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Rok temu wydaliśmy pierwszy numer naszego katolickiego e-magazynu dla
młodych SIEJMY.

Od początku naszym działaniom przyświecała idea realizowania obowiązku
apostolstwa najnowszymi metodami, jakie dostarcza nam technologia cyfrowa. To
właśnie dlatego zdecydowaliśmy się tworzyć ten e-magazyn, ale też wiele innych
inicjatyw, które już funkcjonują lub wkrótce ujrzą światło dzienne.

Niewątpliwie każdemu projektowi siejmowemu towarzyszy jeszcze jedna, bardzo
ważna myśl. W inicjatywach, które tworzymy chcemy dawać nadzieję naszym
odbiorcom. Nadzieję na to, że młodzi katolicy mogą skutecznymi metodami,
dostarczanymi przez współczesność, dotrzeć do swoich rówieśników
z atrakcyjnym i nowoczesnym przekazem, pod którym kryć się będą niezmienne
wartości przechowywane dla każdego z nas w Kościele katolickim. Wierzymy, że
dając nadzieję, inspirujemy naszych Czytelników do ich własnych działań
ewangelizacyjnych i apostolskich.

Przed Tobą najnowszy, dwunasty numer SIEJMY, w którym — tak jak przy
pierwszym numerze wydanym rok temu — zawarliśmy treści pokazujące właśnie
nadzieję, która tkwi w byciu młodym katolikiem.

Życzę owocnej lektury!

Piotr Ziemecki

W S T Ę P N I A K



W poprzednich numerach SIEJMY często skupiliśmy się na tym, jak
będzie wyglądała przyszłość świata i Kościoła oraz w jaki sposób młodzi
katolicy mogą ustrzec się przed niebezpiecznymi trendami
współczesności. Te przemyślenia najczęściej prowadziły do wniosku, że
nasza przyszłość będzie pełna wyzwań, żeby nie powiedzieć — trudna.

Wkrótce minie rok od ukazania się pierwszego numeru e-czasopisma
SIEJMY. Pisaliśmy wtedy o nadziei i o tym, że to młodzi ludzie są
przyszłością Kościoła.

W związku ze zbliżającą się rocznicą chcemy o tym przypomnieć.
Dlatego w tym numerze SIEJMY dajemy kilka praktycznych wskazówek
na temat tego, jak realizować tę chrześcijańską nadzieję w codziennym
życiu.

Niech nadzieją napawa również fakt, że wokół nas jest naprawdę wielu
inspirujących ludzi i wartościowych środowisk, które pragną siać wokół
siebie ziarno Dobrej Nowiny.

Dominika Meller
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Ten numer SIEJMY (jak i wszystkie poprzednie
i następne) mógł powstać dzięki wolontaryjnej pracy
twórców SIEJMY (pro bono, non profit) oraz dzięki

wpłatom na zrzutkę, z których finansowane są wszystkie
Siejmowe inicjatywy.

Dziękujemy za Twoją modlitwę i dar finansowy.

Wspierając Siejmy, razem z nami przyczyniasz się
do poznania i przyjęcia wartości katolickich

przez młodych ludzi.
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PIOTR ZIEMECKI

Odzyskajmy
kulturę masową



Wartości, na których zbudowana została nasza cywilizacja są
świadomie odrzucane przez ogół społeczeństw zachodnich.
Powszechnie mówi się już o rozpadzie katolickiego
imaginarium, czy nawet o życiu w świecie
„postchrześcijańskim”. Kultura masowa, kierująca swój
przekaz do młodych osób, niemal w całości stoi w jawnej
kontrze do tego, co chrześcijańskie. Dzieci drugiej –
a wkrótce i trzeciej – dekady XXI wieku oraz tzw. bananowa
młodzież, przebodźcowani współczesnością i, w większości,
opanowani przez cyfrozę, nie są już często zdolni myśleć na
sposób chrześcijański, a co dopiero słuchać tego, co mówi
pogrążony w kryzysach – i często skompromitowany w ich
oczach – Kościół. Dla katolików zachodnich już teraz świat
stanął na głowie.

Ponarzekaliśmy? Dobrze. To teraz przejdźmy do iskierek
nadziei, które na tym naszym młodzieżowym łez padole są,
ale albo ich nie dostrzegamy, albo nie potrafimy ich
podtrzymać, przez co gasną jedna po drugiej.



Czemu oddajemy kulturę masową?
Często mówi się, że jedną z największych porażek Kościoła
współcześnie jest właśnie oddanie kultury masowej
(popularnej, rozrywkowej itd.) w ręce osób zaprzeczających
wszystkiemu, co chrześcijańskie. Obecnie — jak to zostało już
nakreślone na wstępie — kultura masowa, kierująca swój
przekaz do młodych osób, niemal w całości stoi w jawnej
kontrze do tego, co chrześcijańskie.

Warto jednak zdać sobie sprawę z niezwykle prostej prawdy
naszych czasów. Otóż, jako katolicy nie oddaliśmy kultury
popularnej i rozrywkowej — my ją nieustannie oddajemy. Nie
jest to bowiem rzecz raz na zawsze dokonana i zakończona,
gdzie ostatni katolik zgasił już światło i wyszedł.
Rzeczywistością współczesności jest przecież nieustanna
zmiana. Kolejne innowacje wkraczają na rynek wypierając przy
tym swoich poprzedników. Oczywiście istnieją produkty tak
duże, że trudno wyobrazić sobie ich upadek (gwałtowną
zmianę), ale czy na pewno jesteśmy przekonani, że YouTube’a
lub Ne�lixa nie zastąpi kiedyś jeszcze inne — i przy tym —
lepsze rozwiązanie? Czy jesteśmy przekonani, że nie zostanie
już niedługo wykreowana jakaś potrzeba, która przyniesie
w podaży produkt, który — tak, jak to zwykle bywa — skieruje
nasze praktyki konsumenckie w jego stronę, a odwróci je od
nośników kultury masowej, jakimi są dzisiaj chociażby
wspomniany YouTube, czy Ne�lix?

Czemu akurat autorami, czy też mecenasami takiego projektu
nie mieliby być zaangażowani katolicy, czy też ogólnie rzecz
ujmując ludzie z prawymi wartościami? Owszem, na liście 100



najbogatszych Polaków nie zawsze znajdziemy osoby
o przynależności do Kościoła katolickiego, a tym bardziej
realizujące wartościowe pod względem ideowym inicjatywy, ale
— jak już zostało tu powiedziane — rzeczywistość gospodarcza
i społeczna nieustannie się zmienia. Słusznie za Maciejem
Gnyszką, autorem książki pt. „Katoliccy miliarderzy. Dlaczego
nie ma ich w Polsce i jak bardzo są potrzebni?”, należy pilnie
wołać o zaistnienie katolickich dużych inwestorów i czynić
w tym kierunku również własne przedsięwzięcia gospodarcze.
Nie jest zbyt przykrą prawdą, że aby generować wpływ
katolickich wartości w kulturze masowej, trzeba posiadać
odpowiednio duże środki – również finansowe. W tej materii
mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale nadzieja na zmianę nie
powinna nas opuszczać. Uczciwą pracą i zawierzeniem Panu
Bogu naszych inicjatyw możemy zdziałać wiele dobrego.

Czy katolicyzm może być modny?
To niezwykle ważne pytanie, przed którym stajemy
współcześnie. Zauważmy, że w epoce, gdy bardzo wielu z nas
chce być twórcami internetowymi mającymi wpływ na
rzeczywistość i poglądy innych, również w Kościele znajdziemy
osoby o takich pragnieniach. Obowiązek apostolstwa
i ewangelizacji jest uzależniony od narzędzi,
a najpopularniejszym z nich nie jest już kościelna ambona, ale
właśnie nowoczesne media. Siłą rzeczy, co rusz pojawiają się
więc kolejne inicjatywy katolików (czy to świeckich, czy
duchownych/konsekrowanych), aby wtłoczyć to, co katolickie
do miejsc, w których – szczególnie młode osoby – funkcjonują,

https://www.katoliccymiliarderzy.pl/
https://www.katoliccymiliarderzy.pl/


a może wręcz uczynić katolicyzm czymś równie „fajnym”, jak
inne projekty bytujące w przestrzeni cyfrowej. Czy jest coś
złego w pragnieniu, aby katolicyzm był modny wśród młodych
osób?Wydaje się, że nie, jednak warunkiem musi tu być zawsze
szczere pragnienie rozwoju duchowego i dochodzenia do
obiektywnej Prawdy i sensu naszego życia wśród odbiorców,
a nie podążanie za „modą” na sposób przyziemny i wprost
interesowny.

Niewątpliwie katolicyzm obecnie modny nie jest. Dla wielu
młodych osób Kościół — w najbardziej delikatnej wersji —
kojarzy się ze wspólnotą starszych pań z Różańcami w ręku,
a w tej gorszej wizji — ze skorumpowaną politycznie organizacją
kryjącą pedofili. Miejsce budzące takie skojarzenia nie może być
modne wśród młodych osób i w istocie takim nie jest. Nie wiem,
czy to źle, czy dobrze, ale w rzeczywistości, w Kościele — wśród
młodych — zostali już tylko ci najbardziej zdeterminowani
i poszukujący: a to duchowych uniesień, a to swego rodzaju
oparcia na pewnej tradycji, którą wybierają.

Istnieje jednak wiele inicjatyw służących poprawie wizerunku
Kościoła wśród młodych osób. Mamy chociażby działalność
o. Szustaka, ale też skrzydło młodych konserwatystów-
katolików w Klubie Jagiellońskim, czy też chrześcijańskich
raperów oraz – to niestety najrzadziej – niektóre inicjatywy
medialne zasługujące nawet na komercyjne uznanie, jak choćby
program telewizyjny „Studio Raban”.

To wciąż za mało, aby wygrać z opływającymi w niebotyczne
środki finansowe i wpływy międzynarodowymi koncernami
medialnymi i społecznościowymi, ale trzeba przyznać, że od



kilku lat coś się powoli rusza. Mówiąc wprost — iskierka nadziei
jest podtrzymywana. Kto wie, może za kilka lat narodzi się
projekt godny rzucić wyzwanie choćby wielkim pla�ormom
streamingowym (a więc Ne�lixowi, HBO GO itp.), który będzie
w stanie oprzeć swoje produkcje na prawych wartościach,
a zarazem będzie pełnoprawnym dostarczycielem rozrywki
i kultury masowej. Czasem wystarczy, aby kilku katolickich
innowatorów lub dusigroszówwstało z kanapy, a może powstać
coś naprawdę dobrego i popularnego.

Przykłady dobra i zła
W pogoni za wpływem katolickich wartości na kulturę masową,
warto przyjrzeć się kilku przykładom (z życia wziętym) osób
funkcjonujących jako znani aktorzy, celebryci, czy też
influencerzy oddziałujący na młode pokolenie (i również z tego
młodego pokolenia się wywodzących). Będą to przykłady
niejednoznaczne i budzące słuszne pytania o cel ich
przytaczania. Równocześnie jednak posłużyć mogą one do
całkiem sensownej refleksji nad bodajże najważniejszym
aspektem wpływu kultury masowej na życie młodych ludzi,
czyli kwes�ą osobowego firmowania i wpływu konkretnie
rozpoznawalnego człowieka na postawy społeczne i kulturowe
swoich odbiorców.

Pierwszym przykłademmoże być tu jeden z najbardziej znanych
i lubianych aktorów młodego pokolenia w Polsce. Osoba ta
niemal od początku kariery aktorskiej nie kryła swojej wiary
i publicznie przyznawała się do bycia praktykującym katolikiem.



Z Jego publicznych wypowiedzi wynikało również, że podziela
stanowisko Kościoła w odniesieniu do burzliwych już wtedy
kwes�i LGBT, czy też aborcji. Swego czasu, w ówcześnie
najpopularniejszym internetowym programie typu talk-show,
aktor ten nazwał wprost orientację homoseksualną
odstępstwem od normy i krytycznie odniósł się do tematów
LGBT, czy też — „modnej” wtedy — kwes�i gender.
Równocześnie mogliśmy widzieć Go w filmiku promocyjnym
duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, czy też spotach
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Jeszcze niedawno
aktor ten, na zaproszenie warszawskiego Kościoła przygotował
rozważania Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Wydawało się, że
można być gorliwym katolikiem i równocześnie popularnym
aktorem i celebrytą odnoszącym sukcesy również na arenie
międzynarodowej. Minęło jednak kilka lat, a dziś ten sam
młodzieniec wstawia w swych mediach społecznościowych
zdjęcia w tęczowej koszulce z napisem love is love i poparciem
dla parady równości oraz wpisy popierające protesty po wyroku
TK dotyczącego eliminacji przesłanki eugenicznej aborcji
w Polsce. Zmiana o 180 stopni.

Kolejnym przykładem niech będzie jedna z najbardziej
popularnych wśród młodszej widowni polskiego YouTube’a
influencerka i piosenkarka. Osoba ta wielokrotnie wspominała
w swojej publicznej działalności o tradycyjnym wychowaniu
wyniesionym z wielodzietnej rodziny w małym miasteczku,
a także podkreślała swoje przywiązanie do wiary katolickiej.
W pewnym momencie wyznała nawet, że regularnie uczęszcza
do kościoła w niedzielę. W międzyczasie jednak, przy okazji
jednego z filmików typu Q&A, w odpowiedzi na pytanie o swoją



wiarę powiedziała, że uważa się za katoliczkę, że praktykuje
swoją wiarę (chodzi do kościoła, modli się), jednak zaznaczyła,
że nie zgadza się z katolickim podejściem do kwes�i
seksualnych, LGBT, czy też tzw. aborcji. Już wtedy mógł pojawić
się u niektórych odbiorców (nawet niekoniecznie bardzo
wierzących) pewien dysonans. Niektórzy słusznie mogli
zadawać sobie pytania, jak łączyć regularne uczęszczanie na
Mszę Św. i codzienną modlitwę z popieraniem wyzwolenia
seksualnego, czy też aborcji (nawet w niektórych przypadkach).
W ostatnim czasie opisana tu influencerka bardzo gorliwie
poparła natomiast protesty aborcyjne, opowiadając się
kilkukrotnie w swoich mediach społecznościowych za pełną
wolnością w kwes�ach przerywania ciąży.

Ostatni przykład — nieco inny — to zyskująca niezwykłą
popularność (od mniej więcej roku), piosenkarka mająca na
swoim koncie single, z których jeden sięgnął już 60 mln
odtworzeń na YouTube. Tę młodą dziewczynę wkraczającą
dopiero w świat szołbiznesu charakteryzuje niezwykła
skromność, dziewczęcość oraz stonowany i bardzo tradycyjnie
młodo-kobiecy wizerunek podkreślany chociażby przez
skromne i dłuższe sukienki, nakrycia głowy, czy też dyskretną
biżuterię. W mediach społecznościowych tej osoby nie ma ani
jednej wzmianki o poparciu dla ostatnich protestów
aborcyjnych, czy też innych punktów zapalnych interesujących
szczególnie młode pokolenie. Taki jest stan na dzisiaj, a osobę
tę obserwuje i kibicuje Jej spora grupa młodych ludzi
o konserwatywnych wartościach.

Po co opisuję powyższe przykłady? Ktoś może pomyśleć, że
dwa pierwsze służą ukazaniu jakiegoś rodzaju upadku, czy



zejścia na złą drogę młodych osób – a więc zarazem są
negatywnym przykładem i kolejnym powodem do narzekania
w jakich to okrutnych „postchrześcijańskich” czasach żyjemy;
trzeci zaś z przykładów ma z kolei obalać dwa poprzednie
i pokazywać, że można inaczej… Rozumiem, że ktoś może tak
odebrać moje opisy tych trzech osób, jednak to, co chcę
przekazać to coś zupełnie innego.

Moim jedynym celem było ukazanie, że istnieją przypadki
wpływowych i popularnych młodych osób, które współcześnie
mogą być przykładem dla najmłodszych odbiorców i które
równocześnie nie były pozbawione tradycyjnych wartości, czy
też katolickiego spojrzenia na świat. To nie „lewacy”, którzy
wyssali „lewactwo” z mlekiem matki, którzy się wychowywali
w „lewackiej rodzinie” i chodzili do „lewackiej szkoły” (wszystko
specjalnie wyolbrzymiam). To dopiero jakaś sytuacja, czy też
jakiś proces myślowy na etapie ich dojrzewania spowodowały,
że od pewnego momentu te osoby tym wartościom zaczęły
zaprzeczać. Czy dało się temu zapobiec? No właśnie – i tu
dochodzimy do sedna sprawy, gdyż moim zdaniem — TAK...
choć od razu zaznaczę, że jest to trudne.

Jeśli spojrzymy na zachodnie wpływy kulturowe, gdzie przekaz
kultury masowej jest w 99% zdominowany przez lewicowe
spojrzenie na świat i człowieka, a równocześnie weźmiemy pod
uwagę, że to właśnie te ośrodki mają dziś największe pieniądze,
możliwości i narzędzia do rozwoju kultury popularnej
i rozrywkowej, to pojawia się problem konieczności zmiany
poglądów w przypadku chęci zaistnienia w mainstreamie przez
takiego młodego aktora, influencerkę, czy też piosenkarkę.
Wystarczy niezbyt silna wola pozostania przy tradycjach



wyniesionych z rodzinnego domu oraz generalna niestabilność
poglądów i ciągłe poszukiwanie nowych nurtów myślowych (co
jest normą na etapie młodości), a do tego propozycje angażu
niosące za sobą określone profity zapewniające wygodne życie
i rozpoznawalność, a w mgnieniu oka możemy mieć do
czynienia z osobą, która stopniowo zmieni swoje – nawet
najbardziej zakorzenione poglądy. Żadna aktorka przez zagranie
drugoplanowej roli lesbijki w jednym z setek seriali na Ne�lixie
nie zmieni raczej swojej orientacji seksualnej, ale otrzymując
dobrze płatne i stałe kontrakty krajowe i zagraniczne przy
wytworach kultury masowej promujących lewicowe spojrzenie
na rzeczywistość, może po jakimś czasie już własne poglądy na
tę rzeczywistość zmienić. Obracając się w środowisku, które
zapewnia tej osobie życie na poziomie i rozpoznawalność, siłą
rzeczy ktoś taki staje się częścią tego środowiska. Czy takiej
osobie wypada nawet pomyśleć o tym, żeby nie wstawić
znaczka błyskawicy na swoim zdjęciu profilowym, gdy wszyscy
znajomi celebryci już to zrobili? Czy zajęcie przeciwnego
stanowiska nie byłoby wykluczeniem się ze środowiska, które
zapewnia – wielokrotnie już tutaj wspominaną zbitkę – życie na
poziomie i rozpoznawalność? Wybicie się na niezależność –
szczególnie myślową – może mieć cenę, której nie chce zapłacić
żadna ze wspomnianych chociażby powyżej osób.

Co zatem powinni robić katolicy, aby do sytuacji z dwóch
pierwszych opisanych przykładów nie dochodziło, a w trzecim
przypadku, aby do tego nigdy nie doszło?

Musimy przede wszystkim zrozumieć, że nie żyjemy jako
wspólnota Kościoła w katakumbach, a nowe technologie, czy



możliwości rozwoju katolickiej myśli, jakie niesie świat wielkich
mediów to nie zagrożenie, ale szansa.

Gdy słyszę czasem publicznie zadawane pytania w stylu: „czy
katolik może oglądać Ne�lixa?”, to jedyne, co mam ochotę
odpowiedzieć, to: NIE! Katolik powinien bowiem wymyślić
coś jeszcze lepszego, wyprodukować lepsze filmy i seriale i do
tego oprzeć to – choćby podprogowo – na prawych
wartościach, a następnie wypuścić to na cały świat. Jeśli
nawet nie mamy takich ambicji, pomysłów lub środków, to
przynajmniej wspierajmy tego typu katolickie inicjatywy, które
w sposób dostosowany do współczesności przekazują
odwieczne prawdy przechowywane w Depozycie Wiary przez
Kościół.

Gdyby serial „Plebania” był doskonale sfinansowanym
przedsięwzięciem, z najlepszym scenariuszem i aktorami
młodego pokolenia, czy byłby wprost międzynarodowym hitem
zapewniającym popularność i zarobek producentom i aktorom,
to zarówno środowisko tworzące tę produkcję, jak i odbiorcy
tego serialu siłą rzeczy tkwiliby w przekazie katolickim. Tak się
nie stało i nie jest to miejsce na analizę tego konkretnego
serialu, który został przywołany tu tylko jako pewien barwny
przykład, niemniej zachęcam do podjęcia tego typu refleksji.
Istnieje cała masa produkcji filmowych i serialowych, które są
pochłaniane przez współczesną młodzież na całym świecie,
a które — gdyby wprowadzić kilka nieznacznych zmian i korekt
w scenariuszu — mogłyby nieść przekaz w pełni katolickiego
spojrzenia na świat i nie straciłyby przy tym na atrakcyjności.
Czemu tego nie robimy albo czemu przynajmniej nie staramy się
wpłynąć na tego typu przedsięwzięcia?



Czasy, w których przyszło nam żyć charakteryzują
nieustanne zmiany kulturowe, społeczne, czy też religijne.
Nie mamy prawa twierdzić, że to czasy ostatecznego
rozwiązania kwes�i Kościoła i początek epoki
postchrześcijańskiej. Owszem, te zmiany mają miejsce, ale
nic nie jest finalnie przesądzone. Nadzieja na zaistnienie
katolickiego przekazu w kulturze masowej, który
równocześnie będzie przekazem atrakcyjnym dla młodego
pokolenia (choćby odpowiadającym na problemy młodych
ludzi), wymaga już nie tylko – choćby głośnego – wyrażenia
sprzeciwu, ale realnego działania. Działania o. Szustaka,
Tomasza Wolnego, o. Rydzyka, portalu dominikanie.pl,
Studia Raban, Tomasza Samołyka, Macieja Gnyszki,
Katoflixu, czy też wszelkich projektów skupionych w Siejmy
i wielu, wielu innych inicjatyw katolickich, które mają szansę
się rozwijać. Działajmy i pamiętajmy, że to nasz „wspaniały
obowiązek apostolstwa”.



KTO PYTA
NIE BŁĄDZI

MONIKA PIOSIK



Wostatnich latach przyzwyczailiśmy się do
samowystarczalności, samorealizacji i do tego by za

wszelką cenę dążyć do niezależności.

Wielu z nas żyje w ciągłym stresie spowodowanym
nakładaną na samych siebie presją bycia panemwłasnego
losu. Układamy sobiemozolnie plany działania, próbując

przewidzieć każdy krok...

Kiedy nasz skrupulatnie opracowany plan okazuje się nierealny
albo gdy wszystko zaczyna się sypać, łatwo popaść
w czarnowidztwo i krytycyzm. W takich chwilach samotna droga
na szczyt jest tak trudna, jak wspinaczka Syzyfa. Wkładasz cały
swój czas, emocje i umiejętności, a ten głaz ciągle spada ciągnąc
twój zapał, poczucie wartości i marzenia za sobą, na samo dno.
Najczęściej tak właśnie jest kiedy zdajemy się tylko i wyłącznie na
nasze własne siły, samodzielną ocenę sytuacji i ludzką kalkulację,
popadając w pułapkę zaspokajania własnego ego. W ten sposób
z naszego życia znika Bóg, a my sami zajmujemy Jego miejsce.

Planowanie i metodyczne dążenie do celu samo w sobie nie jest
oczywiście złe, wręcz przeciwnie — bez systematycznej pracy nie
będzie rezultatów. Niemniej jednak tak samo wiele wysiłku ile
wkładamy w nasze codzienne obowiązki powinniśmy wkładać
w nasz rozwój duchowy i relację z Bogiem.

„Kiedy otwieramy Biblię to widzimy, że wszyscy biblijni
bohaterowie byli ludźmi, którzy stojąc w obliczu trudnych

wyborów, nieustannie pytali Boga o wskazówki.”¹



Parę lat temu usłyszałam od osoby zupełnie niewierzącej, nigdy
niebędącej częścią Kościoła Katolickiego, że my jako ludzie wiary
mamy w życiu o wiele łatwiej. Im dłużej o tym myślę, tym jestem
bardziej przekonana o prawdziwości tych słów. Bóg dał nam
niesamowity dar, jakim jest możliwość całkowitego zawierzenia
i ofiarowania Mu swoich wszystkich słabości i problemów, by On
mógł nas przez nie prowadzić.

Zastanawiałeś się kiedyś co ta możliwość
całkowitego zawierzenia się Bogu tak naprawdę
oznacza w twoim codziennym życiu?
Oznacza, że nigdy nie idziemy sami. I jest to ogromne szczęście
w życiu każdego katolika. Obok nas stoi nie tylko sam Bóg, ale
i osobisty Anioł Stróż razem z rzeszą Świętych gotowych przyjść
nam na pomoc.

„Bóg nie bawi się z nami w kotka i myszkę, lecz traktuje nas
z wielką powagą. Chce z nami rozmawiać przez wydarzenia życia

i poprzez nie bardzo precyzyjnie pokazywać drogi wyboru. Jedyne,
co musimy uczynić, to zacząć go pytać – tak po prostu, i być

pokornymi w przyjmowaniu jego odpowiedzi.”²

W świecie, w którym króluje racjonalność ta zależność jest prosta
— im więcej własnych posiadamy zasobów (w każdym tego słowa
znaczeniu), tym trudniej jest się nam całkowicie zawierzyć. Cały
czas wydaje nam się, że mamy jeszcze jakiś pomysł czy kontakty,
z których moglibyśmy skorzystać.



„Wszyscy ci którzy, którzy zniszczyli swoje powołania, jakie Bóg im
przygotował, to ci, którzy ignorowali Boży głos, przestawali Go
pytać o wszystko i wypełniać Jego natchnienia, stawali się sami

sobie sterami, żeglarzami i okrętami.”³

Dopiero po oderwaniu się od naszych własnych planów, decyzji
i zmartwień dajemy pole do działania Łasce. To od głębi naszej
relacji z Bogiem i zaufania w stosunku do Niego zależy to jak
bardzo zostaniemy przez niego obdarowani, w tym nawet
dostępem do nadprzyrodzonych zdolności.

„Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku.”
[Prz 3, 5]

Kiedy już uda się nam skutecznie powierzyć Jezusowi nasze
sprawy, to efekty najczęściej zupełnie przerastają nasze
najśmielsze oczekiwania. Ludzka wizja przyszłości jest
ograniczona, my nawet nie potrafimy tak śmiele marzyć by
choćby próbować wyobrazić sobie jak mocno możemy zostać
obdarowani.

Skuteczność modlitwy „Jezu Ty się tym zajmij”, czy prostego
westchnienia „Jezu ufam Tobie” jest określona miarą naszego
zaufania i stopnia oddania naszych trosk Jezusowi. Bóg pragnie
byśmy Go pytali i byśmy otwierali się na Jego suges�e
i podpowiedzi. On nawet nie oczekuje, że będziemy w stanie je
właściwie odczytać. Jeśli pytaliśmy co robić w życiu, ale nie
zrozumieliśmy podpowiedzi Ducha Świętego i w dobrej wierze
zdecydowaliśmy się na jakiś krok, to koniec końców sprawa i tak
będzie miała dla nas pozytywny finał.



„[…]Bóg wyprostuje wszelkie wydarzenia. […]W naszej
niedoskonałości możemy błędnie zinterpretować Jego odpowiedź,

ale przez to, że zapytaliśmy Boga i naprawdę chcemy postąpić
zgodnie z Jego wolą, zawsze się wszystko dobrze ułoży […].”⁴

Świadomość tego, że możemy się mentalnie uwolnić i powierzyć
Komuś nasze problemy jest remedium na nasze codzienne troski,
stresy i frustracje.

„Któż zaufał Panu, a został zawstydzony?”
[Syr 2,10]

Prawdziwa relacja z Bogiem, jest darem wyzwalającym
i uwalniającym naszą ludzką duszę z okowów codziennych
zmartwień. Dzięki niej otrzymujemy realne odpowiedzi na
najbardziej nurtujące nas życiowe pytania. W pełni zaufać Bogu
może być bardzo trudno, ale mimo to nieustannie należy
próbować, by nasze życie było piękniejsze, pełniejsze
i szczęśliwsze.

_ _ _

[1] ks. D. Chmielewski SDB, Jego miłość cię uleczy, SUMUS, Zielonka 2018,
s. 86.

[2] Tamże, s. 87.

[3] Tamże, s. 86.

[4] Tamże, s. 91.



TALENT
ŁASKA CZY OBOWIĄZEK?

KINGA SZCZEPANIAK

Czego uczy nas „Przypowieść o talentach”?



Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa
talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa

talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł
mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię

postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł
i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “Panie,
wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie
rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój
talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł
mu pan jego: “Sługo zły i gnuśny!Wiedziałeś, że
chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam,
gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać
moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie

byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma
dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto

nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz -

w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”

Mt 25, 22-30



Przypuszczam, że dla większości osób czytających ten tekst, przytoczonywyżej
fragment nie jest nowością. Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30) lub minach
(Łk 19,12-27) należy do najbardziej znanych i najchętniej interpretowanych
przypowieści Chrystusa. W licznych komentarzach i rozważaniach odnośnie
tego fragmentu zwraca się przede wszystkim uwagę na to, że jest on
wezwaniem. Wezwaniem do podejmowania ryzyka i wykorzystywania darów,
które otrzymaliśmy od Boga — zarówno materialnych, jak i duchowych —
w drodze do Królestwa Niebieskiego¹.

Na ciekawy aspekt przypowieści zwracają uwagę Wilkie Au i Noreen Cannon
Au². Zauważają oni, że zaniedbania w zakresie wykorzystania darów Bożych
prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia poczucia Bożej Miłości w życiu
jednostki. Świadczy o tym postawa dwóch “dobrych sług”, którzy postrzegają
pana w pozytywnym świetle — jako dobrego, hojnego; osobę, dla której warto
pracować z wysiłkiem i odwagą. Zupełnie inaczej postrzega pana sługa „zły” —
jako człowieka surowego, wymagającego i bezlitośnie nastawionego na zysk.
Mam wrażenie, że podobną zależność możemy zaobserwować w naszej
osobistej relacji z Bogiem. Zauważyłam, że gdy zaniedbuję ważne aspekty
mojego życia religijnego mam większą tendencję do myślenia o Bogu raczej
jako o Tym, który na Sądzie Ostatecznym może karać za przewinienia, niż jako
o źródle Miłosierdzia i Łaski. Moje poczucie winy i wstydu zdaje się
zniekształcać obraz Boga niczym zabrudzona szyba skrywająca za sobą światło
pięknego dnia.

Bardzo ciekawe spojrzenie na Przypowieść o Talentach zaproponował też
William R. Herzog II³ interpretując ten fragment jako krytykę nierówności
społecznych.W tej interpretacji to „zły sługa” staje się pozytywnym bohaterem,
który demaskuje niesprawiedliwość i zachłanność pana, jako tego, który „chce
żąć tam, gdzie nie posiał i zbierać tam, gdzie nie rozsypał”. Ukaranie sługi jest
w takim ujęciu potwierdzeniem niesprawiedliwego postępowania jego pana.
Choć takie postrzeganie Przypowieści o talentach spotyka się z dużą krytyką,
stało się ono inspiracją dla nauk socjologicznych. Amerykański socjolog Robert
K. Merton zastosował termin „Efekt św. Mateusza” dla określenia zjawiska



ubożenia osób biednych i bogacenia się bogatych. Pierwotnie odnosił się on
głównie do świata nauki, gdzie dostrzeżono, że bardziej znani uczeni, mają
łatwiejszy dostęp do funduszy, dzięki czemu mogą prowadzić lepszej jakości
badania, rozwijać się lepiej i wspinać jeszcze wyżej po szczeblach kariery.
Potem jednak rozszerzył się na inne dziedziny życia i obecnie opisywany jest
m.in. w odniesieniu do edukacji, czy polityki⁴�⁵.

Powróćmy jednak do najbardziej utartej interpretacji i zastanówmy się…

A co, gdyby sługa, który otrzymał pięć talentów zyskał nie pięć, a dwa
talenty? Czy spotkałaby go równa aprobata ze strony pana?

Przekładając to pytanie na realia naszego codziennego życia, rozważmy, czy
Pan od tych, których obdarza szczególnie, oczekuje więcej? W biografiach
świętych możemy znaleźć wiele przykładów potwierdzających taką tezę.
Jednym z bardziej wyrazistych wydaje mi się relacja z Bogiem św. Siostry
Faustyny, w której Dzienniczku możemy przeczytać:

„Poszłam przed Najświętszy Sakrament, a kiedy zatonęłam w modlitwie
dziękczynnej — usłyszałam w duszy te słowa: Dziecię Moje, tyś rozkoszą
Moją, tyś ochłodą dla Mojego serca. Udzielam Ci tyle łask, ile udźwignąć

zdołasz. Ile razy, chcesz mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim,
niezgłębionym miłosierdziu” (Dz 164)

W wielu sytuacjach Bóg obdarzał szczególnymi charyzmatami tych, którym
wyznaczał wielkie zadania. Stawianie znaku równości pomiędzy wyjątkowymi
umiejętnościami, a powołaniem do wielkich zadań byłoby jednak zbyt dużym
uproszczeniem. Pewnym przejaskrawieniem takiego postrzegania była
koncepcja predestynacji, która w dyskusji teologicznej po raz pierwszy pojawiła
się w czasach świętego Augustyna, a szczególne uznanie zdobyła
w interpretacji wyznawców kalwinizmu i jensenizmu. Wspomniane teologie
protestanckie dopuściły pogląd, że losy człowieka są z góry określone przez
Boga i człowiek już przy narodzeniu jest przeznaczony do zbawienia lub
potępienia⁶. W kościele katolickim koncepcja ta została uznana za sprzeczną



z dogmatami już w VI wieku — synody w Orange (529 r.) i Valence (855 r.)
przyjęły jako obowiązującą naukę Kościoła, że: w przeznaczeniu dobrych do
zbawienia — miłosierdzie Boże uprzedza ich dobrą zasługę, a w przeznaczeniu
złych do potępienia — sprawiedliwy sąd Boży jest poprzedzony przez ich złe
czyny. Do dziś jednak w świecie teologii i filozofii nie ustały rozważania
odnośnie zakresu wolnej woli człowieka w relacji do Bożej wszechwiedzy⁷.

Dlaczego Pan przyznaje jednym pięć, a innym tylko jeden talent?

Pewnym echem w tej zniekształconej interpretacji zależności między darami
Bożymi a ludzkimi i powołaniem do Zbawienia jest rozwijający się coraz
prężniej nurt teologiczny określony nazwą „Teologii Dobrobytu”
(ang. Prosperity Gospel, określana też jako Prosperity Theology, czyli teologia
sukcesu). Jego początków można się doszukiwać na przełomie XIX i XX w.,
kiedy w stanach zjednoczonych zaczęły klarować się ruchy religijne określane
jako New Thought. Jego przedstawiciele próbowali przekonywać wiernych , że
każdy jest w stanie pokonywać w życiu wszelkie przeciwności, nawet bogacić
się, jeśli tylko we właściwy sposób będzie przeżywać życie duchowe⁸.
Najbardziej gorliwi wyznawcy tego ruchu wierzyli m.in. w to, że choroby mogą
mieć swoje źródła w złych przekonaniach, a zmiana myślenia może
doprowadzić do ich wyleczenia. Pastor Esek William Kenyon sprawujący
w tamtych czasach posługę w Nowym Jorku jednoznacznie twierdził, że
„konkretna materialna rzeczywistość może być modyfikowana mocą wiary” –
nie tylko na lepsze, ale także na gorsze⁹.

Inspirowana tymi założeniami „teologia dobrobytu” opisuje więc rzeczywistość
wiary, w której szczęście materialne i zdrowie fizyczne zostają zapewnione
przez żarliwą wiarę i życie zgodne z oczekiwaniami Boga. Ubóstwo natomiast
ma swoje źródła w nieprawidłowym wyznawaniu wiary, a zmiana podejścia
duchowego jest warunkiem bogacenia się. Podstawą takiego podejścia do
kwes�i dobrobytu stał się fragment Ewangelii: „Starajcie się naprzód
o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,
33). Jeden z najpopularniejszych propagatorów tego ruchu — Charles Fillmore
w swojej książce „Prosperity” stwierdził, że skoro Chrystus był w stanie



pomnożyć chleb i ryby, by wykarmić głodnych, w tak samo nieograniczony
sposób może pomnożyć bogactwo ludzi. Pisał on: „Kiedy Twój umysł po raz
kolejny zmierza w kierunku tematu dobrobytu, uświadom sobie jak najmocniej,
że Twój dobrobyt pochodzi od Boga. On towarzyszy Ci dzięki Bogu, dzięki
Twojemu kontaktowi z Bożym Umysłem w Twoim milczeniu i ten dobrobyt jest
z Tobą, gdziekolwiek jesteś. Wsparcie może do Ciebie przychodzić do Ciebie
z zewnętrznych źródeł, ale Twoje prawdziwe powodzenie zależy od Twojego
wewnętrznego trwania w realizowaniu swojego sukcesu¹⁰.”

Obecnie, teoria dobrobytu zyskuje poparcie szczególnie we wspólnotach
protestanckich, a szczególnie w zdobywających coraz większą popularność
w krajach rozwijających się ruchach pentekostalnych (tj. zielonoświątkowych)¹¹.
Z badania LifeWay Research¹² opublikowanego w 2018 r. wśród 1010
Amerykanów uczestniczących w nabożeństwach protestanckich lub
bezwyznaniowych ponad jedna trzecia zgodziła się ze stwierdzeniem: „Mój
kościół naucza, że jeśli ofiaruję jemu i organizacjom charytatywnym więcej
pieniędzy, Bóg wynagrodzi mnie swoim błogosławieństwem”. Jezuita Antonio
Spadaro i argentyński prezbiteriański pastor Marcelo Figueroa w swoim tekście
„Teologia sukcesu. Niebezpieczeństwo „innej ewangelii” (Teologia della
prosperità. Il pericolo di un ‚Vangelo diverso’) zauważają, że takie przekonania
rozpowszechniają się właściwie na całym świecie, włączając w to państwa
Ameryki Łacińskiej, Afryki, a także Chiny i Koreę Południową.

Pewne wyjaśnienie coraz większej powszechności nurtów „teologii dobrobytu”
proponuje komentarz Papieskiej Rady Kultury zawarty w dokumencie „Jezus
Chrystus Dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age¹³”.
Czytamy w nim:

„Mówi się, zauważając trafnie, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi czuje się
zawieszonymi pomiędzy pewnością a niepewnością, szczególnie w kwes�ach
dotyczących ich tożsamości. Niektórzy uważają, że religia chrześcijańska jest
patriarchalna i autorytarna, że polityczne instytucje nie są w stanie zmienić



świata na lepsze, a medycynie tradycyjnej (allopatycznej) po prostu nie udaje
się skutecznie leczyć ludzi.(...)

Choć z jednej strony New Age jest reakcją na współczesną kulturę, z drugiej
jednak jest ono w wielu aspektach również dzieckiem tej kultury. Renesans
i Reformacja ukształtowały nowoczesną, zachodnią jednostkę nie obarczoną
takimi ciężarami jak, nadane jedynie z zewnątrz, autorytety czy tradycja; ludzie
w coraz słabszym stopniu odczuwają potrzebę „przynależności” do jakiejś
instytucji (choć samotność stała się prawdziwą plagą współczesnego życia),
i nie są skłonni do przedkładania „oficjalnych” osądów nad swoje własne.

Poprzez ten kult człowieczeństwa religia została zinternalizowana w sposób,
który przygotowuje grunt dla celebracji świętości „ja”. Z tego powodu New

Age podziela wiele wartości, za którymi opowiada się kultura
przedsiębiorczości i „Ewangelia dobrobytu”, a także kultura konsumencka.”

Zagrożenia wynikające z interpretacji Słowa Bożego w nurcie „teologii
dobrobytu” podsumowuje — powołując się na teksty Papieża Franciszka —
ksiądz Wojciech Kućko, we wspomnianej już wyżej pracy⁸. Do najistotniejszych
zaliczyć należy:

• Wybiórczość w intrepretowaniu tekstu Biblii, z wyselekcjonowaniem tych,
które głoszą, że o cokolwiek człowiek prosi Boga, to otrzyma, prowadzi do
traktowania Boga jako „automatu” do spełniania ludzkich życzeń.

• Sprowadzanie Kościoła i struktur duchowych do organizacji typu
pozarządowego, bez odniesienia do mistycznego charakteru.

• Budowanie zbyt egoistycznej religijności, bez potrzeby braterskich
zobowiązań i w oderwaniu od wspólnoty Kościoła.

• Zamknięcie się wspólnoty Kościoła na ubogich; zwrócenie jego działań
głównie w stronę średnio zamożnych i bogatych.

• Nadmierne przywiązanie do dóbr materialnych, które zaciemnia obraz Boga



— tak, jak u bogatego młodzieńca z ewangelicznej perykopy (Mt 19, 16–22).

• Subiektywizowanie wiary i niewłaściwe rozumienie porządku łaski, które
mogą zakłócić tworzenie relacji z Bogiem.

• Wobec powszechności odwoływania się w publikacjach przedstawicieli
teologii dobrobytu do tekstów Pisma Świętego i przytaczania osobistych
interpretacji poszczególnych fragmentów, możliwość szerzenia się błędów
doktrynalnych i rozłamów.

• Stwarzanie warunków do prowadzenia działalności uzdrowicielskiej
w ramach zniekształconej działalności religijnej, wykorzystywania
finansowego ludzi niezamożnych i chorych, którzy chcą poprawić swoją
sytuację życiową. Zwiększanie poczucia niesprawiedliwości i krzywdy
u tych ludzi, jeśli okaże się, że „zła modlitwa, zbyt mała hojność i brak wiary
w uzdrowienie” poskutkują brakiem spełnienia ich pragnień.

• Zupełne wykreślenie zagadnień choroby, śmierci, zła z zakresu postrzegania
teologii, co jest zaprzeczeniem wezwania Chrystusa do naśladowania go
przez krzyż: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub
szkodę poniesie?” (Łk 9, 23-35).

• Prezentowanie dobrobytu jako jako rzeczywistości, którą można zapewnić
sobie jedynie przez wiarę, a nie przez uczciwą pracę albo współpracę
z innymi — co zagraża podtrzymywaniu więzi społecznych, niszczy poczucie
sprawiedliwości i solidarności z innymi. Umniejszanie znaczenia pracy
ludzkiej do środka w zaspokajaniu potrzeb materialnych, z pominięciem jej
znaczenia w kształtowaniu dobra i piękna w życiu człowieka
i społeczeństwa.



Negatywne skutki szerzenia się zniekształconej interpretacji Słowa Bożego
możemy już spostrzec szczególnie w przekonaniach wyznawców
protestanckich z krajów Ameryki Południowej. W przytoczonych przez
ks. Kućko badaniach amerykańskiego instytutu Pew Research Center,
wykazano, że 91% ankietowanych protestantów i 87 % ankietowanych
katolików z Wenezueli uznaje, że Bóg zapewnia dobrobyt materialny i zdrowie
tym, którzy mają wystarczająco dużą wiarę, a w Brazylii odsetki te wynoszą
odpowiednio 56 i 52%¹⁴. Warto jednak zaznaczyć, że z „teologii dobrobytu”
możemy też wydobyć wiele pozytywnych inspiracji, dla naszego spojrzenia na
rozwój duchowości. Odnoszenie słów Pisma Świętego do niemalże każdego
aspektu codzienności oraz posługiwanie się środkami ewangelizacji, które dużo
bardziej niż tradycyjne, angażują jednostkę, np. muzyką, czy wreszcie sprawne
łączenie duchowości z psychologią człowieka — to tylko niektóre przykłady
cennych wartości, które możemy docenić w kontekście życia religijnego.



Skąd zatem bierze się talent?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Warto jednak przytoczyć
kilka ciekawych badań z zakresu psychologii, które analizowały, dlaczego ludzie
w pewnych sferach życia radzą sobie lepiej niż inni.

Jedną z najbardziej znanych koncepcji na temat wybitnych zdolności
zaproponował w Joseph Ranzuli¹⁵. Zakłada ona, że jednostki wybitne znajdują
się na przecięciu trzech czynników determinujących talent: zdolności wyższe
od przeciętnych (autor zaznacza, że nie muszą być spektakularnie wyższe),
zaangażowanie w zadanie (rozumiane jako entuzjazm względem konkretnej
aktywności) oraz kreatywność (obejmująca nie tylko oryginalność myślenia, ale
także ciekawość świata i skłonność do podejmowania ryzyka). Ciekawą
koncepcję rozwoju talentu przedstawił też Francoy Gagne, który wyróżnił sześć
czynników na drodze rozwoju talentu: naturalną zdolność jednostki, szansę,
środowiskowy motywator, wewnętrzny motywator, uczenie się/praktykę oraz
skutki talentu¹⁶. Inni badacze zajmujący się tematem ponadprzeciętnych
zdolności zwracają uwagę na wpływ środowiska, a szczególnie motywującego
do rozwijania zainteresowań systemu edukacji, osobowość danej jednostki,
czas rozwoju różnych umiejętności w czasie dorastania oraz pewne specyficzne
sposoby działania mózgu, w tym sawantyzm (czyli zjawisko wystąpienia
niezwykłych umiejętności u osób z zaburzeniami neuropsychologicznymi), czy
synestezja (czyli zdolność doświadczania wrażeń odbieranych typowo za
pośrednictwem jednego zmysłu przez inne zmysły np. „Barwne słyszenie”)¹⁷.

Wiele pytań w kwes�i pochodzenia ludzkiego talentu pozostaje wciąż bez
odpowiedzi. Refleksja nad talentem — zarówno z perspektywy
neuropsychologicznej, jak i teologicznej — z pewnością uczy nas pokory wobec
możliwości naszych umysłów, a przede wszystkim — wielkości ich Stwórcy.
Warto więc budować w sobie wdzięczność wobec darów, które otrzymaliśmy
— nawet jeśli nie wydają nam się ponadprzeciętne, i starać się czerpać radość
z ich rozwijania. Przy tym wszystkim jednak warto mieć w głowie słowa
Świętego Pawła, przypominające nam, że niezależnie od tego, jakie Dary



otrzymaliśmy, mogą one być pięknym świadectwem działania Ducha Świętego
służyć pomnażaniu Bożej Łaski:

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale
jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego

we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność
poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże
Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia
cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar

języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.”

(1 Kor 12, 4 -11)
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„Przykazanie nowe daję wam”
czyli jak porozumiewać się z empa�ą

DOMINIKA MELLER



Miłość bliźniego jest sednem chrześcijaństwa.
Przykazaniemiłości pojawiało się w końcu już na
kartach Starego Testamentu. W czasie swojego

nauczania Jezus potwierdził je, przekazując uczniom
jeszcze jedną wskazówkę: "przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemniemiłowali, tak jak Ja was
umiłowałem" (J 13,34). Po ofierze na krzyżu punktem
wyjścia relacji z drugim człowiekiem nie jest już

miłość do samego siebie, ale miłość Chrystusa wobec
całej ludzkości. Rzeczywistość Nowego Przymierza
oferuje więc zupełnie nową jakość, jeśli chodzi

o stosunki międzyludzkie.

Poznać aby pokochać
Okazywanie bliźniemu miłości podobnej do tej, którą wyraził Chrystus na krzyżu to coś
więcej, niż szacunek, życzliwość, czy pomoc w potrzebie - tego wymaga się w końcu od
każdego przyzwoitego człowieka, niezależnie od jego światopoglądu i wyznania.
Chrześcijańska miłość nie ogranicza się również do emocjonalnych wzruszeń, czy miłych
przeżyć zmysłowych. Można określić ją raczej jako postawę wobec drugiego człowieka,
która każe trwać przy nim i troszczyć się o jego dobro. Tym dobrem jest przede wszystkim
dążenie do prawdy - także o sobie samym - i wzrastanie w świętości. Jako że każdy z nas
jest niepowtarzalną istotą obdarzoną godnością, realizacja naszego osobistego dobra
przejawiać się może na różne sposoby. Żeby więc prawdziwie pokochać drugiego
człowieka, trzeba spróbować go poznać, a pierwszym krokiem na tej drodze jest wejście
z nim w relację.

Dla nikogo, kto chociaż trochę zgłębił Ewangelię, nie będzie tajemnicą, że naśladowanie
Chrystusa w miłości do bliźniego wymaga wyjątkowego heroizmu. W końcu: “nie ma
większej miłości, niż kiedy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół”. Próba nawiązania więzi
z drugim człowiekiem bardzo często oznacza właśnie taką niedosłowną śmierć - to znaczy
wyzbycie się własnego egoizmu i skupienie na drugim człowieku; próbę wejścia do jego
wnętrza, bycie z nim w pełni i traktowanie go z należytą dozą empa�i.



Porozumienie bez przemocy

„Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni,
współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni,

pokorni!” (1 P,3-8)

„Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi,
którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych

uczuciach!” (Rz, 12,15-16)

Z kolei św. Paweł w Liście do Rzymian zawarł takie wezwanie:

W tym kontekście empa�a to postawa wyrażająca prawdziwie chrześcijańską miłości do
bliźniego. Zazwyczaj rozumiemy ją jednak zbyt powierzchownie i myślimy, że jej istotą jest
podniesienie naszego rozmówcy na duchu, poprawienie jego samopoczucia czy też
zaoferowanie mu rady. Często zdarza się, że nawet pozornie kogoś pocieszając, albo
wspierając, mamy tendencje do kierowania uwagi na nas samych. Popełniamy również
dużo błędów komunikacyjnych, które ograniczają naszą zdolność porozumienia z drugim
człowiekiem.

O wielu z tych błędów, a także o drogach do lepszego rozumienia siebie i innych pisze
amerykański psycholog Marshall B. Rosenberg - twórca koncepcji porozumienia bez
przemocy, nazywanego również komunikacją empatyczną lub językiem serca.
Opracowany przez niego sposób komunikacji polega na skupieniu się przede wszystkim
na uczuciach i potrzebach - zarówno naszych, jak i naszych rozmówców.

Rosenberg wychodzi z założenia, że za większością komunikatów, które kierujemy do
naszych odbiorców, kryją się jakieś niezaspokojone potrzeby i pragnienie, aby inni te
potrzeby zaspokoili. Problemy w porozumiewaniu bardzo często wynikają z faktu, że nie

Słowniki definiują empa�ę jako “jedną z cech osobowości, której istota polega na
umiejętności wczucia się w sytuację i odczucia drugiego człowieka, a przede wszystkim na
umiejętnym dostosowaniu się i reakcji w odpowiedzi na te odczytane emocje1". Empa�a
stanowi więc pewnego rodzaju narzędzie, które umożliwia dotarcie do serca drugiego
człowieka. Jest ona jednak czymś więcej, niż psychologicznym pojęciem - okazuje się
bowiem, że pierwsi apostołowie kierowali podobny wymóg do swoich braci. Święty Piotr
w jednym ze swoich listów pisał:



potrafimy prawidłowo rozeznawać i formułować tych potrzeb i uczuć z nimi związanych.
Wpływa na to wiele czynników, między innymi określony model wychowania. Większość
z nas od najmłodszych lat mówi językiem, który zachęca do szufladkowania,
porównywania i żądania, a nie do uświadamiania sobie tego, co odczuwamy i czego
pragniemy. Dorastamyw przekonaniu, że osoby, których zachowanie nam się nie podoba,
albo jest sprzeczne z naszym systemem wartości, są złe i należy je potępiać. Zrozumieniu
drugiego człowieka nie sprzyjają również wszechobecne diagnozy, etykiety i osądy. Przez
ciągłe ocenianie i porównywanie - w szkole, w domu i wśród rówieśników - nabieramy
przekonanie, że z ludźmi, którzy się od nas różnią, coś po prostu jest nie tak. Za bardzo
skupiamy się na klasyfikowaniu, analizowaniu i ustalaniu poziomów niesłuszności, a nie na
tym, czego brakuje i potrzeba nam samym i innym ludziom.

Innym niepokojącym mechanizmem, przez który tracimy kontakt z uczuciami, jest
wyzbywanie się odpowiedzialności za nasze czyny. Zbyt często używamy określeń takich
jak „musieć”, czy „mieć powinność” w stosunku do obowiązków oraz życiowych wyborów.
Są oczywiście rzeczy, które nie są przyjemne, a jednak je robimy - troszczymy się o dzieci,
chodzimy do pracy i staramy się odżywiać zdrowo. Jednak sformułowania, które eliminują
naszą odpowiedzialność za te kwes�e, wzbudzają w nas przekonanie, że nie kontrolujemy
naszych uczuć, myśli i czynów. Łatwo wówczas obwiniać za nie innych. Język, jak się
okazuje, ma bardzo duży wpływ na nasz stosunek do rzeczywistości. Istotne jest więc
uświadomienie sobie, że nasze słowa mają znaczenie i powinny być nośnikiem tego, co
widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy. Dzięki temu będziemy w stanie
lepiej formułować nasze prośby, a wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo, że
ktoś ich wysłucha, zrozumie, a może nawet spełni.

Kojąca obecność
W porozumieniu bez przemocy wyróżnia się dwie fazy - empa�ę, która polega na
wysłuchaniu rozmówcy z głębokim współczuciem oraz szczerego wyrażenia siebie. Każdy
z tych etapów składa się jeszcze z czterech elementów, do których należą: spostrzeżenia
(pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli),
potrzeby oraz prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań). Ich
zastosowanie pozwala zarówno odebrać komunikat w empatyczny sposób, jak
i sformułować nasze własne potrzeby w podobnym duchu.

Kiedy nawiązujemym relację z drugim człowiekiem, w którym niewątpliwie kryje się jakaś
potrzeba - albo kiedy próbujemy dociec, co dzieje się w naszej duszy - powinniśmy zacząć
od obserwacji. Istotne jest, aby po prostu odnotować to, co się wydarzyło,
powstrzymując się jednocześnie od oceniania, szufladkowania, czy potępiania.



Kolejnym etapem jest interpretacja naszych uczuć w obliczu tego, co zauważyliśmy
w poprzednim punkcie. Punkt ten nie zawsze bywa oczywisty, zwłaszcza, że od dziecka
uczy się nas robić pewne rzeczy jedynie po to, aby zaspokoić potrzeby innych. W ten
sposób bardzo łatwo utracić kontakt z własnym „ja” i wyzbyć się umiejętności oceniania,
co tak naprawdę czujemy. Poza tym, otoczenie nie zawsze wspiera mówienie otwarcie
o uczuciach, doczepiając łatkę nadwrażliwych tym, którzy tego próbują. Co więcej, często
nie potrafimy nazwać swoich uczuć, bo nie dysponujemy nawet wystarczająco szerokim
spektrum słownictwa w tym temacie. To błędna ścieżka, bo poradzenie sobie z własnymi
emocjami w dojrzały sposób możliwe jest jedynie wówczas, kiedy potrafimy nazwać
i zrozumieć to, co odczuwamy.

Później następuje rozeznanie potrzeby, która przejawia się w zdefiniowanych wcześniej
uczuciach. Ostatnim krokiem jest natomiast sformułowanie prośby o działanie, które ma
tę konkretką potrzebę zaspokoić. Etap ten można pominąć, jeżeli rozmówca pragnie
jedynie zostać wysłuchany.



„Empatia wymaga jednak skupienia całej uwagi na
tym, comówi drugi człowiek. Ofiarowujemymuwtedy
czas i przestrzeń, których potrzebuje, żeby w pełni

wyrazić siebie i nabrać pewności, że został
zrozumiany.”

Prowadzi to do fundamentalnej prawdy: czasami lepiej milczeć i po prostu towarzyszyć
drugiemu, zamiast opowiadać o swoich własnych przeżyciach, czy dawać rady. Nie
można zapominać, że w sytuacji, w której próbujemy zaoferować komuś przepełnione
empa�ą wsparcie, to właśnie ta druga osoba jest najważniejsza.

„Chcę jeszcze raz podkreślić, że wszystko co robimy
lubmówimy słuchając kogoś z empatią, mówimy po to,

by to ta osobamogła lepiej zrozumieć siebie, by
dotarła do tego, co jest dla niej naprawdę ważne.

Pamiętaj, w takimmomencie światło latarki pada na tę
osobę, nie na Ciebie. Ty jesteś po to by towarzyszyć,

wspierać i być swego rodzaju zwierciadłem, w którym
osobamówiącamoże się przejrzeć.”

Wszystkie te etapy sprzyjają osiągnięciu pełnego porozumienia między ludźmi. Istotne
jest oczywiście, aby przez cały czas towarzyszyła nam empa�a, którą Rosenberg definiuje
jako opróżnienie umysłu i słuchanie całym jestestwem, w stanie autentycznej obecności.
Zwraca również uwagę, że zwykle zamiast empa�i budzi się w nas poczucie, że musimy
za wszelką cenę naprawić sytuację. Poza tym, z natury mamy silne pragnienie udzielania
rad, dodawania otuchy albo wyrażania uczuć czy opinii na dany temat. Czując się
niekomfortowo w sytuacji, kiedy ktoś dzieli się z nami swoimi problemami, stosujemy
najróżniejsze zabiegi, takie jak: doradzanie, licytowanie, pouczanie, pocieszanie,
gawędziarstwo, ucinanie w pół słowa, litowanie się, wypytywanie, wyjaśnienia,
korygowanie. Wszystko to sprawia, że nie jesteśmy naprawdę obecni w tym, co właśnie
się dzieje.



„Gdy bowiem staramy się skupiać uwagę na cudzych
uczuciach i potrzebach, czujemy, że jest coś, co łączy

nas z innymi ludźmi: wspólne namwszystkim
człowieczeństwo. Kiedy słyszę, że mój rozmówca się
boi i potrzebuje bezpieczeństwa, odnajduję w sobie tę
samą potrzebę i stwierdzam, że ja również wiem, co
znaczy strach. Gdymoja świadomość skupiona jest na

czyichś uczuciach i potrzebach, dostrzegam
powszechność ludzkiej kondycji.”

„zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy
i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć

człowiekowi, który pozostał na skraju drogi2”

Wsparcie polegające na pełnej i świadomej obecności przy drugim człowieku oraz
towarzyszenie mu w tym, co przeżywa, jest najpełniejszym zastosowaniem postulatu
miłości bliźniego. Takie zrozumienie empa�i sprawia, że staje się ona czymś więcej, niż
jedynie mentalnym wsparciem, współodczuwaniem, czy życzliwością wobec bliźniego.
Zarówno w sytuacjach, gdy z pełną empa�ą słuchamy naszego rozmówcy, jak i wówczas
kiedy wsłuchujemy się we własne potrzeby, zdajemy sobie bowiem sprawę, że wszyscy
doświadczamy tego samego rodzaju pragnień i próbujemy zaspokoić podobne same
tęsknoty serca.

Empatyczne słuchanie często wymaga wiele - oznacza bowiem konieczność wyzbycia się
samego siebie, żeby pomóc drugiej osobie. Czasami prowadzi do rezygnacji z dobrego
samopoczucia i pewnego rodzaju połechtania ego, towarzyszącego poczuciu ulgi, że
w obliczu czyjegoś cierpienia byliśmy przynajmniej w stanie dać mu wspaniałą - w naszym
mniemaniu - radę i nie wyszliśmy na kompletnie nieczułych. Będąc obecnym przy drugim
człowieku dajemy mu jednak coś więcej - uznajemy go za godnego naszej uwagi
i poświęcenia naszego czasu. To wielki dar, zwłaszcza że nigdy nie mamy pełnego obrazu
tego, co dzieje się w sercu drugiego człowieka, tego jak wyglądała jego dotychczasowa
droga i z czym mierzy się na co dzień. Być może więc nasza pełna empa�i rozmowa
oznacza dla niego chwilę wytchnienia i przypomina, że jego on wartościowy, zauważany
i kochany.

Czas tomiłość



Przypisy:

1. h�ps://mfiles.pl/pl/index.php/Empa�a;

2. Oiciec Święty Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, 46.

Pozostałe cytaty pochodzą z książki:

Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Marshall B. Rosenberg, Wydawnictwo
Czarna Owca, Warszawa 2016.



Świętość
szyta na miarę

GABRYSIAGÓŹDŹ



ŚWIĘTOŚĆ SZYTA NA MIARĘ,
czyli poznaj siebie

i rozwiń swój duchowy potencjał.
CZĘŚĆ PIERWSZA

Osobowość człowieka ma niemały wpływ na jego
rozwój. Czy temperament pomaga czy przeszkadza

w drodze do świętości? I pomaga, i przeszkadza. Naszą
osobowość można porównać do roli, której należy
poświęcać czas. Jeśli się jej nie uprawia, staje się

ugorem. Tak samo jest z człowiekiem. Jeśli zaniedba
pracę nad sobą, nigdy nie rozwinie swojego potencjału.
Co gorsze - wady, których w sobie nie zwalczył sprawią,
że będzie karykaturą samego siebie. Od czego jednak

zacząć? Od poznania, kim jesteśmy!

GABRYSIAGÓŹDŹ



IDEALISTA

Monika i Marcin Gajdowie w swojej książce „Rozwój. Jak
współpracować z łaską?” przedstawiają kilka typów
osobowości.

Pierwszym z nich jest Idealista. Idealistę odnajdą w sobie ci,
którzy myślami uciekają do wzniosłych spraw, marzą o tym,
by świat był uczciwy i sprawiedliwy, a ludzie żyli moralnie. Ich
przedstawicielem jest św. Ignacy Loyola. Potrafią innych
aktywizować i inspirować, zaś sami są ambitni i stawiają sobie
wyzwania. Świetnie odnaleźliby się w kulturze korporacyjnej,
gdzie stawiany jest nacisk na sukces i wyniki. Czego się nie
dotkną, prawdopodobnie zamienią w złoto, bo są niezwykle
utalentowani. Potrafią łatwo porządkować wiedzę i świetnie
radzą sobie z robieniem notatek. Kochają ład i porządek, a co
za tym idzie — dobrze organizują sobie przestrzeń i cenią
oszczędność. Nigdy nie spóźniają się ani nie ociągają
z realizacją powierzonych im zadań. Według ich trybu życia
można ustawiać zegarki. Są też bardzo przekonywujący.
Żadna z osobowości nie jest wolna od wad. Każda także musi
walczyć z jakimś grzechem głównym i pokusami z nim
związanymi. Idealista musi toczyć walkę z gniewem, często
nieświadomie tłumionym. Przecież ideał nie może się
wzburzać i unosić gniewem, bo w jego oczach to nikczemne
i upokarzające. Dlatego idealiści często go w sobie tłumią,
o ile w ogóle są go świadomi. Idealista powinien walczyć
z perfekcjonizmem, pracoholizmem, despotyzmem
i autorytaryzmem. Musi sobie uświadomić, że nie tylko on
może mieć dobre pomysły na świat i dać kierować innym.
W życiu ludzi o tym typie osobowości nie ma miejsca na
niedoskonałość swoją i innych. Wszyscy powinni spełniać
„najwyższe standardy”. Ceni sobie stosowanie prawa,



w codziennym życiu jest wręcz skrupulatny, ale ciężko mu
zmieniać swoje schematy myślowe i utarte zachowania.
Rzadko ma wolny czas, bo przeszkadza mu bezczynność. Jako
człowiek zasadniczy nie jest duszą towarzystwa i nie można
powiedzieć, że ma poczucie humoru. Jest także bardzo
wyczulony na wszelką krytykę. Zagrożenie dla tego typu
osobowości stanowią kompulsywne zachowania seksualne,
które mogą skutkować uzależnieniem. Jest zacietrzewiony
i można być pewnym, że przypomni sobie po latach wszelkie
uchybienia innych.

Idealistę można poznać po kilku mechanizmach obronnych.
Chowa w sobie i tłumi wszelkie „niegodne” uczucia, na czele
z gniewem. Ucieka przed innymi ludźmi, chowając się za masą
podejmowanych aktywności. Wrodzony perfekcjonizm
powoduje, że bez końca coś poprawia. Nie jest otwarty na
ludzi, którzy od niego w jakikolwiek sposób odstają. Lubi się
obrażać. Dla niego wszystko jest białe albo czarne, nie ma
odcieni szarości. Idealista swoją pracę nad sobą powinien
zacząć od braku działania. Zbawienne będzie dla niego
wejście w dialog ze swoimi uczuciami, zwłaszcza
negatywnymi i uświadomienie sobie swojej agresji. Nie
powinien podchodzić do siebie tak poważnie. Przeciwnie,
zbawienne będzie śmianie się z własnych niepowodzeń
i dopuszczenie do siebie myśli o własnej niedoskonałości.
Powinien delegować innym kierownicze zadania i bardziej
otworzyć się na odmienność. Początkowy dyskomfort
psychiczny, spowodowany kontaktem z ludźmi, którzy myślą
inaczej niż on, może bardzo rozwinąć Idealistę. Do celu
prowadzi wiele dróg, a nie tylko jego własna, o czym zawsze
powinien pamiętać. Jak najczęściej powinien przyznawać



„pomyliłem się, nie miałem racji”. Pomoże mu stwierdzenie, że
to Chrystus zbawił świat, więc on sam nie musi się wiecznie
o wszystko martwić. Dobrym nawykiem będzie dla niego
wznoszenie się ponad osobiste antypa�e i wyrozumiałość
wobec ludzi, którzy go w jakiś sposób zawiedli. Musi też
pamiętać o miłosierdziu względem siebie i nie pozwalać, by
w jego wnętrzu wygrywał wewnętrzny krytyk. Pomoże mu
kontakt z wesołymi, często żartującymi ludźmi i oglądanie
komedii oraz kabaretów. Powinien uświadomić sobie, że życie
nie zawsze jest śmiertelnie poważne. W ciszy swojego serca
powinien praktykować kontemplację i tam właśnie rozważać
swoją niedoskonałość.

Kolejny w palecie osobowości jest Woluntariusz, którego
przedstawicielem jest św. Matka Teresa z Kalkuty. Czym
wyróżnia się ten typ? Jest serdeczny, ofiarny, otwarty na
potrzeby innych i gotowy do służenia im. Naturalne jest dla
niego okazywanie wsparcia i uznania. Wobec innych jest
uprzejmy, często się uśmiecha. Nie ma także problemu
z odczytywaniem czyichś uczuć. Cechuje go rozwinięta
empa�a.

Ten z pozoru idealny materiał na świętego także posiada
cechy, z którymi zdecydowanie powinien walczyć, a także
grzech główny, który stoi na przeszkodzie jego rozwoju.
Cechuje go poczucie wyższości, którego Woluntariusz często
sobie nie uświadamia. Karmi się tym, że pomaga innym.
Wdzięczność ludzi podbudowuje jego ego. Wbrew pozorom,
w swojej pomocy nie jest bezinteresowny. Po cichu liczy na
„zapłatę” ze strony innych. Może to być komplement,
wyróżnienie go albo pochwała. Biada tym, którzy odmówią

WOLUNTARIUSZ



otrzymania od niego pomocy! W naszym dobroczyńcy rodzi
się wtedy niechęć, granicząca z frustracją, a niekiedy nawet
agresja. Praca dla innych może gwarantować mu wyrobienie
sobie pewnej pozycji w grupie, tak, że i jemu i innym będzie
się wydawać, że jest niezbędny i niezastąpiony. To także jest
formą pokusy.

Dąży do zachowania własnej autonomii i nie lubi mieć
„długów wdzięczności” wobec kogokolwiek. Sam chce
zbawiać świat i nawet z wyglądu może się upodabniać do
reprezentanta swojego typu, czyli Matki Teresy z Kalkuty.

W życiu uczuciowym szuka drugiej połówki, z którą może
wejść w określone role, w których to Woluntariusz będzie się
poświęcał i ratował drugą osobę. Ona z kolei często będzie
miała jakieś problemy. Służba innym jest bardzo szlachetna,
ale nie może być doprowadzona do przesady, kiedy w imię
troski o innych zaniedbuje się swoje podstawowe potrzeby.
Ten typ nie jest wolny od fałszywej pokory. Choć często
słyszy pochwały, nie wypada mu przyjąć ich ze spokojem,
najczęściej zaczyna je negować. Powinien także rozsądnie
dobierać formy życia duchowego, bo nie do każdej wspólnoty
by się nadawał. Część z nich, ze względu na swoją formę
(służba), będzie tylko pogłębiała neurotyczne zachowania
Woluntariusza.

Wbrew pozorom, nie wszystkie jego działania są
bezinteresowne. Pomagając innym, pragnie zasłużyć na
miłość i przychylność otoczenia. Potrafi także zręcznie
manipulować innymi. Jednak nie robi tego bezpośrednio.
Przez pomoc innym wywiera mentalną presję, bo



dobrodziejom ciężko jest odmówić. Sam z kolei nie lubi być
uzależniony od kogokolwiek i rzadko przyjmuje pomoc.

Jak Woluntariusz powinien zwalczać swoje wady? Dać sobie
czas, żeby odpocząć od „zbawiania świata”, a skupić się na
otrzymywaniu. Nic złego się nie stanie, jeśli pomyśli o sobie,
swoim zdrowiu, wypoczynku i nabierze sił. Zdecydowanie
wskazane jest serwowanie sobie przyjemności. Powinien
spędzać czas sam ze sobą, ale też nauczyć się „na serio” być
z ludźmi. Choć ten typ uważa się za zaradnego, a nawet
samowystarczalnego, powinien częściej zabiegać o pomoc
innych. Zwłaszcza wtedy, kiedy uważa, że sam sobie świetne
poradzi. Okazywanie przed innymi, że nie jest się idealnym
będzie zbawienne dla takiej osobowości. Woluntariusz,
zamiast stale zajmować się innymi, powinien dobrze poznać
siebie, a zwłaszcza swoje potrzeby. Nie powinien się
wstydzić, że takie posiada.

Choć błyszczy jako „zbawiciel innych”, powinien nieco usunąć
się w cień, kiedy pomaga innym. Wskazana jest tu wszelka
anonimowość. Przyda mu się również asertywność
i milczenie, kiedy słyszy pochwały na swój temat.
Kontemplacja pomoże mu w zbliżaniu się do Boga
i poznawaniu samego siebie.

Następnie możemy wyróżnić Lidera, którego reprezentantem
jest Jan Paweł II.

Lider to człowiek wielu talentów, wszechstronnie uzdolniony
i kompetentny. Bardzo dobrze „czyta ludzi”, umie rozpoznać
i realizować ich oczekiwania. Jest świetnym aktorem, ale

LIDER



także przewodnikiem i organizatorem. Wyróżnia go
umiejętność perswazji i zapał w podejmowanych działaniach.
Potrafi wskazywać innym drogę i motywować ich do pracy.
Nie lubi bezczynności. Stałe tworzy sobie cele i dąży do
sukcesów. Często mu się to udaje, bo jest ambitny i nie stoi
w miejscu, tylko stale zdobywa nowe umiejętności.

Z czym musi walczyć Lider? Przede wszystkim musi umieć
szczerze przyznawać się do porażek i nie ubarwiać
rzeczywistości mówiąc nieprawdę. Lubi dodawać sobie
znaczenia i prezentować się jak człowiek sukcesu. Lubi być
chwalony i podziwiany. By lepiej prezentować się w ludzkich
oczach, często ucieka się do rozmaitych sztuczek
i efekciarstwa. Lubi dramatyzm. Jest bardzo uparty. Potrafi
walczyć o swoje do upadłego, a kiedy mu się to nie udaje,
ucieka się do różnych form agresji. Dużo miejsca w jego
umyśle zajmują marzenia z własnym ego. Nie lubi konkurencji,
zwłaszcza w dziedzinach, które uważa za swoje. Jest to typ,
który do wszelkich autorytetów podchodzi z dystansem. Lubi
sprawiać wrażenie, że na wszystkim się zna, ale jest to duża
pokusa, z którą powinien walczyć.

Wbrew pozorom osiąganie sukcesów mu nie służy, gdyż jest
pożywką dla jego wad i hamuje prawdziwy rozwój Lidera. Nie
do końca wiadomo, która z jego twarzy jest prawdziwa, bo
wśród ludzi zachowuje się jak kameleon. Może sprawiać
wrażenie zarówno uduchowionego i spokojnego, jak
i najbardziej przebojowego na imprezie.

Nie potrafi sam przed sobą przyznać się, że czegoś nie umie.
Będzie też udawał przed innymi, byle nie stracić



pozytywnego obrazu w ich oczach. Skrzętnie maskuje braki
swoich przedsięwzięć. Przegląda się w oczach innych
i zachowuje się tak, żeby zyskać ich przychylność. Potrafi
także przekonywać samego siebie, że ma rację, nawet, gdy jej
nie ma.

Jak powinien nad sobą pracować? Demaskować przed sobą
i innymi wszystkie swoje kłamstwa, nawet w zupełnie
„niewinnych” sprawach. Wejdzie na drogę prawdziwego
rozwoju, kiedy zacznie się przyznawać, że nie we wszystkim
jest najlepszy i uzna swoje porażki. Powinien także starać
zdać sobie sprawę, jakie są prawdziwe motywacje tego, co
robi. Powinien patrzeć z szacunkiem na każdego konkurenta
i nie lekceważyć autorytetów. Ważne jest, aby stale pamiętał,
że nie jest gwiazdorem. Powinien częściej stawać na drugim
planie i unikać sytuacji, w których będzie duszą towarzystwa.
Życie nie toczy się wyłącznie wokół niego. Wskazane jest,
żeby częściej słuchał głosu innych i mało mówił o sobie.
Stoczy prawdziwą walkę, starając się o pokorę. Nie musi
wypowiadać się na każdy temat. Pomoże mu przebywanie
w samotności i milczenie. Ważne, aby pamiętał, że może być
sobą, niezależnie od tego, jak widzi go otoczenie. Powinien
powstrzymać się od błyskawicznych ripost na krytykę,
a nawet docenić, że krytykujący widzi sytuację z innej strony.
Życie nie składa się z samych sukcesów, a na drodze naszego
rozwoju stoją także niepowodzenia. Lider powinien podejść
do nich jak do błogosławieństw. Prawdziwym wyzwaniem
będzie dla niego stawanie do konkurencji, w których nie czuje
się najlepszy i może przegrać. Powinien też zwolnić, częściej
rozmyślać nad sobą i dbać o okresy wypoczynku.



Kolejny jest Artysta. Reprezentantem tego typu jest św.
Franciszek z Asyżu. Bardzo zdolny artystycznie, kocha sztukę
i piękno. Bardzo uczuciowy, wpływa na otoczenie przez swoją
emocjonalność. Jest pełen empa�i i rozumie ludzkie emocje.
Sam potrzebuje emocjonalnych wrażeń. Lubi się wyróżniać.
Często jest stylowo, a nawet ekstrawagancko ubrany. Potrafi
także zwracać swoim zachowaniem uwagę otoczenia. Jest
romantykiem i dąży do tego, żeby w każdej sytuacji być sobą.
Jaki grzech główny zagraża najbardziej Artyście? Zazdrość
i porównywanie się z innymi. Artysta ściga się z innymi o to,
kto jest bardziej prawdziwy. Jego zachowanie często nie
mieści się w normach tylko szokuje otoczenie. Potrafi celowo
prowokować, żeby zwrócić na siebie uwagę. W życiu
wewnętrznym i stosunku do ludzi jest zbyt emocjonalny.
Często się wstydzi, chociaż czasami nie jest tego świadomy.
Nie widzi się w schematach, czuje się tłamszony przez normy
społeczne. Tak często gra wobec innych, że sam się gubi
w tym, jaki ma wizerunek.

W takiej kreacji pomaga mu ekstrawagancki ubiór. Znajduje
dziwną słodycz w smutku i melancholii i często im się
poddaje. Często nie akceptuje własnego ciała i wyglądu.
Potrafi rozmyślać o rzeczach ostatecznych i śmierci. Artysta
w życiu szuka rzeczy niepowtarzalnych. Ciężko mu
zaakceptować „przyziemne” obowiązki rodzinne. W swoim
życiu emocjonalnym popada w skrajności, jest niestabilny
i nadwrażliwy.

Ten typ osobowości dąży do wyróżniania się w tłumie. Chce
być podziwiany i zauważony. Panicznie obawia się
nieakceptacji. Swoją niezależność zaznacza w opozycji do

ARTYSTA



innych. Broni swojej autonomii i fałszywie rozumie
niezależność jako wyraz własnej wolności. Chowa się we
własnej skorupie, a za przykrywkę służy mu ekstrawagancki
strój albo wesołkowatość. Wyolbrzymia swoje stany
emocjonalne i lubi się nad sobą użalać. Uwielbia przesadę
i zainteresowanie innych. Często posuwa się do teatralnych
zachowań, byle zostać dostrzeżonym. Uwielbia
dramatyzować także przed sobą samym. W swoim
poszukiwaniu „prawdziwości” ociera się o sztuczność
i śmieszność. Wejście na ścieżkę rozwoju będzie wymagać od
Artysty ogromnego zaparcia się siebie. Broni się przed
rozwojem, bo boi się „utraty własnego ja” i stawania się
„takim, jak wszyscy”. Jednak jest to niezbędne, by w pełni
mógł rozwinąć swoją osobowość.

Zbawienna dla tego typu jest cisza i przebywanie przez jakiś
czas w odosobnieniu, np. na rekolekcjach. Takie warunki
sprawią, że nie będzie miał się przed kim popisywać. Powinien
konfrontować się z „szarą rzeczywistością”, codziennością
i rutyną. Częściej stawać w szeregu. Nie przyjdzie mu to
łatwo, bo myśli, że dostosowując się do innych, zdradza
samego siebie.

Przeciętność jest tym, czego artysta boi się najbardziej. Dla
własnego rozwoju powinien jak najczęściej sobie
przypominać, że po „rozebraniu się” z oryginalnego stroju jest
przeciętny, taki jak inni.

Pomocne będzie dla niego poddanie się regułom i przepisom.
Powinien ćwiczyć wytrwałość i stałość własnym
postanowieniom, niezależnie od zrywów emocjonalnych.



Zwyczajne życie z jego rutyną będą dla niego ciężką próbą.
Musi jednak cierpliwie przez nią przejść. W dojrzewaniu
pomogą mu dyscyplina i asceza. Rozwinie się zapominając
o sobie i wchodząc na drogę służby innym. Zbawienna będzie
także kontemplacja, mimo znużenia i oschłości.

Kolejnym typem jest Pustelnik-Badacz, którego reprezentuje
św. Teresa Benedykta od Krzyża, czyli Edyta Stein.

Jakie dobre cechy są charakterystyczne dla tego typu? Potrafi
z łatwością wejść w głąb samego siebie i prowadzi rozwinięte
życie wewnętrzne. Preferuje spędzanie czasu w samotności
i męczy go głośne towarzystwo. Najbardziej lubi przebywać
w ciszy. Żywo zainteresowany filozofią, potrafi rozmyślać
i o niej rozmawiać. Filozofuje też o życiu. Codzienne, „błahe”
sprawy nie zajmują go tak, jak innych ludzi. Często jest
neutralny wobec ludzi i wydarzeń. Ma niezwykle rozwinięty
umysł, który pozwala mu badać i zgłębiać naturę rozmaitych
praw. Jest innowacyjny i przywiązuje uwagę do detali.
Cechuje go nieortodoksyjność i otwartość na inne religie,
kultury i tradycje. Lubi zbierać różne przedmioty, jest typem
kolekcjonera. Gdy jakaś sprawa wyda mu się bardzo ważna,
poświęca cały swój czas i siły, żeby ją zgłębić. Chodzi tu
zarówno o naukę, jak i wiarę. Nie lubi zbytku, ceni sobie
skromne i oszczędne życie. Bliżej mu do ascezy niż
konsumpcjonizmu. Jest dobrym słuchaczem.

Z czym Pustelnik-Badacz powinien walczyć? Jego
podstawowym grzechem jest łapczywość, czyli chciwość.

PUSTELNIK-BADACZ



Pożąda i chce pochłonąć wszystko, co tylko może.
Niezależnie, czy chodzi o naukę, życie wewnętrzne,
rozwój itd.

Nie lubi konfrontować się z życiem, raczej od niego ucieka.
Od przebywania z ludźmi woli izolowanie się, które niekiedy
prowadzi go do samotności. Nie lubi się zbytnio angażować.
Wygodniej jest mu być neutralnym obserwatorem
i myślicielem. Lubi psychologizować. Z trudem przychodzi mu
wyjście ze swojej „wewnętrznej skorupy”. Nie znosi mówić
o uczuciach i nie za bardzo wie, jak reagować w kontaktach
z emocjonalnymi ludźmi. Mówienie o uczuciach uważa za
zbędne. Brakuje mu pokory, bo uważa się za lepszego od
innych. Żyje też w wymyślonym świecie wewnętrznym.

W dbałości o detale staje się uciążliwy. Uważa, że dom to
„jego twierdza” i mało kto dostępuje zaszczytu, żeby w nim
kiedykolwiek przebywać. Potrafi działać bez względu na ludzi
i mało zważa na ich dobro. Czynnik ludzki nie jest dla niego
na tyle istotny, żeby na niego zważać.

Uważa, że ma rację i w swoich działaniach często może być
despotyczny. Potrafi przesadnie rozmyślać nad swoimi
przeżyciami. Zdecydowanie częściej bierze coś od innych niż
sam daje.

Pustelnik broni się przed światem zewnętrznym, izolując się
od innych. Ucieka w pseudomistycyzm i pseudoduchowość.
Zagłębianie się we własną emocjonalność jest dla niego
niekomfortowe, woli tłumić emocje niż się z nimi mierzyć. Nie
lubi, kiedy ludzie przekraczają jego „mur”. Potrafi nawet



reagować agresją, jeśli uzna, że ktoś za bardzo „wchodzi na
jego teren”.

Otwartość na inne religie jest dla niego zagrożeniem. Jest
podatny zwłaszcza na buddyzm, który może być dla niego
końcem rozwoju.

Jest bierny i wycofuje się. Nie patrzy na sprawy całościowo,
tylko dzieli je na fragmenty: oddzielnie relacje, oddzielnie
praca, nauka itp.

Co powinien robić, aby mógł osiągnąć dojrzałość? Nie uciekać
przed ludźmi, tylko wychodzić im naprzeciw. Sam pierwszy
zagadywać, spróbować zaczynać nowe znajomości. Pomoże
mu dzielenie się własnymi uczuciami i przeżyciami, zwłaszcza
wtedy, kiedy sprawia mu to psychiczny ból.

Nie powinien uciekać od emocji innych ludzi, tylko próbować
je zrozumieć, a chociaż tolerować. Pomocne będzie także
narażanie się na spontaniczne, nieprzewidywalne działania,
dotyk innych, taniec itp. Dobra będzie dla niego działalność
społeczna, polityczna i religijna. Warto, aby nie chował się
w swoim świecie wewnętrznym, tylko aktywnie reagował na
sygnały wysyłane przez innych ludzi. Nie tłumił swojej ani
innych emocjonalności i nauczył się okazywać im miłość.
Pomocne będzie zaangażowanie w relacje międzyludzkie,
a zwłaszcza wchodzenie w związki i dostosowanie się do
reguł panujących w określonej grupie. Powinien starać się
podtrzymywać głębokie przyjaźnie. Musi uświadomić sobie,
że ludzie nie są dla niego wrogami. Może dzielić się z nimi
swoimi pomysłami, przemyśleniami i odkryciami. Dobre



będzie dla niego także skupianie się na kontakcie
z cierpiącymi, a w sferze duchowej rozmyślanie nad męką
Chrystusa.

* * *

Świętość przywodzi na myśl pełnię. Pełnia to stan, w którym
niczego nie brakuje. To także najwyższy stopień lub
największe stężenie czegoś. Na miano świętych zasłużyli
ludzie, którzy doszli do pełni, tzn. rozwinęli swoją osobowość
do najwyższego z możliwych stopni. Są żywymi przykładami
na to, jak powinna wyglądać codzienna, heroiczna walka
o postęp w dobrym.

Ciąg dalszy typologii osobowości według Moniki i Marcina
Gajdów znajdziecie w kolejnym numerze naszego
e-magazynu.

Artykuł powstał na podstawie książki Rozwój. Jak współpracować
z łaską; M.M Gajdowie; Szczecin 2012.
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Inicjatywy skupione wokół Siejmy utrzymywane są
z ofiarności naszych Czytelników — osób, którym

zależy na wspieraniu nowoczesnych metod
ewangelizacji i apostolstwa.
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https://zrzutka.pl/2p8za3


W tym numerze SIEJMY wykorzystano czcionki
Lato, Bona Nova, Półtawski Nowy oraz Brygada
1918 — twórcom fontów serdecznie dziękujemy.

Na okładce wykorzystano wizerunek memiczny,
tzw. „YesChad”.

Wszelkie prawa do treści zamieszczonych
w niniejszym e-magazynie przysługują Wydawcy
oraz poszczególnym Autorom. Napisz do nas, jeśli
chcesz je wykorzystać: siejmy.pl@gmail.com


