
71 Por. Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium, (1963), dz. cyt., 5; M. Pyc, „Pan go 

podźwignie” (Jk 5,15). Spotkanie z Chrystusem w sakramencie chorych, „Studia Gnesnensia” 

20(2006), s. 111. 
72 Por. J. Gilbert, P. Grelot, Choroba-uleczenie, dz. cyt., s. 124. 
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duszę i ciało”
73

. Analizując dane biblijne, papież Jan Paweł II zauważa, że Sta-

ry Testament „traktując człowieka jako «całość psychofizyczną», łączy często 

cierpienia «moralne» z bólem określonych części organizmu: kości, nerek, 

wątroby (żółci), wnętrzności, serca”
74

. Sfera cielesna odzwierciedla zatem cier-

pienia moralne. Uzdrowienia, czynione przez Jezusa, zawsze obejmują całego 

człowieka. Chrystus wzywa do siebie wszystkich utrudzonych i obciążonych, 

aby znaleźli u Niego pokrzepienie i ukoili swoje dusze (por. Mt 11,28). Nowy 

Testament podaje kilka przykładów takiego swoistego uzdrowienia – przemia-

ny wewnętrznej – pod wpływem spotkania z Jezusem (por. Łk 27,28; J 4,1-26). 

Jednym z nich jest scena spotkania Jezusa z Zacheuszem (por. Łk 19,5-10), 

który jako przełożony celników był postrzegany przez innych jako grzesznik 

(por. Łk 19,7)
75

. Spotkawszy Jezusa, który zechciał zatrzymać się w jego do-

mu, pod wpływem okazanego mu miłosierdzia, przemienił się wewnętrznie, co 

zaowocowało konkretnymi uczynkami miłosierdzia. Takie postępowanie zna-

lazło uznanie Jezusa, o czym świadczą słowa: „Dziś zbawienie stało się udzia-

łem tego domu” (Łk 9,9). 

 

7. Chrystus-Kapłan wobec śmiertelnej choroby  

       w odniesieniu eschatologicznym 

 

Celem działalności Syna Bożego było głoszenie rychłego nadejścia Króle-

stwa Bożego i konieczności nawrócenia się (por. Mk 1,15). Jezus, uzdrawiając 

i lecząc wszelkie choroby (por. Mt 4,23), nauczał o nastaniu wraz z Nim cza-

sów ostatecznych, w których „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 

głosi się Ewangelię” (Mt 11,5). 

Zbawiciel w „Kazaniu na Górze” (Mt 5-7) wygłosił Osiem błogosła-

wieństw, które są zupełnie nowym spojrzeniem na Prawo. Mogą się w nim 

odnaleźć ubodzy, smutni, cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosier-

ni, czystego serca, wprowadzający pokój i prześladowani. Zarówno w czasach 

Jezusa, jak i teraz ci ludzie stanowią znaki cierpienia
76

. Kontynuując tę myśl, 

Jan Paweł II zauważa, że Jezus utożsamia się z nimi, głosząc wizję Sądu Osta-

tecznego (por. Mt 25,31-46). Nazywa się głodnym, spragnionym, przybyszem, 

nagim, chorym i uwięzionym. Czyni siebie obecnym w każdym cierpiącym 

człowieku, zaznaczając: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci mo-

                                                 
73 KKK, 1503. 
74 SD, 6. 
75 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny..., t. 1, dz. cyt.,  

s. 380. 
76 Por. Jan Paweł II, Godność i apostolstwo ludzi cierpiących (Rzym, 27.04.1994), w: Katechezy 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, W. Zega (red.), Kraków-Ząbki 1999, s. 351. 
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ich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
77

. Dla wspólnoty Kościoła 

Chrystusowego słowa te oznaczają powszechne i wieczne braterstwo wszyst-

kich ludzi, ze względu na utożsamienie się Chrystusa z każdym człowiekiem
78

. 

Jezus wrażliwy na każde cierpienie, czyniąc cuda, równocześnie nauczał. 

Czynności nadnaturalne pojawiały się zawsze w kontekście głoszenia Dobrej 

Nowiny o zbawieniu. Nigdy nie dokonywały się one bez przyczyny, gdyż dzia-

łanie Jezusa nie miało na celu tylko uzdrawiania czy wskrzeszania cierpiących 

Izraelitów. Chodziło o danie światu znaków zbawienia, które przez Niego się 

dokona (por. Mt 12,39; Łk 11,32). Będzie ono polegało na przebaczeniu grze-

chów, czyli na „uwolnieniu człowieka z najgłębszej choroby i wyniesieniu go 

do życia samego Boga”
79

. Jan Paweł II za przykład tego podaje scenę uprzed-

niego odpuszczenia grzechów paralitykowi, przed uzdrowieniem jego schorze-

nia. Porządek duchowy jest bowiem u Jezusa zawsze przed porządkiem ciele-

snym
80

. Zbawiciel ukazywał to w swoim nauczaniu o moralnych powinno-

ściach wobec innych. Uznając Prawo Boże, stwierdził, że nie chce go znosić, 

ale wypełnić (por. Mt 5,17-19). Nazywany nauczycielem, Chrystus jest jedno-

cześnie postrzegany jako interpretator Prawa. Widać to szczególnie w sytuacji, 

kiedy na oczach faryzeuszów uzdrawiał w szabat (por. Mt 12,9-14). W innym 

miejscu Ewangelii nazywał siebie Panem szabatu (por. Łk 6,5). Uzdrawiając 

trędowatych, występuje w charakterze kapłana (orzeka o uzdrowieniu), lekarza 

(uzdrawiający Bóg) i nauczyciela, który szanując Prawo, nakazuje uzdrowio-

nym zgodnie z nim iść i pokazać się kapłanom (por. Mt 8,1-4; Łk 17,11-19)
81

. 

Wprowadzał w ten sposób w ludzką doczesność Królestwo Boże, mające się 

dopełnić na końcu czasów. 

Naukę Bożą Jezus przedstawiał często w postaci przypowieści (por. Mt 13; 

20,1-16; 21,28-22,14; Mk 4; 12,1-12). Zawierał w nich pouczenia o królestwie 

Bożym, m.in.: o potrzebie przebaczania (por. Mt 18,23-35), czujności  

(por. Łk 12,41-48), o Bożym miłosierdziu (por. Łk 15,11-32). Wśród nauk 

zawartych w przypowieściach nie brakuje również wskazania potrzeby opieki 

nad chorymi i umierającymi. Tę ważną naukę moralną Jezus zawarł w przypo-

wieści o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10,30-37). Jan Paweł II zauważa, 

że postawa okazującego miłosierdzie Samarytanina, pomimo waśni plemien-

nych
82

, stanowi przykład bezinteresownej pomocy każdemu, bez wyjątku
83

. 

Nawiązując do tego, Benedykt XVI zauważa: „Przypowieść o dobrym Samary-

                                                 
77 Por. SD, 15. 
78 Por. G. Hierzenberger, Brat, w: PSB, k. 132. 
79 EV, 50. 
80 Por. Jan Paweł II, Namaszczenie chorych w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramental-

nej (Rzym, 29.04.1992), w: Katechezy Ojca..., dz. cyt., s. 112-113. 
81 Por. P. Grelot, Trąd, w: STB, s. 989. 
82 „Żydzi uważali Samarytan za pogan, a ich kult za niezgodny z Prawem” (A. Baum, Samaryta-

nie, w: PSB, k. 1171). 
83 Por. SD, 29 
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taninie pozostaje kryterium miary, nakłada powszechność miłości, która kieruje 

się ku potrzebującemu, spotkanemu «przypadkiem», kimkolwiek jest”
84

. We-

zwanie to jest skierowane do ludzi wszystkich czasów
85

. 

Nauczanie Chrystusa jest autentyczne i pociągające, gdyż niesie za sobą 

świadectwo czynów. Głoszenie Dobrej Nowiny jest „organicznie połączone”  

z Jego cierpieniem. Św. Paweł Apostoł określił to nawet mianem „nauki krzy-

ża” (1Kor 1,18). Od czasów Chrystusa choroba oznacza dla chrześcijanina 

uczestniczenie w Jego krzyżu
86

. Przez to ludzie mają pomagać Jezusowi  

w odkupieńczym dźwiganiu krzyża. Jan Paweł II poucza, że im poważniejsze 

struktury grzechu dźwiga świat, tym większy wysiłek człowieka potrzebny jest 

Jezusowi. W Jego zbawczym cierpieniu ludzkie cierpienie nabiera pełnego 

sensu i wartości dla Kościoła
87

. Krzyż staje się przez to największą nauką  

i źródłem odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Właśnie tę naukę in Perso-

na Christi głoszą słowem i przykładem kapłani Kościoła wszystkich wieków. 

 

Zakończenie 

 

Księgi Pisma Świętego opisują zagadnienia posługi kapłana wśród osób 

chorych i umierających. Źródło natchnione, aktualne w każdym czasie, przy-

chodzi z pomocą w obliczu współczesnych konfliktów bioetycznych. W świe-

tle słowa Bożego dostrzega się chronologiczny proces dojrzewania myśli  

o cierpieniu i umieraniu. Pełnię Objawienia, także w tym zakresie, przyniósł 

Jezus Chrystus, który „przez ofiarę swojego Ciała na krzyżu sam stał się Ka-

płanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym”
88

. Wszyscy zanurzeni przez chrzest 

w Jego misterium paschalnym uczestniczą w ofiarowywaniu siebie samych  

w ramach kapłaństwa powszechnego wiernych. Zaś włączeni w chrystusowe 

kapłaństwo wyświęceni „szafarze tajemnic Bożych” (1Kor 4,1) pośredniczą 

między Bogiem a człowiekiem. Przez nich właśnie przejawia się troska wspól-

noty Kościoła o tych swoich członków, którzy dźwigając krzyż cierpienia, 

często prowadzącego do śmierci, przyczyniają się do uświęcenia wszystkich 

wierzących. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 DCE, 25. 
85 Por. SD, 29. 
86 Por. D. Dormeyer, A. Grabner-Haider, Choroba, w: PSB, k. 166. 
87 Por. SD, 27. 
88 5 Prefacja Wielkanocna, Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2009, s. 41*. 
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Summary 

 

One of the most important branches of modern medicine is the paliative 

care. The subject of that care are people, whose illness terminates in death. At 

that stage of life many of them are asking about faith and God, searching an-

swers to fundamental questions. Giving answers is a task for theology based on 

The Holy Bible. The priests are the first people responsible for giving hope in 

an evangelical meaning. History of Israel contains examples of the priestly care 

to sufferers, including the terminally ill. The progress of mentality has changed 

the doctrine of suffering as a consequence of sin for a reason to share love and 

help, which was shown by Jesus Christ. Catholic Church, obedient to the Sav-

ior, always took spiritual and physical care of the necessitous, particularly of 

those, who were close to the death. The ministry of priests is in Persona Chris-

ti, which means that they have to reflect Jesus crucified and resurrected, there-

by proclaiming the Gospel of love and paschal hope to the terminally ill. 

 

 



ks. Tomasz Tomaszewski 

 

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej 

„Apokalipsa – księga (tylko) o końcu świata?” 
 

W ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, dnia 28 kwietnia 2012 

roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie odbyła się sesja 

popularnonaukowa na temat „Apokalipsa św. Jana - księga (tylko) o końcu 

świata?”. Została zorganizowana przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II oraz 

Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Jej uczestnikami byli przede wszystkim kapłani, klerycy i stu-

denci Instytutu Teologicznego w Koszalinie. Nie zabrakło także innych osób, 

zainteresowanych tematyką poruszoną podczas sesji. 

Słowo wstępne wygłosił ks. dr Dariusz Jastrząb – rektor WSD, który powi-

tał wszystkich obecnych i w krótkim wprowadzeniu zauważył obecność  

w przestrzeni seminaryjnej trzynastu obrazów ukazujących sceny z Apokalipsy 

Janowej, których autorką jest Maria Monikowska-Tabisz. Ksiądz Rektor pod-

kreślił również znaczący wkład koszalińskiego biblisty – ks. Henryka Romani-

ka w popularyzowanie orędzia ostatniej księgi Pisma Świętego. 

Sesji przewodniczył jej główny organizator, ks. dr Tomasz Tomaszewski – 

moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-

kołobrzeskiej i adiunkt na szczecińskim Wydziale Teologicznym, który na 

początku przedstawił wszystkich jej prelegentów. 

Jako pierwszy zabrał głos ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański – pracow-

nik naukowy w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej. Wygłosił wykład,  

w którym ukazał starotestamentalne korzenie apokaliptyki. Zauważył, że bez 

odniesienia do Starego Testamentu nie da się zrozumieć Apokalipsy Janowej. 

Apokaliptyka pojawiła się między II wiekiem przed Chrystusem a II wiekiem 

ery chrześcijańskiej. Cechami charakterystycznymi apokalips są: tendencja do 

tworzenia swoistego kolażu literackiego, nawiązania mitologiczne, tzw. proroc-

twa ex eventu, retrospekcje, motyw prześladowania dobra przez zło, sąd nad 

złem i różne formy przewidywanego życia po śmierci. Zdaniem ks. Lemań-

skiego, apokaliptyka, jako ruch społeczno-religijny, i apokalipsa, jako specy-

ficzny gatunek literacki związany z tym ruchem, mają swoje korzenie przede 

wszystkim w starotestamentalnej tradycji prorockiej.  

Następnie ks. dr Tomasz Siemieniec − biblista i adiunkt w Katedrze Teolo-

gii Pastoralnej Ogólnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II, podjął temat Boga jako Pana historii świata i ludzi, sku-

piając się na analizie Jego tytułów (imion) z Apokalipsy Janowej. Są one na-

stępujące: „Ten, Który jest i Który był, i Który przychodzi” (1, 4. 8; 4, 8; 11, 

17; 16, 5), „Alfa i Omega” (1, 8; 21, 5), „Początek i Koniec” (21, 6), „Panto-

krator” (1, 8; 4, 8; 11, 17; 15, 3; 16, 7. 14; 19, 6. 15; 21, 22), „Zasiadający na 
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tronie” (4, 2-3. 9-10; 5, 1. 7. 13; 6, 16; 7, 10. 15; 19, 4; 20, 11; 21, 5), „Władca 

Święty i Prawdziwy” (6, 10). Według ks. Siemieńca, starotestamentalne źródła 

tych tytułów pokazują, że główną ideą, która przyświecała autorowi Apokalip-

sy, była chęć ukazania Boga aktywnie działającego w historii świata. 

Kolejny wykład przedstawił ks. mgr lic. Adam Saks – biblista, diecezjalny 

wizytator katechetyczny i wikariusz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika  

w Koszalinie. Podejmując dość szczegółową analizę piątego rozdziału Apoka-

lipsy Janowej, zajął się on problemem Baranka jako Tego, który jest godzien 

otworzyć księgę. Przez swoją śmierć odkupił On ludzkość i przez swoją krew 

zawarł z nią Nowe Przymierze. 

Jako ostatni z prelegentów zabrał głos ks. mgr lic. Henryk Romanik − die-

cezjalny konserwator zabytków, wykładowca biblistyki w Wyższym Semina-

rium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. Zajął się on apo-

kaliptycznym znakiem kobiety jako świadectwem o wspólnocie Przymierza. 

Znak ten posiada w Apokalipsie Janowej formę tryptyku: znak Rodzicielki 

(rozdział 12), znak Wielkiej Nierządnicy (rozdział 17) i znak Oblubienicy Ba-

ranka (rozdziały 19-22). 

Po wszystkich wykładach odbyła się dyskusja, prowadzona najpierw po-

między prelegentami. Następnie do udziału w niej zaproszeni zostali wszyscy 

uczestnicy sesji. 

 




