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Tworzymy portal o kobietach, dla
kobiet, redagowany przez kobiety.

Głośno wypowiadamy się na
niewygodne tematy.

Nie płyniemy z prądem.

Poza doczesnością widzimy także
wieczność.
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StworzONy to miejsce, w którym znajdziesz
ważne i ciekawe treści, które mają prawdziwie

ubogacić Twoje życie. Na StworzONym poczytasz
o wierze, stylu życia, nauce, kulturze, a także

znajdziesz tu interesujące wywiady z osobami,
które zainspirują Cię do zmiany na lepsze.

Przestrzeń StworzONego realizujemy z pasji, ale
przede wszystkim z wewnętrznego poczucia

obowiązku – wspaniałego obowiązku
przekazywania dobra i inspirowania każdego
mężczyzny i chłopaka do zmiany w najlepszą
wersję siebie, do której został stworzONy.

ZAJRZYJ NA NASZ
NOWY PORTAL

https://stworzony.pl/
https://stworzony.pl/
https://stworzony.pl/
https://stworzony.pl/


Małżeństwo z całą pewnością powinno być wspólną drogą do świętości obojga

małżonków. Związek mężczyzny i kobiety rodzący się z podjęcia przez nich

decyzji miłości ma być miejscem, w którym ślubowana miłość, wierność, uczciwość

oraz trwanie razem do śmierci, będą uświęcały małżonków i prowadziły ich

wspólnie do zbawienia.

Wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy codzienności, nasza ludzka

ułomność i skłonność do grzechu, a także podupadające moralnie społeczeństwa,

w których żyjemy, mogą stawać na przeszkodzie tak pięknie nakreślonej drodze.

Z myślą o przezwyciężaniu tych przeszkód, powstał ten sierpniowy numer SIEJMY.

W znacznej mierze został on poświęcony właśnie współczesnym problemom

małżeńskim, związkowym i rodzinnym. Mam nadzieję, że dokładając tę skromną

cegiełkę do dzieła apostolstwa małżeństw (tak już zaślubionych, jak i tych, które

dopiero się zawiążą) zainspirujemy Czytelników do powrotu, wejścia lub

umocnienia na wspólnej drodze do świętości.

Pamiętając o maryjnych uroczystościach przypadających w sierpniu, w tym

numerze znalazły się również artykuły poświęcone tej tematyce. Niech będą one

zachętą do refleksji nad orędownictwem Matki Bożej, jak i posłużą do pogłębienia

wiedzy teologicznej o osobie Najświętszej Maryi Panny.

Życzę owocnej lektury!

PIOTR ZIEMECKI



W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



Rozmowa
z Jackiem Pulikowskim

PIOTR ZIEMECKI

Fot. Jacek Pulikowski, źródło: YouTube, kanał RCTV

wywiad przeprowadził:



Piotr Ziemecki: Czy mamy obecnie w Polsce
do czynienia z kryzysem małżeństwa
i rodziny?

Jacek Pulikowski: Nie ulega watpliwości, że
mamy kryzys małżeństwa i rodziny. Wystarczy
spojrzeć na statystyki rozwodów, których
liczba rośnie w zastraszajacym tempie.
A trzeba pamietać , że coraz więcej par
„rozwodzi” się... bez zawarcia małżeństwa.
Myślę o rozpadzie związków nieformalnych,
nigdzie nie rejestrowanych. To ci wszyscy,
którzy zamieszkali razem bez ślubu i doszli do
wniosku, że „nie pasują do siebie”. Obie strony
wychodzą z tego doświadczenia poranione
i jeżeli zwiążą się z kolejną osobą, to
prawdopodobieństwo rozwodu znacznie
wzrasta.

Jak Pan myśli, czemu tak wiele młodych
osób odkłada dzisiaj decyzję o małżeństwie,
czy nawet ogólnie decyzję o jakimkolwiek
wiązaniu się z drugą osobą?

Najogólniej wynika to z niedojrzałości
młodych do małżeństwa. Na pewno wpływ na
to ma hedonistyczna kultura i zdeformowany
obraz rodziny w mediach.Niestety czasem to
my dorośli „obrzydzamy” młodym małżeństwo
i rodzinę. Jeżeli dziecko widzi nieustanne
kłótnie pomiędzy rodzicami, to trudno się



„

dziwić, że nie chce powtarzać tego w swoim
życiu. Ponadto młodzi nierzadko „wykradają”
bez ślubu „atrakcje” zarezerwowane dla
małżeństwa (myślę o współżyciu płciowym)
i motywacje do zawarcia małżeństwa maleją.
Gdyby kobiety stanowczo nie zgadzały się na
współżycie bez ślubu to zapewne wielu
mężczyzn dużo szybciej decydowałoby się na
małżeństwo.

Jak właściwie ukształtować miejsce kobiety
i mężczyzny w rodzinie i małżeństwie?

Kobieta ma być matką, a mężczyzna ojcem.
Obie role są równie ważne i powinny być na
równi doceniane. Gdy mężczyzna dosłownie
i w przenośni będzie nosił na rękach żonę za
to wszystko co ona robi dla domu, dla niego
i dla dzieci, to ona nigdy nie poczuje się kurą
domową. Będzie Panią Domu, szanowaną
i docenianą.

Każdy człowiek powinien
w pełni rozumem i wolą
zapanować nad swoją
seksualnością...



Niezwykle istotną, ale i delikatną kwestią
dotyczącą relacji międzyludzkich jest
seksualność – miłość erotyczna. Jak – będąc
młodą osobą – właściwie patrzeć na tę sferę
życia, aby nie popaść z jednej strony
w przesadną pruderię, a z drugiej
w nieczystość?

Recepta jest jedna. Czystość. Każdy człowiek
powinien w pełni rozumem i wolą zapanować
nad swoją seksualnością by móc ją
wykorzystywać w miłości małżeńskiej
i zachować czystość w życiu pojedynczym.
Tylko w miłości małżeńskiej otwartej na
zrodzenie potomstwa naturalne i prawidłowe
współżycie może przynosić korzyść zarówno
żonie jak i mężowi w ich rozwoju osobowym.
Może również, a nawet powinno, pogłębiać
więź pomiędzy małżonkami. Jednak poza
małżeństwem uruchomienie reakcji ciała jak
we współżyciu płciowym (współżycie lub
samogwałt) zawsze prowadzi do degradacji
człowieka, nierzadko wprost do degeneracji.
Człowiek nie panujący nad własną
seksualnością nie może być szczęśliwy
w miłości. Słowem czas do małżeństwa jest
czasem nauki panowania nad własną
seksualnością. Oby nauki zakończonym
pełnym sukcesem.



Jakie są cechy dobrego ojca?

Dobry ojciec powinien być „panem”. Najpierw
panem samego siebie, potem panem-
opiekunem powierzonych sobie (żona i dzieci).
Panując w rodzinie powinien jej służyć. By tak
mogło być musi być dojrzały, musi pokonać
wrodzony egoizm. Ważne by dojrzały podjął
świadomą decyzję służenia rodzinie. Gdy
trzeba kosztem siebie.

A co oznacza w takim razie bycie dobrą
matką?

Matka to dawczyni życia. Matka powinna być
otwarta na życie i gotowa służyć zarówno
mężowi jak i dzieciom. Oczywistą, naturalną
funkcją żony i matki jest pielęgnacja
i karmienie małego dziecka. Nie da się od tego
uciec bez krzywdy dla dziecka. Rolą kobiety -
żony - matki jest uczenie miłości zarówno
męża jak i dzieci. Ogólnie kształtowanie relacji
miłości w rodzinie.

Jakie są według Pana obecnie największe
zagrożenia dla dobra rodziny?

Odejście od zdrowej tradycji (mianowanej
z pogardą stereotypem) i... Przykazań
Bożych, które najlepiej zabezpieczają dobre
funkcjonowanie w małżeństwie i rodzinie. Dla
wierzących dopowiem: zagrożeniem jest
odejście od łask sakramentu małżeństwa.



Przytłaczająca część osób urodzonych już
po 2000 roku odrzuca nauczanie Kościoła
na temat małżeństwa i rodziny. Takie
dokumenty jak „Humanae vitae”, czy też
zbiór nauk Św. Jana Pawła II „Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich” nie tyle wzbudzają
dziś dyskusje lub kontrowersje, co raczej są
wprost odrzucone i wyśmiane. Czy da się
jeszcze odwrócić obecny trend w tym
zakresie i przekonać większość
najmłodszego pokolenia, że małżeństwo,
rodzina i czystość są wartościami, o które
warto walczyć?

Nie wiem czy przytłaczająca większość
odrzuca katolicką etykę seksualną. Akurat ja
obracam się w kręgu osób szanujących ją, ba!
tęskniących do jej jak najściślejszego
przestrzegania w swoim życiu. Jest prawdą, że
wielkie media próbują ją podważać a nawet
ośmieszać. Jednak równocześnie prawdą
niepodważalną jest, że właśnie ludzie którzy
tę etykę w praktyce życiowej odrzucili cierpią
ogromnie i to ich małżeństwa się rozpadają.
Dzieci cierpią a oni sami tracą poczucie sensu
życia, nierzadko popełniając samobójstwa.

„Pełna wolność wymaga rozumu by
rozpoznać co jest dobre, a co złe, i woli
by w życiu zawsze wybierać dobro,
a odrzucać zło.



Jak – będąc młodym człowiekiem – najlepiej
przygotować się do realizacji swojego
powołania (odpowiednio do ojcostwa bądź
macierzyństwa)?

Podjąć trud samowychowania ukierunkowany
odpowiednio na role ojca i matki. W tym trudzie
kluczową rolę pełni walka o własną czystość
seksualną. Celem jest osiągnięcie wolności
wewnętrznej by móc sobą zadysponować na
obranej drodze miłości. Pełna wolność wymaga
rozumu by rozpoznać co jest dobre, a co złe,
i woli by w życiu zawsze wybierać dobro,
a odrzucać zło. Wierzący mają tu wsparcie
w postaci łask sakramentalnych. Potrzebna jest
do tego spójna hierarchia wartości by
bezbłędnie odróżniać dobro od zła. Pełna
wolność oparta o Bożą hierarchię wartości
(przykazania i nauka Kościoła) jest po prostu
świętością, która umożliwia najpełniejsze
złożenie daru z siebie w miłości. A miłość
decyduje o szczęściu w życiu i... w wieczności.

Dziękuję serdecznie za rozmowę!



Oblubieniec
i oblubienica

czyli o miłości zmysłowej eros

DOMINIKA MELLER



WBiblii, która często określana jest jako zapis
wielkiejmiłościmiędzy Bogiem a człowiekiem,
znaleźćmożnawiele przykładów rozmaitych

przejawówmiłości. Subtelność w rozróżnieniu tych
przejawów trudno uchwycić, posługując się jedynie
polskim tłumaczeniemPisma Świętego. Owiele
bardziej pomocna jest tu wersja grecka - w tym
starożytnym języku istniało bowiemkilka nazw

określających różne rodzajemiłości. Grecy wyróżniali
„eros”, czyli miłość zmysłową, której towarzyszy

pożądliwość płciowa i żądza seksualna; „filię” - miłość
przyjacielską; „storge”, czyli przywiązanie i w końcu
„agape” -miłość najpełniejszą, ofiarną -miłość jako
dar. Towłaśnie agape używana jest na kartach Biblii
do opisumiłości, jaką Bóg darzy człowieka oraz

miłości bliźniegowypływającej zmiłosierdzia. Z kolei
słowo „filia” określa na przykład uczucie, które łączyło
Jezusa z Jego uczniami. Pismo Święte niewiele uwagi
poświęca jednak „eros”.Wwersji greckiej Starego
Testamentu użyto tego słowa jedynie dwukrotnie,
a Nowy Testament nie stosuje gow ogóle. Czy to

znaczy, że dla chrześcijan ta zmysłowamiłość stanowi
od zawsze pewnego rodzaju tabu?



„Boskie szaleństwo”

HistoriaWielkiej Miłości

Dla papieża Benedykta XVI miłość była tak ważnym tematem, że poświęcił jej swoją
pierwszą encyklikę, „Deus Caritas Est”. W swoim dziele papież opisywał eros jako
„miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą, która nie rodzi się z myśli i woli
człowieka, ale niejako się narzuca1”. Jest to miłość zmysłowa - która wybucha
pomiędzy kochankami i która sprawia, że małżonkowie stają się jednym ciałem.
Główną rolę odgrywa w niej sentyment, tęsknota, oczarowanie i pragnienie coraz
większej pełni. Starożytni Grecy - co jest właściwe również dla innych starożytnych
kultur - dostrzegali w erosie przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez
„boskie szaleństwo”, które wyrywa człowieka z ograniczoności jego istnienia i w tym
stanie pozwala mu doświadczyć najwyższej błogości. Eros była więc dla nich
najpotężniejszą siłą rządzącą światem, pozwalającą na stopienie z bóstwem. Stąd
właśnie pojawiły się obrzędy czczenia kultu płodności.

Z kolei C.S. Lewis w swojej książce pt. „Cztery miłości” opisuje eros jako coś
nierozłącznie związanego z miłością zmysłową, ale jednocześnie niebędącego tym
samym co seksualność. Jego zdaniem miłość erotyczna wyrasta z seksualności.
Seksualność jest późniejszą komplikacją i rozwinięciem działającego od
niepamiętnych czasów impulsu biologicznego, jednak na wstępnym etapie relacji
między kobietą a meżczyzną miłości erotycznej niekoniecznie towarzyszy popęd
seksualny. Bardzo często na początku pojawia się po prostu zachwyt osobą, wobec
której kierujemy nasze uczucia. Gdyby eros była tym samym, co popęd seksualny,
kazałaby szukać jakiegokolwiek człowieka dla zaspokojenia swoich żądz. Zakochany
człowiek pragnie jednak nie kogokolwiek, ale tej jednej jedynej osoby2.

Fakt, że Biblia niewiele miejsca poświęca erosowi, wynika z tego, że Stary Testament
przeciwstawiał się opisanemu wyżej kultowi płodności i zwalczał go jako perwersję
religijności prowadzącą do traktowania zmysłowej miłości ze stosunkiem
bałwochwalczym. W Biblii można jednak znaleźć opisy miłości mające pewnego
rodzaju zabarwienie erotyczne, nawiązujące do metafor małżeństwa
i narzeczeństwa (np.: „Małżonka twoja jak płodny szczep winnywewnętrzu twojego
domu”, Ps 128, 3). Nie można tu też oczywiście pominąć Pieśni nad Pieśniami.



Interesujący jest fakt, że w tekście tej księgi znajdują się dwa różne hebrajskie słowa
na oznaczenie miłości. Najpierw pojawia się określenie „dodim” — liczba mnoga,
która wyraża miłość jeszcze niepewną, w sytuacji nieokreślonego poszukiwania.
Później słowo to zastąpione zostaje słowem „ahabà”, które w przekładzie greckim
Starego Testamentu określone jest terminem „agape”. Miłość początkowo
nieokreślona i poszukująca przekształca się więc w miłość, która staje się naprawdę
odkryciem drugiego człowieka. Miłość ta skłania do poszukiwania dobra osoby
ukochanej i sprawia, że jesteśmy skłonni do poświęcenia dla niej, a nawet do
poszukiwania tych poświęceń3.

Niektórzy interpretatorzy rozumieją Pieśń nad Pieśniami jedynie jako poemat
o zaślubinach, sławiący miłość cielesną. Inni dostrzegają bardziej metaforyczny
wymiar tej księgi, zgodnie z którą miłość oblubienicy i oblubieńca jest obrazem
miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga.

W ten sposób dla chrześcijanina seksualność, a w szczególności relacja mężczyzny
i kobiety, staje się archetypem spotkania Boga i człowieka, Chrystusa i Kościoła.
W tym kontekście nie dziwi więc, że niektóre teksty mistyków (np. św. Jana od
Krzyża i św. Teresy z Avila) były interpretowane dwuznacznie, nie jako opis
doświadczenia mistycznego, lecz jako obraz czysto cielesnych uniesień.

Również pierwsze wersety Biblii stanowią pewnego rodzaju nawiązanie do miłości
między małżonkami i świadczą o tym, że eros jest głęboko zakorzeniona w naturze
człowieka. Adam poszukuje i „opuszcza ojca swego i matkę swoją”, żeby odnaleźć
niewiastę. Stają się oni „jednym ciałem” i jedynie razem przedstawiają całokształt
człowieczeństwa. Relacja kobiety i mężczyzny w małżeństwie, które jest związkiem
wyłącznym i definitywnym, stanowi niejako obraz miłości jedynego Boga do

I tak Pieśń nad Pieśniami stała się, zarównow literaturze
chrześcijańskiej, jak i judaistycznej, źródłempoznania

i doświadczeniamistycznego, w którymwyraża się istota wiary
biblijnej: tak, istnieje zjednoczenie człowieka z Bogiem—

pierwotnemarzenie człowieka— ale to zjednoczenie nie jest
jakimś stopieniem się, zatopieniemw anonimowymoceanie
Boskości, ale związkiem rodzącymmiłość, w którym obie
strony—Bóg i człowiek— pozostają sobą, a jednak stają się
całkowicie jednym: «Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim

jednymduchem»—mówi św. Paweł (1 Kor 6, 17).
Deus Caritas Est, 10



człowieka. Eros istnieje więc niejako po to, żeby kierować człowieka do małżeństwa,
w którym najpełniej realizuje się jego prawdziwe powołanie.

Eros wypływa z pewnego rodzaju tęsknoty za miłością wieczną, boską
i nieskończoną. Człowiek odczuwający miłość zmysłową ma przeczucie tej innej,
wyższej rzeczywistości. Eros w pewnym sensie pragnie unieść nas w ekstazie poza
nas samych, w kierunku Boskości. Prawidłowo rozumiana eros jest jednak czymś
więcej, niż upojeniem, które każe człowiekowi zapomnieć o sobie samym. Wręcz
przeciwnie, samo pożądanie seksualne, bez miłości erotycznej, jest czymś, co
dotyczy nas samych, jednak przeżywane w ramach tej miłości dotyczy raczej osoby
ukochanej. Dlatego miłość erytoczna, chociaż nieodłącznie związana ze zmysłową
przyjemnością, w najlepszych chwilach traktuje przyjemność jako produkt
uboczny4. O ile bowiem początkowo eros wynika z fascynacji drugim człowiekiem,
to później, w miarę tworzenia relacji z ukochanym człowiekiem, każe zwracać uwagę
właśnie na tę drugą osobę, troszczyć się o nią i poświęcać dla niej. Eros z biegiem
czasu może, a wręcz powinien, przekształcić się w agape. W przeciwnym razie
upada i traci swoją własną naturę. Miłość erytoczna jest więc ekstazą, jednak nie
powinna być rozumiana jako upojenie, ale jako „droga, trwałe wychodzenie z «ja»
zamkniętego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia «ja», w darze z siebie
i właśnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku
odkrycia Boga5".

Eros musi być właściwie rozumiany również w innym kontekście. Chrześcijaństwo
zawsze uznawało człowieka za byt, w którym duch i materia przenikają się

Obrazowi Bogamonoteistycznego odpowiadamałżeństwo
monogamiczne. Małżeństwo oparte namiłości wyłącznej
i definitywnej staje się obrazem relacji Boga do Jego ludu,

i odwrotnie: sposób, w jakimiłuje Bóg, staje sięmiarą ludzkiej
miłości. Ten ścisły związekmiędzy erosem imałżeństwem
występujący wBiblii prawie nie znajduje sobie podobnych

w literaturze pozabiblijnej.

Deus Caritas Est, 11

Wekstazie ku Bogu



wzajemnie. Człowiek staje się sobą, jeśli zachowuje równowagę między obiema
tymi sferami.

Nie może szanować w sobie jedynie ducha, odrzucając ciało jako coś łączącego go
ze światem zwierząt. I odwrotnie, nie powinien lekceważyć ducha, skupiając się
jedynie na zaspokojeniu potrzeb zmysłowych.W takiej sytuacji zarówno duch i ciało
tracą swoją godność.

Warto pamiętać też, że człowiek nie może żyć wyłącznie w miłości zstępującej - nie
jest w stanie tylko dawać, musi także otrzymywać. Każdy z nas może co prawda
może stać się źródłem, z którego czerpać będą inni, najpierw jednak sam musi udac
się do pierwotnego źródła, którym jest sam Chrystus.

Niektórzy zarzucają Kościołowi, że ten swymi przykazaniami i zakazami próbuje
zniechęcić człowieka do tego, co najpiękniejsze, a więc w tym przypadku również
do miłości zmysłowej. Podsumowując powyższe rozważania, możemy jednak dojść
do wniosku, że miłość zmysłowa jest jak najbardziej chciana przez Boga, została
stworzona dla człowieka i wypływa z jego naturalnego pragnienia szczęścia. Nauka
Kościoła w tym zakresie wynika z faktu, że eros jak żadna inna z miłości związana
jest ze sferą zmysłową człowieka, w związku z czym niesie ze sobą liczne pokusy.
Dlatego - żeby eros mogła przekształcać się w agape - konieczne jest ciągłe
oczyszczanie i dojrzewanie, które osiąga się także na drodze wyrzeczenia.

Osoby, które pragną udowodnić, że Kościół próbuje ucznić dla człowieka gorzkim
wszystko, co przyjemne, przytaczają często słowa świętego Pawła o małżeństwie
z Pierwszego listu do Koryn�an:

Oczywiście, człowiekmoże— jakmówi namChrystus — stać się
źródłem, z któregowypływają rzeki żywej wody (por. J 7, 37- 38).
Lecz aby stać się takim źródłem, sammusi pić wciąż na nowo
z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus

Chrystus, z którego przebitego Sercawypływamiłość samego
Boga (por. J 19, 34). Miłość takamoże być przedsmakiem agape
- obrazem tego, czymmusimy się stać wobecwszystkich, jeśli
mawnas rządzić niepodzielnieMiłość, której na imię Bóg.

Deus Caritas Est, 6

Nie za blisko Ziemi



Teraz chciałbym odpowiedzieć na pytania z waszego listu.
Uważam, że najlepiej jest się nie żenić. Ale ze względu na
niebezpieczeństwo rozwiązłości seksualnej niech każdy

mężczyznama żonę, a kobieta—męża. Mążma dbać o seksualną
stronę życia żony, a żona—męża. Żona przekazuje władzę nad
swoim ciałemmężowi, amąż—żonie. Nie zaprzestawajcie

współżycia ze sobą, chyba że zawspólną zgodą na krótki czas,
aby skupić się namodlitwie. Potem jednak powróćcie do siebie,
aby szatan nie kusił was, wykorzystując to, że nie potraficie
zapanować nadwaszymi pragnieniami. Jest to tylkomoje
zalecenie, nie absolutny nakaz. Chciałbymbowiem, żeby

wszyscy, tak jak ja, mogli obejść się bezmałżeństwa. Ale każdy
z nasma inny dar od Boga: jeden taki jak ja, drugi—inny.

1 Kor 7,1-7

Warto jednak zwrócić uwagę, że dla świętego Pawła problemem nie jest sama
miłość zmysłowa. Małżonków ostrzega on raczej przed długimi okresami
abstynencji seksualnej. Poza tym zwraca uwagę, że tym co odciąga człowieka od
modlitwy częściej niż pragnienie zaspokajania seksualnych przyjemności, są
codzienne troski i prozaiczne problemy.

W eros ważne jest również to, aby pamiętać, że miłość cielesna między kobietą
a mężczyzną ma bowiem rację bytu tylko z poszanowaniem obu stron tej relacji.
Mąż jest głową żony jedynie o tyle, o ile jest dla niej tym samym, co Chrystus dla
Kościoła. Musi ją kochać tak, jak Chrystus umiłował Kościół (por. Ef 5, 21-27).

W końcu - trzeba oprzeć się pokusie traktowania miłości zmysłowej jak bożka.
Niebezpieczeństwem eros jest bowiem bardzo często nie tyle stawianie na
piedestale ukochanej osoby, co ubóstwianie samej miłości. Warto więc pamiętać
o tym, że eros - chociaż stworzona przez Boga i potrzebna człowiekowi, stanowi
jedynie środek, a właściwe jeden ze środków do Boga wiodących. Miłość erotyczna
nie może jednak stawiać sobie szczęścia za jedyny i ostateczny cel.



Spojrzenie na miłość zmysłową z tej perspektywy pomaga uniknąć problemów
dzisiejszego świata, który pragnie oderwać sferę erotyki od reszty doświadczeń
człowieka - od miłości, relacji, troski o siebie nawzajem, gotowości do daru - który
każe skupiać się wyłącznie ciele i doznaniach z niego płynących. Tymczasem eros
właściwie rozumiany przypomina nam o prawdziwym szczęściu, które jest
przeznaczeniem każdego człowieka, każe tęsknić za Bogiem i uczy nas dawać
z siebie dar drugiemu człowiekowi.

Przypisy:

1. Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est (Watykan, 25.12.2005), 3;

2. C.S. Lewis, Cztery miłości, Wydawnictwo Media Rodzina, 2020, s. 112;

3. Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est (Watykan, 25.12.2005), 6;

4. C.S. Lewis, Cztery miłości, Wydawnictwo Media Rodzina, 2020, s. 115;

5. Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est (Watykan, 25.12.2005), 6.

Miłość jawi się jako bogini, a towarzyszące jej całkowite
oddanie i pogarda dla szczęścia czy własnej korzyści robią
wrażenie przesłania z wiecznego świata. A przecieżmiłość

erotyczna samaw sobie niemoże być głosem samego Boga. Przy
całej wzniosłości i pogardzie dla jednostkowych potrzebmoże
ona popychać człowieka nie tylko do rzeczy dobrych, ale i złych.

C.S. Lewis, „Cztery miłości”, s. 129



Święty Józef
wzór dla współczesnych mężczyzn

KS. MAREK DZIEWIECKI



WSTĘPMoże budzić zdziwienie fakt, że Biblia mówi dużo mniej o świętym
Józefie niż o innych szlachetnych mężczyznach, jak choćby
o Abrahamie, Mojżeszu, prorokach czy apostołach. Po dwóch
tysiącach lat ciągle jeszcze wielu chrześcijan ma wypaczone
wyobrażenia na temat małżonka Maryi. Wielu myśli o nim jako
o starszym, poważnym, a może nawet smutnym mężczyźnie. Wielu
sądzi, że powołaniem Józefa było jedynie dyskretne opiekowanie się
Małżonką i Jej Dzieckiem poprzez bierne wypełnianie poleceń, które
Bóg mu przekazywał.

To, że św. Józef jest mniej opisywany od innych wspaniałych mężczyzn
w historii zbawienia, jest efektem jego własnej decyzji, żeby pozostać
na drugim planie, żeby być dobrym cieniem Maryi i Jezusa. Dla św.
Józefa było oczywiste, że im dojrzalsza i silniejsza jest miłość
mężczyzny do żony i dziecka, tym bardziej on sam pragnie pozostać na
drugim planie. Podobnie roztropny żołnierz pozostaje w ukryciu, by
tym skuteczniej strzec powierzonego sobie odcinka granicy. Im
bardziej ktoś kocha, tym bardziej dyskretnie to czyni. Celem jest
szukanie odpowiedzi na pytanie o to, czy św. Józef - najwspanialszy
mężczyzna w historii ludzkości - może być wzorem dla mężczyzn
również w naszych czasach.

Ks. Marek Dziewiecki



Pierwszą i najważniejszą cechą św. Józefa jest to, iż był on wyjątkowo
Bożym człowiekiem. Jego świętość, szlachetność i niezwykłość
potwierdza sam Bóg. Z drugiej strony szlachetność i świętość Józefa
potwierdza Maryja - najbardziej Boża i najbardziej święta, a przez to
stawiająca największe wymagania mężowi ze wszystkich kobiet
w historii ludzkości. Świętość Józefa jest potwierdzona najpierw przez
Boga, który zapewnia nas w Ewangelii, iż Józef „był człowiekiem
sprawiedliwym” (Mt 1, 19). W Biblii sprawiedliwość jest synonimem
świętości. Świadectwo o świętości Józefa zostało zapisane
kilkadziesiąt lat później niż opisywane wydarzenia z dzieciństwa
Jezusa. Oznacza to, że do końca ziemskiego życia nic się nie zmieniło
w odniesieniu do sprawiedliwości i świętości Józefa.

Żadnej wątpliwości co do świętości i szlachetności Józefa nie
pozostawia również świadectwo Maryi. Ta najbardziej niezwykła
i najbardziej święta kobieta w historii tej ziemi z pewnością musiała
postawić najbardziej niezwykłe wymagania kandydatowi na swojego
męża. Miłość małżeńska to najbardziej zdumiewająca forma więzi
między kobietą i mężczyzną. To zawierzenie siebie na całe życie
drugiej osobie. Skoro Maryja zdecydowała się na małżeństwo
z Józefem, to musiał on być mężczyzną o nieposzlakowanej opinii oraz
wyróżniać się wyjątkowo szlachetnym charakterem. Musiał być
człowiekiem sumienia, któremu można było całkowicie zaufać.
Postawa Józefa potwierdza, że był on człowiekiem wiary i modlitwy.
W obliczu zaskakujących losów Maryi i Jej Syna, Józef wsłuchiwał się
w głos Boga i pozostał posłuszny woli Boga w każdej sytuacji.
Również w takich okolicznościach, które wymagały od niego wielkiej
stanowczości i całkowitego zawierzenia Bogu (por. Mt 1,18-25).

ŚW. JÓZEF: WZÓR POSTAWY WOBEC BOGA



Drugą - obok świętości - cechą Józefa jest to, iż był on niezwykle
szlachetnym mężem Maryi. Ewangelia wyjaśnia, że „po zaślubinach
Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt, 1, 18-19). Od początku
małżeństwa z Maryją Józef znalazł się w obliczu sytuacji, która
przeraziłaby każdego innego mężczyznę i która również jego
wystawiła na najwyższą próbę zaufania do Boga i do człowieka. Oto
zanim zamieszkał z Maryją, młody i zakochany Józef dowiedział się, że
wybranka jego serca oczekuje narodzin dziecka. Ponieważ był to
początek ciąży, to Józef nie mógł tego faktu sam zauważyć.
Z pewnością o wszystkim powiedziała mu najpierw Maryja.
Z pewnością też opisała mu niezwykłe okoliczności zwiastowania
anielskiego i poczęcia Dziecka, które nosiła w swoim łonie. To, co
Józef usłyszał od swojej Małżonki, brzmiało zupełnie
nieprawdopodobnie. Pierwszą jego reakcją musiało być zdziwienie,
zaskoczenie, niepokój, powątpiewanie. Józef miał prawo mieć tysiące
pytań i dopuścić do serca wiele myśli i hipotez. Nie mógł przecież
w punkcie wyjścia rozumieć całej tej historii, której do końca nie
rozumiała wtedy nawet Maryja.

Jestem przekonany, że ci młodzi małżonkowie rozmawiali ze sobą
wiele dni i nocy. Z pewnością razem się modlili i wspólnie próbowali
zrozumieć historię, która ich oboje wystawiała na najwyższą próbę
wiary wobec Boga oraz na najwyższą próbę wzajemnego zaufania.
Zachowanie Józefa świadczy o tym, że uwierzył on w to, co
niewiarygodne, że mianowicie jego Żona oczekuje dziecka, którego

ŚW. JÓZEF: WZÓR POSTAWY WOBEC KOBIETY



ojcem nie jest człowiek. Takie zawierzenie wyjaśnieniom Żony mogło
być możliwe tylko pod jednym warunkiem: dla Józefa było oczywiste,
że Maryja to ktoś zupełnie wyjątkowy i szlachetny, kto zasługuje na
nieograniczone i bezwarunkowe zaufanie. Jeśli jednak Józef miał aż
takie zaufanie do Maryi, to skąd wziął się jego zamysł, żeby Ją
opuścić? Otóż ten zamiar nie był wynikiem powątpiewania Józefa
w czystość Małżonki, lecz był wyrazem niepewności co do roli, jaka
mu przypadła w zaistniałej sytuacji. Czy miał prawo traktować jako
żonę kogoś, kogo Bóg wybrał na Matkę swojego Syna? Czy miał
prawo udawać w obliczu otoczenia, że jest prawdziwym ojcem Jej
niezwykłego Dziecka?

Takie pytania były dla Józefa tym bardziej zasadne, że jego Żona
jeszcze z nim nie zamieszkała. W tej sytuacji pozostawienie Jej wolnej
ręki byłoby tym łatwiejsze. Z drugiej strony według ówczesnych
obyczajów współżycie seksualne w okresie między zawarciem
małżeństwa a przyprowadzeniem małżonki do własnego domu nie
było uznawane za poważny problem moralny. Poczęte w tym okresie
dziecko było uznawane za prawowite. W oczach zewnętrznego
środowiska zaistniała sytuacja stanowiła zatem problem wyłącznie dla
Józefa, bo tylko on wiedział, że nie jest ojcem Dziecka, które się
poczęło. Być może również Maryja miała wątpliwości co do tego,
w jaki sposób powinien się teraz zachować Jej małżonek i czy wolą
Bożą nie było to, aby Ona sama wychowywała Syna, który począł się
z Boga, a nie z woli człowieka. Nic więc dziwnego, że Józef był bliski
decyzji o dyskretnym opuszczeniu swojej Żony. Najwyraźniej bał się
traktować siebie jako męża w odniesieniu do Kogoś tak niezwykłego
i tak niesłychanie wyróżnionego przez Boga, jak Maryja.



Właśnie wtedy interweniował sam Bóg w obliczu wątpliwości Józefa.
„Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
‘Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”
(Mt 1, 18-25). Józef otrzymuje wyraźną odpowiedź. Oto Bóg
osobiście rozstrzyga jego wątpliwość i poleca, by pozostał przy Maryi
jako Jej mąż oraz by nie bał się przyjąć Jej Syna jak własnego dziecka.
Odtąd Józef jest już spokojny i ma jasność sytuacji oraz pewność co
do swojego zadania: ma być mężem Maryi oraz przybranym ojcem Jej
Syna. Możemy przypuszczać, że także Maryja sugerowała Józefowi to
samo, co Bóg. Poprzez wiarę i modlitwę potrafiła Ona przecież
w sposób niezwykły wczuwać się w wolę Boga i odczytywać Jego
plany. Sen, który miał Józef, z pewnością współgrał z tym, o czym
rozmawiał on z Maryją. Żeby uwierzyć w dziewicze macierzyństwo
Maryi, Józef musiał być nie tylko wręcz nadludzko pewny Jej
uczciwości, czystości i wierności. Musiał też sam być niezwykle
uczciwy i czysty. Inaczej nie uwierzyłby w Jej czystość
i prawdomówność.

Ewangelia wyjaśnia, że Józef przyjął Maryję do swego domu, „lecz nie
zbliżał się do Niej aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”
(Mt 1, 25). Tekst ten nie oznacza, że później małżonkowie współżyli
ze sobą. Cytowany fragment Ewangelii znaczy natomiast, że Józef
i Maryja stopniowo odkrywali sens ich wspólnej historii i wolę Bożą
wobec nich. Obydwoje potrzebowali czasu, by dorastać do zadań i do
formy życia, do której Bóg ich powołał. Józef potrzebował czasu, by
odkrywać i rozumieć wyjątkową i niepowtarzalną sytuację, w której
się znalazł. W zwykłym małżeństwie żona nie przestaje być żoną, gdy
staje się matką. Przeciwnie, jej dojrzałość polega właśnie na tym, że
harmonijnie i dojrzale łączy bycie żoną z zadaniami matki. Zasada ta



zostaje zawieszona w przypadku Maryi. Ona nie rodzi dziecka
swojego męża, lecz rodzi Syna Bożego. W kontakcie z Józefem szuka
odtąd niezwykłej przyjaźni i wsparcia, ale nie jednoczy się z nim tak,
jak żona z mężem, bo już nie Józef, lecz Jej Syn jest dla Niej Kimś
najważniejszym i stanowi absolutne centrum Jej życia. Nie oznacza to,
że z Józefem łączy Ją odtąd jakaś mniejsza miłość. Oznacza to
natomiast, że ich wzajemna więź rośnie w głąb, staje się jeszcze
bardziej bezinteresowna niż dotąd.



Święty Józef jest nie tylko wzorem postawy mężczyzny wobec
kobiety. Jest też wzorem postawy mężczyzny wobec dziecka.
Przyjmując Maryję za małżonkę, Józef przyjmuje z największą miłością
i troską również Jej Dziecko, które nie jest jego Dzieckiem, a które
Ona kocha nad życie. Od początku historia Jezusa na tej ziemi oraz
okoliczności Jego narodzin wystawiają Józefa na próbę mądrości
i męstwa. Jezus rodzi się bowiem w okresie powszechnego spisu
ludności. W tej sytuacji „udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna” (Łk 2, 4-5). Właśnie w Betlejem,
w stajni rodzi się Syn Maryi, a Józef z pewnością używa całej swej
męskiej fantazji miłości, żeby także w tych ekstremalnie trudnych
warunkach otoczyć ochroną swoją Żonę i zapewnić Jej oraz
Dziecięciu poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób Józef uświadamia
wszystkim mężom i ojcom, że tego, czego najbardziej potrzebują ich
bliscy, to miłość i obecność, a nie stworzenie zewnętrznych
warunków wygody i dobrobytu.

Zgodnie z prawem żydowskim osiem dni po porodzie Józef wraz
z Maryją udają się do świątyni, żeby tam ofiarować Bogu
nowonarodzone Dziecię (por. Łk, 22-24). W tym geście zawierzenia
Józef przypomina wszystkim, że każdy rodzic, który dojrzale kocha
swoje dziecko, przynosi je do Boga, gdyż wie, że Bóg jest
najwspanialszym Rodzicem, który nieskończenie bardziej rozumie
i kocha dziecko niż jego ziemscy rodzice. Przyprowadzanie dziecka do
Boga to szczyt miłości i mądrości rodziców w każdych czasach.
Spotkanie z Symeonem w świątyni to kolejny epizod w odkrywaniu

ŚW. JÓZEF: WZÓR POSTAWY WOBEC DZIECKA



tajemnicy Jezusa przez Józefa. Ewangelia stwierdza, że „Jego ojciec
i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” (Łk 2, 33). Wraz ze swoją
Żoną Józef wie już tak wiele o tym niezwykłym Dziecięciu, ale nadal
zdumiewa się Jego tajemnicą. To kolejne zadanie ojca: zdumiewać się
tajemnicą dziecka. Także wtedy, gdy jest się biologicznym ojcem
dziecka.

Rola Józefa na tym się nie kończy. Oto bowiem Synowi Maryi grozi
śmiertelne niebezpieczeństwo. Król Herod dowiaduje się
o narodzeniu Zbawiciela w Betlejem i chce zabić Dziecię. Dramat
polega na tym, że Józef nawet o tym nie wie i dlatego nie jest w stanie
chronić małego Jezusa. W tej sytuacji znowu interweniuje Bóg. „Oto
anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem; bo
Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął
w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do
śmierci Heroda” (Mt 1,18-25). Okrucieństwo Heroda było tak wielkie,
że stało się przysłowiowe. Pod koniec życia ten tyran kazał zabić nie
tylko Jana Chrzciciela, ale nawet trzech swoich synów oraz wiele
innych osób, które traktował jako rywali do władzy. Na tym tle staje
się zrozumiała jego szaleńcza decyzja, żeby pozabijać niemowlęta
w Betlejem. Św. Józef musiał wcześniej słyszeć o chorobliwym
okrucieństwie Heroda. Nie waha się ani chwili. Natychmiast z Żoną
i Jej Synem chroni się w Egipcie. Nie ma pieniędzy, ani miejsca,
w którym mógłby się schronić w obcym kraju. Ucieka nie wiedząc, jak
długo pozostanie na wygnaniu. Po ludzku rzecz biorąc jest w sytuacji
rozpaczliwej. Jednak Józef nie rozpacza, gdyż wie, że znajduje się pod
opieką Boga i jest pewien swojej miłości do tych, których chroni.



Józef nie musiał pozostawać długo na wygnaniu, gdyż okazuje się, że
Herod wkrótce umiera i Święta Rodzina może powrócić do ojczyzny.
Wtedy znowu interweniuje Bóg, by upewnić Józefa, że
niebezpieczeństwo minęło: „A gdy Herod umarł, oto Józefowi
w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: ‘Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na
życie Dziecięcia’. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do
ziemi Izraela” (Mt 2, 19-21). Ewangelia nie opisuje szczegółowo
dzieciństwa Jezusa, ale zakłada, że Józef był nie tylko dobrym
opiekunem, lecz również dobrym wychowawcą. Z pewnością miał dla
Jezusa czas, godzinami z Nim rozmawiał, okazywał czułość i upewniał
o swojej miłości. Zanim dorosły już Jezus zaczął żyć w niezwykłym
kontakcie ze swoim Ojcem w Niebie, korzystał z obecności i miłości
ziemskiego opiekuna. Dzięki takiej postawie Józefa „Dziecię rosło
i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała
na Nim” (Łk 2, 40).

Kolejny epizod, który ilustruje postawę Józefa wobec Jezusa to
wspólna pielgrzymka na święto do Jerozolimy. Właśnie wtedy
dwunastoletni Jezus znika z oczu Maryi i Józefa. Obydwoje są
ogromnie zaniepokojeni. „Przypuszczając, że jest w towarzystwie
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po
trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami... Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła
do Niego: ‘Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukaliśmy Ciebie?” (Łk 2, 44-48). Jezus odpowiada w sposób,
który mógł po ludzku zaboleć Józefa i Maryję: „Czemuście mnie
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”



(Łk 2, 49-50). Józef opiekuje się Kimś, kogo ogromnie kocha, ale wie,
że Jezusa nie zrozumie do końca i że nie może zatrzymać Go dla
siebie. Również w tym aspekcie jest wzorem dla ojców wszystkich
czasów, którzy wiedzą, że wychowują dziecko z miłości, a nie po to,
by ono było do ich dyspozycji. Dorosłe dziecko ma prawo opuścić
ojca i matkę i związać się z małżonkiem, albo pójść za Chrystusem
poprzez kapłaństwo czy życie zakonne.

Józef wie, że Jezus nieskończenie go przerasta. Także biologiczni
rodzice często odkrywają, że ich synowie czy córki przerastają ich
w jakichś aspektach i zaskakują. Józef wie, że nawet takie wyjątkowe
dziecko nie przestaje być dzieckiem. Ono nadal potrzebuje mądrości
rodziców i wsparcia z ich strony. Nawet wyjątkowo zdolne
i szlachetne dziecko, także w wieku piętnastu czy osiemnastu lat,
nadal potrzebuje obecności i miłości rodziców. Nadal też potrzebuje
mądrej pomocy wychowawczej, która polega na tym, że rodzice
potrafią jednocześnie kochać i wymagać, wspierać i mobilizować do
pracy nad sobą. Nawet najbardziej zdolne i szlachetne dziecko
potrzebuje wzorów postępowania i wielkich ideałów. Dramatem jest
sytuacja, gdy największą aspiracją dziecka czy nastolatka są łatwe
pieniądze, szybka kariera, czy chwilowa przyjemność zamiast trwałej
radości. Józef to wszystko rozumiał i dojrzale kochał, skoro Jezus
„poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2, 51).
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Oto Józef
i Maryja znajdują Jezusa w świątyni, a nie gdzie indziej. Najlepszym
sprawdzianem odpowiedzialnego wychowania jest odnajdowanie
własnych dzieci w świątyni, odkrywanie, że żyją one w obecności
Boga, że słuchają głosu sumienia, że są zaprzyjaźnione z Tym, który je
najpełniej rozumie, kocha i chroni.



Św. Józef to wierny i posłuszny przyjaciel Boga, to człowiek sumienia
i modlitwy, to ktoś zatopiony w ciszy, zdolny do głębokiej refleksji
i wielkiej wrażliwości moralnej. To ktoś zdolny do głębokiego
komunikowania się z drugim człowiekiem. Nie podejmuje on
pochopnych decyzji. Nie ucieka od trudnych pytań i od twardej
rzeczywistości. Ma odwagę mierzyć się z prawdą o sobie, szukać
swego powołania i realizować je w sposób heroiczny. Potrafi
zawierzyć Bogu i zaufać człowiekowi. Św. Józef nie żyje dla siebie,
lecz staje się bezinteresownym i mądrym darem dla innych. Jest
zatroskany o Maryję i Jej Syna w sposób heroiczny, wierny
i odpowiedzialny. Potrafi kochać w sytuacji wyjątkowo trudnej
i niepowtarzalnej w całej historii ludzkości. Św. Józef przypomina
mężom wszystkich czasów tę podstawową prawdę, że nie ma miłości
małżeńskiej bez miłości rodzicielskiej. Obie te miłości są ze sobą
nierozerwalnie złączone. Również wtedy, gdy chodzi o ojcostwo
duchowe, a nie fizyczne. Św. Józef pokazuje, jak bardzo można kochać
i chronić także te dzieci, dla których nie jesteśmy fizycznymi ojcami.
W tym aspekcie staje się wzorem dla kapłanów, których powołaniem
jest przyjąć innych ludzi z taką miłością, z jaką kochający rodzic
przyjmuje własne dziecko.

ŚW. JÓZEF: MĘŻCZYZNA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU



Św. Józef streszcza w sobie to wszystko, co charakteryzuje
szlachetnego mężczyznę: potrafił kochać i pracować. Nie wiemy, jak
długo żył św. Józef. Wszystko wskazuje na to, że nie doczekał
publicznej działalności Jezusa, ani Jego śmierci na krzyżu. Gdyby
jeszcze wtedy żył, to z pewnością nadal dyskretnie towarzyszyłby do
końca Jezusowi oraz Jego Matce. Jednak nie jest ważne to, jakiego
wieku doczekał, bo przecież sensem ludzkiego życia nie jest wielość
lat doczesnego istnienia, lecz intensywność miłości, jaką okazuje dany
człowiek. Gdy myślę o św. Józefie, to na myśl przychodzą mi twarze
mężów i ojców z rodzin, z którymi jestem zaprzyjaźniony. Oni są
współczesnymi świętymi Józefami. Oni również potrafią kochać
i pracować, modlić się i działać, chronić i umacniać tych, których Bóg
im powierzył i którzy zawierzyli im własny los doczesny. Do tej grupy
mężczyzn zaliczam też sporą grupę księży i zakonników, których
miałem radość osobiście poznać i których Bożą postawę podziwiam.
Wszyscy ci mężczyźni mają jeszcze jedną wspólną cechę ze
św. Józefem. Oni też pragną pozostać anonimowi i sądzą, że nie
czynią nic wielkiego, że są zwykłymi mężczyznami.

ZAKOŃCZENIE



MGTOW
czyli słów kilka o mężczyznach,

którzy chcą być singlami

PIOTR ZIEMECKI



Kawaler na własne życzenie. Facet, który
świadomie zdecydował się być singlem.
Życiowy hedonista, antyfeminista, czasem
mizogin. Typ mężczyzny, na którego
powstał obcojęzyczny skrót:

MGTOW, czyli w języku angielskim skrót od „Men
going their own way” (w wolnym tłumaczeniu:
mężczyźni idący własną drogą lub mężczyźni, którzy
poszli własną drogą). Zjawisko to może wydawać się
marginalne i powszechnie nieznane, lecz z biegiem
zmian społecznych, jego skala wzrasta.

MGTOW



Jak słusznie swego czasu zauważył brytyjski lewicowy
The Guardian (nota bene: w artykule pełnym nieporozumień,
takich jak choćby utożsamienie MGTOW z incelizmem)
strona internetowa mgtow.com (aktualnie zawieszona),
będąca swego rodzaju forum dla osób spod znaku MGTOW,
miała prawie 33. tysiące członków, zawierała rozmowy na
ponad 50. tysięcy tematów i ponad 790 tysięcy
komentarzy.¹ W Polsce nurt ten da się zauważyć
w poszczególnych wątkach na stronach takich jak Wykop.pl,
ale najbardziej widoczny jest on na facebookowych
fanpejdżach. Wśród nich warto wymienić szczególnie
„MGTOWPolska” (około 3 tys. obserwujących) oraz fanpejdż
o nazwie „Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn” (około 6 tys.
obserwujących). Jak łatwo zatem zauważyć, nurt ten dotarł
już do Polski, zaś wspomniane strony stają się coraz
aktywniejsze i rozbudowują swoje sieciowe zasięgi. Ruch
MGTOW rozwinięty do społecznie już zauważalnych
rozmiarów na Zachodzie, aktualnie z powodzeniem zdobywa
kolejnych sympatyków w kraju nad Wisłą.

Z uwagi na rosnącą popularność nurtu MGTOW wydaje się,
że katoliccy trenerzy i psychologowie rodzinni, jak również
osoby prowadzące wszelkie nauki przedmałżeńskie, winni tą
kwes�ą być żywo zainteresowani. W istocie niniejszy artykuł
służyć ma właśnie przybliżeniu kwes�i, które łączą się
z MGTOW, a które warto konfrontować z katolicką nauką
moralną w zakresie małżeństwa, rodziny i seksualności.



Charakterystyka MGTOW
Ludziom utożsamiającym się z ideą MGTOW można
przypisać kilka znaczących cech, z których wynika
pewien ogólny obraz tego, czym charakteryzuje się nurt
mężczyzn idących własną drogą.

Główną cechą charakterystyczną dla MGTOW jest
dobrowolny i świadomy wybór niewchodzenia w żaden
trwały związek z kobietą. Bycie tak zwanym singlem, to
element konstytutywny i punkt wyjściowy do tego, aby
można było utożsamić się z ruchemMGTOW.Wczytując
się w wypowiedzi na portalach i fanpejdżach
poświęconych tematyce MGTOW, warto chyba
podkreślić, że wybór niewiązania się w jakąkolwiek
relację z kobietą, wypływa z poczucia wyższości
mężczyzn oraz swoistej możności dokonania tego
wyboru.

Jeżeli oczekujesz od faceta, że będzie miał własne mieszkanie, samochód
i dobrze płatną pracę, a sama mieszkasz z mamą albo na pokoju, nie masz
prawka i pracujesz w kawiarni, to xD. Facet ułożony nie potrzebuje pasożyta
do karmienia.

jeden z komentarzy MGTOW przytoczony na facebookowym fanpejdżu „MGTOW Polska”



Mężczyźni idący własną drogą twierdzą, że nie mają
problemu z samodzielnym utrzymaniem się, a także, że
są zaradni podczas życia w pojedynkę i nie cierpią
z powodu samotności. Wszystko to wpływa na poczucie
dominacji i wyższości nad kobietami, które w wielu
krajach zachodnich statystycznie i nominalnie zarabiają
mniej od mężczyzn (a więc tepretycznie mogą mieć
problem z utrzymaniem), mają większe problemy
w samotnym życiu (np. brak poczucia bezpieczeństwa)
oraz mogą gorzej radzić sobie z samotnością, ze względu
na dużo bardziej rozbudowaną sferę emocjonalną.
Mężczyźni spod znaku MGTOW, ujmując rzecz
skrótowo, absolutyzują kwes�ę możliwości wyboru
bycia singlem i traktują ją pryncypialnie.

Kolejną cechą charakterystyczną MGTOW jest
hedonizm przejawiający się w czerpaniu z życia
przyjemności, która ma wynikać z braku trwania
w stałym związku z kobietą oraz nieposiadania dzieci.
Dla hedonizmu w przypadku MGTOW to właśnie
kobieta i dzieci są największym problemem. Rzecz jasna
kobieta, która jest stałą partnerką, a nie przelotną
„przygodą”. Kobieta w nurcie MGTOW jawi się jako kula
u nogi mężczyzny – hamulec dla realizacji jego ambicji
i czerpania z życia przyjemności. Potomstwo jest z kolei
niepotrzebnym obciążeniem – tak finansowym, jak
i każdym innym (choćby mentalnym, jako źródło



zamartwiania się o los młodego człowieka pod męską
pieczą). Hedonizm w przypadku MGTOW przejawia się
również we wchodzeniu w przelotne relacje z kobietami
dla czerpania chwilowych przyjemności (najczęściej
doznań natury seksualnej), co z kolei prowadzi do
przedmiotowego traktowania kobiet (współczesnych,
wychowanych w upadłych zachodnich społeczeństwach
i pochłoniętych w lewicowe myślenie). To z kolei wiąże
się z inną cechą charakterystyczną ruchu MGTOW.

Radykalny antyfeminizm mężczyzn idących własną drogą
nie wynika z ugruntowania ich w bliżej
niesprecyzowanych konserwatywno-chrześcijańsko-
prawicowych przekonaniach. Bynajmniej! Jest to raczej
bezpośrednia i niepopadająca w niepotrzebne szczegóły
odpowiedź na tę część „lewackich absurdów”
współczesności, które uderzają wprost w męską
dominację, poczucie wyższości, oraz które stoją na
drodze do hedonistycznego spojrzenia na relacje
damsko-męskie (które rzecz jasna mogą być wyłącznie
ulotne). Wszelkie ideologie feministyczne wydają się być
naturalnym przeciwnikiem MGTOW. Warto jednak
poczynić tu pewną uwagę odnoszącą się do
rzeczywistych skutków i działań obu tych obozów
(MGTOW z jednej strony i feministek z drugiej).
Współczesna rzeczywistość jest bowiem na tyle
skomplikowana, że w istocie możemy czasem dojść do



wniosku, iż te dwie grupy zwalczają się jedynie hasłami
(żeby nie powiedzieć - memami). Realne skutki
działalności obu tych grup są bowiem tożsame.
Zauważmy, że nurty feministyczne w XXI wieku walczą
o kwes�e, które częstokroć nie mają nic wspólnego
z godnością kobiet, a skutkują raczej ich
uprzedmiotowieniem. Tzw. „wolna aborcja”, to nic
innego, jak zwolnienie mężczyzny z odpowiedzialności
za dziecko, które spłodził. Z kolei szczytem absurdu
feministycznego jest obrona prostytucji. O ideologii płci
kulturowej (gender), która rujnuje wszelkie klasyczne
rozumienie walki o równość mężczyzn i kobiet, aż żal
wspominać. Warto jednak zauważyć, że o ile
mężczyznom spod znaku MGTOW możemy tu zarzucić
raczej cynizm niż głupotę (nota bene – cynizm niczym
nieskrywany), o tyle wydaje się, że współczesne
feministki żyją w pewnym zamroczeniu, przez które
wydaje im się, że wciąż walczą o prawa kobiet, podczas
gdy w rzeczywistości torują drogę dla hedonistycznie
nastawionych do życia „samców”.



MGTOW a incelizm
W tym miejscu, wśród koneserów internetowego slangu
może zrodzić się – poniekąd słuszna – wątpliwość co do
tożsamości znaczeniowej MGTOW oraz tzw. incelizmu.
O ile samo skojarzenie tych dwóch zjawisk może okazać
się jak najbardziej poprawne, o tyle warto już teraz
jednoznacznie wskazać, że są to dwa odrębne pojęcia.

Incelizm, czyli skrótowa zbitka angielskich słów
involuntary celibacy (pol. mimowolny/niedobrowolny
celibat) to najkrócej rzecz ujmując zjawisko odnoszące
się do mężczyzn (środowisko to wszak odmawia
przynależności kobietom, jednak zostawmy ten problem
na boku), którzy uważają się za niezdolnych do
znalezienia partnerki lub uprawiania seksu, mimo że tego
pragną.²

Już z powyższej, krótkiej definicji można wywnioskować
prostą i podstawową różnicę między incelizmem
a MGTOW. Jest nią kwes�a dobrowolności. Mężczyźni
spod znaku MGTOW (co zostało już wspomniane)
dobrowolnie i świadomie odrzucają jakiekolwiek związki
z kobietami (z mężczyznami zapewne również, choć
można zadać sobie pytanie, czy już u samej podstawy
homoseksualizm i MGTOW nie wykluczają się i problem
de facto nie istnieje; jednak znowuż – jest to odrębna
kwes�a możliwa tu jedynie do zasygnalizowania).



Incele – już z samej definicji – czują, że ich swoiście
rozumiany „celibat” jest niedobrowolny, narzucony przez
– w ich subiektywnej ocenie – źle ukształtowane
społeczeństwo w XXI wieku.

Zupełnie odrębną kwes�ą (również oddzielającą incelizm
od MGTOW) jest sfera seksualności. Incel uważa się za
niezdolnego (subiektywnie oraz raczej psychicznie niż
fizycznie) do współżycia. Z kolei mężczyzna idący własną
drogą wprost przeciwnie. MGTOW w pełni zakłada
możliwość współżycia seksualnego, jednak na zasadzie
jednorazowych aktów bez jakiegokolwiek
przywiązywania się do partnerki. Doskonale powyższą
różnicę obrazuje przykład z życia wzięty, czyli komentarz
jednego z mężczyzn będących przedstawicielem nurtu
MGTOW udzielony pod jednym z artykułów
internetowych (określenia wulgarne lub nieprzyzwoite
zostały pominięte lub sparafrazowane):

Mam 42 lata, jestem dobrze ustawiony życiowo, finansowo, ćwiczę, dobrze
wyglądam, mam doktorat. Kiedyś bardzo chciałem założyć rodzinę, ale teraz to
nie widzę w tym żadnego sensu. […] Wolę wieść dostatnie, spokojne życie
kawalera. Poza tym, mówicie kobietom, że są teraz takie wyzwolone
seksualnie, więc nie mam żadnego problemu, żeby znaleźć sobie „na jakiś czas”
dwudziestkę, pobawić się i na tym koniec. I te kobiety dopiero jak już są
wykorzystane wzdłuż i wszerz, to w wieku 30 lat chcą zakładać rodzinę :)
Róbcie tak dalej kobiety, dla mnie super. MGTOW rules :)³

h�ps://dziendobry.tvn.pl/a/w-zeszlym-roku-bylo-najmniej-urodzen-od-15-lat-kobiet-ktore-moga-miec-dzieci-bedzie-coraz-mniej



W tym zakresie mężczyzna spod znaku MGTOW
najbliższy jest definicjom singla (choć nie każdego typu)
i playboya, używanym przez specjalistę z zakresu relacji
damsko-męskich, pana Jacka Pulikowskiego, w jego
licznych publikacjach odnoszących się do męskości⁴.

Jedno, co należy na pewno zaznaczyć w aspekcie
porównania MGTOW i incelizmu, to fakt, że są to dwa
odrębne nurty, których na obecnym etapie coraz
większej „emancypacji” środowisk MGTOW, nie należy
ze sobą mylić.

Czy katolik może być MGTOW?
Zmierzające do podsumowania tematu powyższe
pytanie, może wydawać się tym z gatunku retorycznych.
Nie znaczy to jednak, że wiedza o tym, czym jest
MGTOW, skoncentrowana w powyższych wywodach,
jest katolikom do niczego nie potrzebna. Wprost
przeciwnie. Katolik XXI wieku może bowiem z łatwością
wpaść w sidła idei leżących u podstaw MGTOW.
Zarówno bowiem w sferze najczystszych relacji
damsko-męskich, jak i w sferze wyłącznie seksualnej,
współczesny świat (a precyzując – społeczeństwa
zachodnie, w których modelu żyjemy) mówiąc wprost:
stanął na głowie. Młoda osoba, która nie zagłębia się na
co dzień (a nawet w ogóle) w nauczanie moralne



Kościoła w zakresie płciowości, budowania relacji
i seksualności, choćby była regularnie praktykującą
najwyższe formy pobożności katolickiej, to żyjąc
w dużym i „postępowym” ośrodku miejskim
zdominowanym przez lewicowe idee, z łatwością może
zagubić się w tej materii. Tym bardziej, że w przypadku
MGTOW mamy do czynienia z niezwykle
niebezpiecznym połączeniem tego, co najgorsze
z wydawałoby się przeciwstawnych ideologii.
Ultraprawicowy młody katolik o poglądach
wolnościowych i konserwatywnych, widzący upadek
zachodnich społeczeństw i dawnych obyczajów, nie
trudząc się zbytecznie będzie w stanie połączyć
odrzucenie „lewackiego świata”, którego ma już dość
z – paradoksalnie – „lewacką” rozwiązłością
i hedonizmem. Narracja o tym, że współczesne kobiety
same się proszą o przedmiotowe traktowanie przewija się
niemal w każdym komentarzu w „męskiej części”
Internetu obejmującej tematykę MGTOW. Oburzenie
mężczyzn idących własną drogą na lewackie pomysły
(np. wspomniany radykalny antyfeminizm środowisk
MGTOW) przybiera niejednokrotnie postać, której nie
powstydziłby się typowy katolicki konserwatysta
z czwórką dzieci i stabilną pracą w ministerstwie.
Równocześnie jednak – w sposób paradoksalny, acz
dziwnie spójny – łączy się to ze zdecydowanie
lewicowym myśleniem o „wolnej amerykance”



w zakresie współżycia seksualnego. Z tych zatem
powodów, osoby nieuformowane w sposób właściwy
katolickiemu myśleniu w zakresie relacji damsko-męskich
(czyli umówmy się: większość współcześnie młodych
chłopaków – choćby stabilnie wierzących
i praktykujących katolików) mogą czasem nieświadomie
(powolnie, na zasadzie tzw. techniki gotowania żaby)
popaść w myślenie przynależne nurtowi MGTOW.

* * *

Ruch MGTOW może być współcześnie atrakcyjną formą
bycia mężczyzną dla chłopaków wywodzących się
pierwotnie z konserwatywnych, wolnościowych
i prawicowych środowisk. Są to dokładnie te same
grupy, wśród których – na przekór statystykom
o galopującej laicyzacji młodzieży – kwitnie jeszcze wiara
katolicka. Tym bardziej zatem Kościół powinien jeszcze
odważniej przekazywać młodym ludziom swoją zdrową
i umocowaną w Objawieniu wizję męskości. Katolik
w swoim zagłębianiu się w tematykę małżeństwa
i rodziny musi unikać wszelkich skrajności. W istocie,
jedyny radykalizm, jakim powinien on żyć, to radykalizm
Ewangelii – czyli odważne życie według praw moralnych
przekazanych nam w Objawieniu. Wydaje się, że Rok
Świętego Józefa jest doskonałą okazją do odważnego



zabrania głosu w sprawach męskości. Walczmy
racjonalnymi argumentami z absurdami przeróżnych
ideologii (tak z lewa, jak i z prawa), które niszczą
w człowieku (w tym wypadku najbardziej
w mężczyznach) jego naturalne powołanie. Katolicy
muszą chcieć stanąć w prawdzie i tej prawdy bronić.
Objawienie Boże oraz ta dobra cząstka tkwiąca
w sumieniu każdego z nas nazywana prawem
naturalnym, łącznie tworzą prawdę o człowieku –
prawdę o mężczyźnie i jego powołaniu. Chciejmy tę
prawdę poznawać, o tę prawdę walczyć i tą prawdą żyć.

Przypisy:

[1] h�ps://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/aug/26/
men-going-their-own-way-the-toxic-male-separa�st-
movement-that-is-now-mainstream

[2] T. Høiland, Incels and the stories they tell, 2019, s. 5

[3] h�ps://dziendobry.tvn.pl/a/w-zeszlym-roku-bylo-najmniej-
urodzen-od-15-lat-kobiet-ktore-moga-miec-dzieci-bedzie-coraz-
mniej

[4] np. J. Pulikowski, Szczęście mężczyzny, 2010, s. 12



Matka Boża Łaskawa
PATRONKA WARSZAWY I STRAŻNICZKA POLSKI

MONIKA PIOSIK



Sierpień to miesiąc, którym Polacy tradycyjnie
pielgrzymują do Częstochowy, do Matki Bożej by tam
uczcić obchodzone 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Cudowny obraz Czarnej
Madonny jest znany na cały kraj, słynie łaskami od
setek lat i niejednokrotnie odegrał kluczową rolę
w dziejach całego narodu Polskiego. Wizerunek
Jasnogórskiej Pani odwiedził również w latach
40-stych XVII wieku włoski kapłan ks. Hiacynt Orselli,
zaintrygowany opowieściami o cudach z jakich obraz
był już wtedy znany.

Ksiądz Orselli zmierzał do Warszawy na polecenie
swojego nauczyciela, rzymskiego ks. Józefa
Kalasancjusza, dziś już świętego. Miał za zadanie
upowszechnić w ówczesnym Królestwie Polskim
autorski program nauczania świętego – szkoły
powszechnej, bezpłatnej i z wykładowym językiem
ojczystym uczących się w niej uczniów (tzw. szkół
pijarów – w Polsce nazywanych szkołami pobożnymi).
Wizyta w Częstochowie, jak wynika z zachowanych
dotychczas listów samego kapłana, wywarła na nim
ogromne wrażenie – szczególnie ilość wotów
wdzięczności zgromadzonych w świątyni. Od tego
czasu ks. Orselli zapragnął, aby i Warszawa, gdzie



miał zamieszkać, miała swój cudowny obraz Matki
Bożej, który czczony by był z taką samą
zapalczywością, jak ten z Jasnej Góry.

Ksiądz Orselli pochodził z osady Brisighelli leżącej
w okolicy Faenzy, włoskiego miasta w regionie
Emilia-Romania, którego mieszkańcy szczególną
miłością i czcią otaczali wizerunek Matki Bożej
Łaskawej – trzymającej w dłoniach złamane strzały
gniewu Bożego. Madonna pod taką postacią objawiła
się w 1391 roku Giovannie a Customis, która pobożnie
modliła się o uwolnienie Włoch od szerzącej się
w tamtym czasie zarazy. Maryja powiedziała, że
złamie gniew swojego Syna po trzydniowym poście
i publicznych procesjach ulicami Faenzy. Faktycznie,
po spełnieniu polecenia Maryi epidemia ustała.
Podobnie stało się w mieście w roku 1630, kiedy
w modlitwach o oddalenie zarazy brał udział również
ks. Orselli. Włoski wizerunek Madonny ze strzałami
oficjalnie koronowano w 1631 roku.

Ks. Orselli polecił lokalnemu artyście w Warszawie
namalować obraz Matki Bożej Łaskawej na wzór tego,
który znał z rodzinnych stron. Nie obyło się bez
nieporozumień. Artysta zamiast królewskiej korony
obłękowej zwieńczonej krzyżem, namalował nad



głową Maryi koronetkę z kwiatami, co okazało się
dopiero podczas uroczystego odsłonięcia obrazu dnia
24 marca 1651 roku w kościele pijarów przy ulicy
Długiej w Warszawie. Zaskakującym w stosunku do
obowiązujących tradycji, było to, że papież
Innocenty X wydał specjalną bullę, w której ogłosił, że
zupełnie nowy obraz zyskał od razu swoje własne
święto. Pierwotnie święto to było ustanowione
w drugą niedzielę maja, a obecnie zostało
przeniesione na drugą sobotę maja.

Co ciekawe, obraz od samego początku słynął łaskami
i zyskiwał coraz większą popularność wśród wiernych.
Nie minął nawet rok od odsłonięcia obrazu jak nad
Warszawą zaciążyło widmo epidemii dżumy, która
zbierała już swoje żniwo na Mazowszu. Ówczesne
władze Warszawy zadecydowały się powierzyć miasto
Madonnie ze strzałami – obraz przemierzył ulice
w uroczystej procesji, wzdłuż murów obronnych,
a w modlitwie brała udział niemal cała stolica. Tak
stał się cud i od dnia procesji nie odnotowano
przypadku dżumy, ani w Warszawie, ani na jej
przedmieściach. Po tych wydarzeniach Magistrat
miasta obrał Matkę Bożą Łaskawą Patronką
Warszawy – co zapisano w dokumencie Votum



Varsaviae¹. Maryja uzyskała tytuł Mater Gratiarum
Varsaviensis, ale też tytuł Custos Poloniale –
Strażniczki Polski. Cała ta sytuacja miała miejsce
w 1652 roku, czyli na 4 lata przed obraniem Maryi
Królową Polski przez króla Jana Kazimierza.
Warszawiacy w ramach dziękczynienia ufundowali
też koronę królewską dla Maryi Łaskawej, którą to
przykryto namalowaną pierwotną koronetkę (nie była
to jednak oficjalna koronacja obrazu – ta dokonała się
7 października 1973 roku przez ręce kard. Stefana
Wyszyńskiego²). Co ciekawe od 1652 roku wszystkie
kopie obrazu, które powstawały w Polsce miały już
właściwą godności Matki Bożej koronę obłękową.

Kult Matki Bożej Łaskawej rozprzestrzeniał się na
ziemiach Polskich, ponoć praktycznie nie było domu
na Mazowszu, w którym nie byłoby repliki
cudownego obrazu, sama zaś Warszawa jeszcze
wielokrotnie urządzała uroczyste, publiczne procesje
suplikacyjne prosząc o wstawiennictwo swoją
Patronkę (np. 1656, 1662, 1675, 1677,1679, 1705, 1770,
1849, 1852). Matka Boża Łaskawa też została patronką
Wilna, a w Krakowie namalowano Jej wizerunek na
północnej ścianie kościoła Mariackiego.



Oryginalny obraz Matki Bożej Łaskawej z 1651 roku
znajduje się obecnie w kościele oo. Jezuitów przy
ulicy Świętojańskiej 10, na Starym Mieście
w Warszawie. Powstanie Warszawskie przetrwał
ukryty w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na
ul. Rakowieckiej³. Jednym z dokładniejszych
opracowań na temat dzieła jest praca Ryszarda
Mączyńskiego pt. „Mater Gratriatum Varsaviensis.
Wizerunki Madonny Łaskawej w sztuce polskiej4.”
z 1995 roku. Obraz w dzisiejszych czasach wydaje się
jakby trochę zapominany i niedoceniany – nawet
mieszkańcy stolicy, nie wszyscy wiedzą, kim jest
i gdzie się znajduje Matka Boża Łaskawa. Powszechne
procesje i peregrynacje obrazu ulicami Warszawy
zostały surowo zakazane w czasach komunizmu, a te
które odbywają się dziś nie zbierają wiernych tak
tłumnie, jak w poprzednich wiekach.

Dlaczego akurat teraz warto przypomnieć Matkę
Bożą Łaskawą? Oczywistym wydaje się Jej związek
i opieka z czasem szczególnie zagrożonym epidemią,
ale nie jest to jedyny powód.

15 sierpnia to nie tylko święto maryjne, ale też
państwowe – Święto Wojska Polskiego obchodzone na
pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Bitwy,



która w wielu kręgach prześmiewczo nazywana jest
Cudem nad Wisłą. Fakty historyczne dowodzą jednak,
że cud ten naprawdę miał miejsce i Matka Boża
ukazała się na polu bitwy w Radzyminie – właśnie
15 sierpnia. Ukazała się nad wojskami Polskimi,
osłaniając je swoim płaszczem, dlatego ujrzeli ją tylko
Bolszewicy (notabene w większości ateiści).
Spowodowało to, że w popłochu zaczęli uciekać, gdy
okazało się, iż wystrzeliwane przez nich pociski
odbijają się i wracają z powrotem. Warto nadmienić,
że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej odniesione
z pomocą Matki Bożej oraz ustanowienie z tej okazji
święta państwowego dnia 15 sierpnia zostało
przepowiedziane w latach 1872-73 Wandzie
Malczewskiej – polskiej mistyczce5.

Historię zjawienia się Matki Bożej i poprzedzających
ją gorących modłów całego ludu stolicy do Matki
Bożej Łaskawej dokładnie opisuje książka „Matka
Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” – owoc rzetelnej
pracy opartej o źródła historyczne ks. dr Józefa
Bartnika SJ i Ewy Storożyńskiej. Jest wiele świadectw
świadków bezpośrednich i pośrednich tego cudu,
o którym my dziś mówimy mało, nigdy też należycie
nie podziękowaliśmy Maryi za ocalenie Polski i całej



Europy przed zalewem komunizmu. Dlatego warto
dziś do tych wydarzeń wrócić, zapoznać się z faktami
historycznymi i pochylić się nad rolą jaką odgrywa
Rzeczywistość Nadprzyrodzona zarówno w naszej
codzienności, ale też w momentach kluczowych dla
dziejów narodu Polskiego oraz całego świata.

Źródła:

Artykuł został napisany w oparciu o informacje zebrane w książce ks. dr J. M. Bartnik
SJ, E.J.P Storożyńska, Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, w szczególności rozdziały 6, 7, 8, 9,
11, 18.
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[1] Tekst dokumentu znajdował się w broszurze H. Orselliego z 1652 roku pt.
Descrip�o compediosa miraculosae appari�onis deiparae Virginis Mariae de Gra�is
dicta. Czytelnikowi najłatwiej będzie go odnaleźć na stronie Katedry w Faenzie, na
której można zobaczyć zdjęcie, wiszącego tam, ufundowanego przez Warszawian
sztandaru z oryginalnym, łacińskim tekstem. Obecnie historycy tłumaczą Lechiale, jako
Poloniale – gdyż Lechia była dawną łacińską nazwą Polski, która już wyszła z użycia:
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egzegetyczne i teologiczne znaczenie
symbolu Niewiasty i Arki Przymierza
w Księdze Apokalipsy Świętego Jana

obleczona w słońce:
Niewiasta

PAWEŁ GŁOWACKI



Księga Apokalipsy jest ostatnią księgą wchodzącą w skład
nieomylnego kanonu Nowego Testamentu. Greckie słowo
apokalypsis, w żydowskim kontekście hellenistycznej
kultury I wieku oznaczało odkrycie czy odsłonięcie pewnej
prawdy wcześniej ukrytej, objawieniem pewnego novum.
Dzieło to zostało napisane pod koniec I wieku przez
apostoła Jana. Niektórzy uczeni podważają to autorstwo na
rzecz Jana Prezbitera, bądź szkoły Janowej, w której
uczniowie Ewangelisty skomponowaliby tę księgę. Pomimo
tego, wczesna tradycja chrześcijańska przypisuje autorstwo
jednemu z dwunastu apostołów, Janowi synowi Zebedeusza
(zob. Mt 10,2). Księga ta ma charakter apokaliptyczno-
prorocki. Powstanie tego gatunku literackiego datuje się
już na przełom II i III wieku przed Chrystusem¹.
Apokalipsa św. Jana jest jedną z najbardziej tajemniczych
ksiąg Pisma Świętego. Na przestrzeni wieków ta ostatnia
księga Nowego Testamentu podlegała wielu
interpretacjom. Jedne z nich tak szybko znikały, jak się
pojawiały. Inne interpretacje osób i zdarzeń zawartych
w tej księdze przetrwały setki, a nawet ponad tysiąc lat.
Jednak pomimo złożoności tego dzieła i zawartych w nim
tajemniczych symboli, wielu uczonych zgadza się z tym co
jest centralnym jego fragmentem oraz kluczem do
zrozumienia całej księgi². Jest nim Apokalipsa 11,19 - 12,17.
Tekst ten można podzielić na trzy pomniejsze fragmenty.

Pierwszy fragment składa się z wersetu wprowadzającego
do wizji Niewiasty. Apostoł Jan widzi Arkę Przymierza
znajdującą się w środku świątyni Bożej w niebie (Ap 11,19).
Od razu autor przechodzi do opisu Niewiasty, a później jej



syna i Smoka. W drugiej części tekstu (Ap 12,7-12) znajduje
się opis bitwy w niebiosach między archaniołem
Michałem, a Smokiem, który ponosi porażkę. Trzecia część
jest dalszym opisem konfliktu i walki między Smokiem,
a Niewiastą i jej potomstwem (Ap 12,13-18)³.

W celu zrozumienia jak natchniony autor ukazuje Maryję
jako Arkę Przymierza, trzeba najpierw zidentyfikować
zagadkową Niewiastę obleczoną w słońce (Ap 12,1). Egzegeci,
głównie z tradycji wywodzącej się z Kościoła Katolickiego
i Wysokiego Kościoła Anglikańskiego odnoszą obraz
Niewiasty do matki mesjasza, Maryi4. Również następcy
apostoła Piotra, biskupi Rzymscy począwszy od początku
XX wieku jednogłośnie opowiadali się za maryjną
interpretacją tego fragmentu5. Z kolei egzegeci
protestanccy upatrują w symbolu Niewiasty kolektywny
obraz Izraela bądź Kościoła. Oczywiście w obu tych
egzegetycznych tradycjach, często umotywowanymi
apriorycznymi założeniami co do osoby Maryi, występują
pewne głosy przeciwnej interpretacji do przyjętej przez
daną społeczność chrześcijańską. Po stronie katolickiej
ojciec Augustyn Jankowski OSB twierdził, że uprawianie
egzegezy w sensie ścisłym nie pozwala na odniesienie tego
obrazu explicite do Maryi6. W podobnym tonie
wypowiedział się również ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski7.
Dlatego w obecnym dyskursie teologicznym egzegeci
katoliccy jednomyślnie opowiadają się za połączeniem
obydwu interpretacji; zintegrowaniem rozumienia
indywidualistycznego ze zbiorowym, maryjnego
z eklezjologicznym8. Ucieleśnieniem tego konsensusu, jest



wypowiedź papieża Benedykta XVI, który również
w symbolu Niewiasty z dwunastego rozdziału Apokalipsy
widział równocześnie Maryję oraz lud Boży Starego jak
i Nowego Przymierza:

W centrum wizji, jakie przynosi Apokalipsa, jest również bardzo
ważna wizja Niewiasty, która rodzi Syna - Mężczyznę, oraz wizja
Smoka, który wcześniej został strącony z nieba, ale wciąż jest
jeszcze potężny. Ta Niewiasta przedstawia Maryję, Matkę

Odkupiciela, ale równocześnie reprezentuje cały Kościół, Lud
Boży wszystkich czasów, Kościół, który w każdym czasie z

wielkim bólem ciągle na nowo rodzi Chrystusa9.

Po stronie protestanckich komentatorów, którzy
praktycznie wyłącznie upatrują w wizji Niewiasty obraz
kolektywny symbolizujący Kościół założony przez Jezusa
bądź Naród Wybrany czyli Izrael, bądź obydwie
rzeczywistości równocześnie, pojawiały i pojawiają się
interpretacje sugerujące, że obraz Niewiasty ma również
rysy indywidualne wskazujące na Matkę Emmanuela,
Maryję. Reformowany teolog, Max Thurian wskazywał, że
obraz Niewiasty z Apokalipsy 12 rozdziału oznacza również
Maryję, która jest figurą Kościoła i Córą Syjonu¹0.
Protestancki uczony Gregory Beale, który jest profesorem
Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Westminster
Theological Seminary, w swoim komentarzu do Księgi
Apokalipsy wskazał, że natchniony autor w drugim
znaczeniu Niewiasty (Ap 12,1) mógł widzieć Matkę Jezusa,
Maryję¹¹.



Zanim zostaną podane egzegetyczne i historyczne dowody
wskazujące na to, że apokaliptyczna Niewiasta obleczona
w słońce oznacza w swoim złożonym symbolu również
Najświętszą Maryję Pannę, najpierw postaram się
odpowiedzieć na kilka zarzutów, trudności, które
wystosowane są przez przeciwników interpretacji
maryjnej.

Niewiasta – Kościół
Pierwszy z zarzutów, brzmi następująco: Niewiastą nie może
być Maryja, ponieważ jest nią wyłącznie Nowy Izrael czyli
Kościół. Głównym błędem zwolenników tej interpretacji
jest założenie mające na celu ograniczenie tego
elastycznego symbolu Niewiasty znajdującego się
w księdze o tak wielopiętrowym znaczeniu do
pojedynczego wyjaśnienia¹². Po drugie, stosując podejście
ściśle egzegetyczne, Niewiastą nie może być tylko Kościół
ponieważ Niewiasta jest przedstawiona jako matka
Syna – Mężczyzny w Ap 12,5, a postać ta przez uczonych
zarówno protestanckich jak i katolickich jest jednomyślnie
odnoszona do historycznej osoby Jezusa Chrystusa¹³.
Wynikałoby z tego, że to Kościół Nowego Testamentu jest
matką Pana. Taki pogląd jest przeciwstawny do reszty
Objawienia zawartego w Nowym Testamencie i Tradycji
Apostolskiej wskazującej na to, że to nie Kościół rodzi
Chrystusa tylko Chrystus zakłada i rodzi Kościół
nowotestamentalny. Najpierw był Chrystus, a dopiero
później powstał Kościół¹4.



Niewiasta – Izrael/Izrael i Kościół
Jednym z hipotetycznych argumentów przeciwko maryjnej
interpretacji jest stwierdzenie, że Niewiastą nie może być
Maryja, ponieważ jest nią wyłącznie Izrael, lud Starego
Testamentu, bądź Izrael i Kościół.

Przy interpretacji wyłącznie synagogalnej popełniany jest
ten sam błąd co przy interpretacji tylko eklezjologicznej
czy wyłącznie maryjnej. Taka interpretacja ogranicza
znaczenie wielowarstwowego symbolu Niewiasty
w centralnym fragmencie Apokalipsy do pojedynczego
wyjaśnienia. Niewiasta nie może symbolizować jedynie
ludu Bożego Starego Testamentu, gdyż w Ap 12,17 jest ona
przedstawiona jako matka chrześcijan. Jakże
starotestametalny Izrael może być ukazany jako matka
uczniów Jezusa? Ten werset w pełni może odnosić się tylko
do Kościoła i Maryi.

Interpretacja synagogalno-eklezjologiczna ma mocne
ugruntowanie w historii i w tekście Pisma Świętego. Była
podzielana przez takie starożytne osobistości jak Wiktoryn
z Petawium, Hieronim ze Strydonu czy Augustyn
z Hippony. Jest to interpretacja jak najbardziej
prawidłowa, której praktycznie nie trzeba poprawiać
odnośnie treści¹5, jedynie wystarczy dodać do niej jeszcze
maryjne znaczenie tekstu. Dlatego w dalszej części pracy
zostaną podane konkretne powody na to, że
apokaliptyczna Niewiasta z (Ap 12) symbolizuje również
matkę Mesjasza, Maryję.



Niewiasta – bóle i męki rodzenia (Ap 12,2)
Najbardziej rozpowszechnionym teologicznym powodem
przeciwko maryjnej interpretacji tego fragmentu jest
stwierdzenie, że Niewiasta w Ap 12,2 odczuwa bóle
rodzenia. Dlatego niektórzy teologowie argumentują, że
z perspektywy katolickiej Niewiastą nie może być Maryja,
ponieważ według wielowiekowego nauczania Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła, Maryja była wolna od bólów
porodowych, które są konsekwencją grzechu
pierworodnego opisanego w Księdze Rodzaju 3,16. Skoro
Kościół Katolicki nieomylnie naucza, że Maryja została
zachowana od grzechu pierworodnego przez przywilej
niepokalanego poczęcia, to jak mogła odczuwać jego
główny skutek? Uczeni katoliccy wskazują, że bóle i męki
rodzenia jakie przeżywa Niewiasta nie są dosłownym
opisem tego, co wydarzyło się w Betlejem w trakcie
narodzin Chrystusa. Jest to raczej symboliczny opis
duchowych cierpień, bez względu na kolektywną czy
maryjną interpretację Niewiasty. Również apostoł Paweł
doświadczał bólów rodzenia, które rozumiane są
oczywiście nie jako fizyczne rodzenie w bólach lecz jako
symboliczne męki rodzenia oznaczające duchowe
cierpienie apostoła wobec adresatów listu do Galatów -
Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was
się ukształtuje. (Ga 4,19)¹6. Mówiąc o bólach rodzenia apostoł
Jan użył greckiego słowa βασανιζομένη, które w Księdze
Apokalipsy jak i w całym Nowym Testamencie odnosi się
do cierpień i katuszy związanych z prześladowaniami, karą



Bożą (zob. Ap 9,5;14,10), duchowymi cierpieniami (zob. 2 P
2,8) etc.¹7 Co więcej, ten grecki czasownik βασανιζω nie
został nigdzie użyty, ani w greckim tłumaczeniu Starego
Testamentu zwanym Septuagintą ani w Nowym
Testamencie czy w pismach Ojców Kościoła bądź
apokryfach na oznaczenie literalnych bólów porodowych¹8.

Interpretując Niewiastę jako Izrael, obraz brzemiennej
kobiety rodzącej w bólach idealnie wpasowuje się
w starotestamentalną symbolikę wiernej żydowskiej
społeczności przed narodzeniem Chrystusa
(zob. Iz 26,16-19; Mi 4,9-10), która miała doświadczyć
cierpień poprzedzających erę mesjańską¹9.

Niewiasta - Kościół również przeżywa męki rodzenia przez
fakt dotykających ją na przestrzeni wieków prześladowań,
ataków ze strony szatana w jej ziemskim etapie egzystencji,
jak i również obraz ten może dotyczyć symbolicznego
rodzenia przez Kościół w bólach nowych chrześcijan
w chrzcie świętym²0.

Niewiasta – Maryja też jest poddana symbolicznym bólom
rodzenia, które mogą oznaczać duchowe cierpienia Maryi
będące następstwem jej fiat, a więc rozciągające się od
momentu Wcielenia, aż po Kalwarię²¹. Fizyczne
macierzyństwo Maryi odnoszące się do Chrystusa oraz Jej
duchowe macierzyństwo odnoszące się do uczniów Jezusa
zostało w Ewangelii Janowej jak i w Ewangelii Łukaszowej
złączone z niewyobrażalnym cierpieniem jakie
doświadczyła Matka Zbawiciela stojąc pod Krzyżem
(zob. J 19,25-27)²². Na możliwość połączenia ze sobą



cierpień rodzącej kobiety z cierpieniami Kalwarii, uczeni
katoliccy i protestanccy wskazują słowa samego Jezusa,
który w obrazie kobiety w bólach rodzącej swoje dziecko
widział zapowiedź zbliżających się cierpień związanych ze
swoją męką i śmiercią na Krzyżu (zob. J 16,20-22). Dlatego
bóle rodzenia z Ap 12,2 są duchowymi cierpieniami duszy
(zob. Łk 2,35), których doznała Maryja patrząc na mękę,
tortury i śmierć swojego jedynego Syna, razem z Nim
współcierpiąc²³.

Niewiasta – Reszta potomstwa (Ap 12,17)
Niektórzy argumentują, że Niewiastą nie może być Maryja,
ponieważ Niewiasta w Apokalipsie posiada liczne
potomstwo, a Kościół Katolicki wyraźnie naucza o trwałym
dziewictwie Maryi. Skoro Maryja posiadała tylko jedynego
syna, to jak może być apokaliptyczną Niewiastą mającą
jeszcze inne potomstwo? Egzegeci protestanccy i katoliccy
są zgodni co do tego, że reszta potomstwa Niewiasty (zob.
Ap 12,17) nie oznacza fizycznego, biologicznego potomstwa
lecz potomstwo duchowe. W tym samym siedemnastym
wersecie dochodzi do wyjaśnienia znaczenia tego terminu.
Resztą potomstwa Niewiasty są ci - co strzegą przykazań
Boga i mają świadectwo Jezusa. (Ap 12,17). Są to wszyscy
chrześcijanie, synowie i córki Kościoła²4. Pogląd ten nie jest
obcy nauce Pisma Świętego, ponieważ w jednym
z najwcześniej napisanych pism Nowego Testamentu
apostoł Paweł przedstawił Kościół jako matkę wszystkich
uczniów Chrystusa (zob. Ga 4,26). Również apokaliptyczna



Niewiasta – Maryja jest przestawiona jako matka
Mistycznego Ciała Chrystusa. Dlatego Ap 12,17 jest jednym
z głównych skrypturystycznych argumentów na rzecz
duchowego macierzyństwa Maryi²5. Podsumowując,
fragment ten nie tylko nie sprzeciwia się utożsamieniu
Niewiasty z Maryją, ale znajduje swoje pełne wyjaśnienie
dopiero w interpretacji eklezjalno-mariologicznej.

Niewiasta – Historycznie nie Maryja
Ostatnim argumentem, który przytoczę przeciwko
maryjnej interpretacji apokaliptycznej Niewiasty jest
argumentem czysto historycznym. Już w XIX wieku,
genialny konwertyta z anglikanizmu na rzymski
katolicyzm, św. Jan Henryk Newman omawiając maryjną
interpretację Niewiasty z Apokalipsy przedstawił ten
właśnie kontrargument, który dotyczył tego, że Ojcowie
Kościoła i pisarze chrześcijańscy nie widzieli w obrazie
Niewiasty Maryi²6. Oczywiście w kolejnych zdaniach
św. Newman trafnie odpowiedział na ten zarzut, dlatego
nie powtarzając jego argumentacji i słów, zaproponuję
własną odpowiedź na tą wątpliwość.

Prawdą jest, że większość Ojców Kościoła upatrywała
w wizji Niewiasty symbolu Kościoła. Najstarszy komentarz
identyfikujący kim jest tajemnicza Niewiasta z Apokalipsy
pochodzi z początku III wieku. Został napisany przez
Hipolita, który w Niewieście obleczonej w słońce
upatrywał symbol Kościoła. Podobny pogląd



reprezentowało wielu innych Ojców Kościoła i pisarzy
chrześcijańskich m.in.: Wiktoryn z Petawium, Metody
z Olimpu, Augustyn, Hieronim, Tykoniusz, Prymazjusz czy
Beda Wielebny²7. Takie spojrzenie jest jak najbardziej
prawidłowe i nie zaprzecza maryjnej interpretacji tego
fragmentu, ponieważ obrazem Niewiasty nie jest wyłącznie
Maryja. Jest nim również Kościół. Co do tego nie ma
żadnej wątpliwości. Dlatego trzeba postawić sobie pytanie
- ograniczając materiał dowodowy do końca VIII wieku -
czy na przestrzeni tych około 800 lat istnieli chrześcijanie,
którzy interpretowali apokaliptyczną Niewiastę jako matkę
mesjasza? Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej
twierdząca.

Przed Soborem w Nicei (325 r.), a dokładniej to w III wieku
istniała już maryjna interpretacja tego fragmentu. Wiemy
to pośrednio z pism Metodego z Olimpu (zm. ok. 311 r.)
oraz bezpośrednio z komentarza Andrzeja z Cezarei
(VI-VII w.), który napisał, że wspomniany Metody
przeciwstawił się takiej interpretacji stwierdzając, że
dzieckiem które rodzi Niewiasta nie jest Jezus Chrystus
tylko są nim wszystkie dzieci Kościoła, które rodzą się do
nowego życia w chrzcie świętym. Idąc takim tokiem
rozumowania Metody stwierdził, że Niewiastą musi być
Kościół²8.

Jednak pierwszym Ojcem Kościoła, który zasugerował, że
Niewiastą z Apokalipsy może być błogosławiona dziewica
Maryja był Epifaniusz z Salaminy²9. Uczynił to w 377 roku
w liście skierowanym do chrześcijan zamieszkujących



Arabię. List ten został włączony do jednego
z najważniejszych dzieł napisanych przez tego Ojca
Kościoła tzw. Panarionu. Jak to trafnie zauważył
grekokatolicki historyk kościoła i liturgista, Steve Puluka
pisząc, że wzmianka Epifaniusza pokazuje, że istnienie
maryjnej identyfikacji niewiasty w tym samym okresie [2 poł. IV
w.] było na tyle rozpowszechnione, że [Epifaniusz] nie mógł
przekazać tekstu bez skomentowania go [w tym kierunku]³0.
W pierwszej połowie V wieku, a dokładnie w 430 roku
przyjaciel i uczeń św. Augustyna, św. Quodvultdeus
w jednym ze swoich kazań skierowanych do
katechumenów napisał, że w dwunastym rozdziale Księgi
Apokalipsy smok jest symbolem diabła, dziecko jest
symbolem Chrystusa, a Niewiasta jest symbolem Maryi:

W Apokalipsie Apostoła Jana napisano, że ‘stanął smok przed
mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię
[Ap 12,4]. Niech nikt z was nie ignoruje faktu, że smokiem jest

diabeł; wiedzcie również, że niewiasta oznacza Dziewicę Maryję,
która będąc nieskalaną wydała na świat naszą nieskalaną
Głowę [Jezusa Chrystusa]. Jednocześnie symbolizuje ona

[Maryja] w swojej osobie figurę świętego Kościoła, a więc jak
rodząc Syna pozostała Dziewicą, tak też Kościół przez cały czas

rodzi swoich członków, nie tracąc jednak swojego
dziewiczego stanu³¹.

Autorem pierwszego całościowego komentarza do
Księgi Apokalipsy napisanego w języku greckim jest
Ekumeniusz (VI w.). W Niewieście obleczonej w słońce
(Ap 12,1) widział on osobę Maryi³². Jest on też pierwszym



komentatorem, który połączył wizję apokaliptycznej
Niewiasty z wniebowzięciem matki Mesjasza, stwierdzając,
że wizja z Ap 12,1 ukazuje Maryję będącą już w niebie
z duszą i ciałem. Kolejnym pewnym świadkiem maryjnej
interpretacji Niewiasty jest Kasjodor (zm. 583 r.), który
argumentował, że skoro ta Niewiasta w Ap 12,5 rodzi
historycznego Chrystusa to musi być nią matka mesjasza
czyli Maryja³³. Idąc dalej, w VII wieku Pseudo-Epifaniusz
interpretował Niewiastę jako Maryję. W wieku VIII,
podobnie jak w poprzednich wiekach, Ambroży Autpert³4
oraz Alkuin³5 utrzymywali, że Niewiasta symbolizuje
również osobę Najświętszej Maryi Panny. W oparciu o to,
protestancki uczony, Craig Koester stwierdził, iż maryjna
interpretacja Niewiasty w rzeczywistości wywodzi się
z okresu patrystycznego, a w wiekach późniejszych została
ona tylko bardziej spopularyzowana³6.

Niewiasta – Maryja
Uczeni katoliccy badając tożsamość apokaliptycznej
Niewiasty i widząc w niej Najświętszą Maryję Pannę
powołują się przy tym na kilka przesłanek wynikających
bezpośrednio, bądź pośrednio z tekstu Pisma Świętego.

Główny i najbardziej oczywisty argument na rzecz
maryjnej interpretacji znajduje się w tym samym
dwunastym rozdziale Księgi Apokalipsy. Apokaliptyczna
Niewiasta została opisana w Ap 12,5 jako matka
Syna-Mężczyzny, który wszystkie narody będzie pasł rózgą
żelazną. Jest to wyraźne nawiązanie do mesjańskiego



Psalmu 2,9, w którym opisano obiecanego przez Boga
Mesjasza. Apostoł Jan kilka rozdziałów później opisuje
Jezusa jako Słowo Boga³7 (Ap 19,13), jako Króla królów i Pana
panów (Ap 19,16) i pomiędzy tymi nazwami w wersecie
piętnastym stwierdza ponownie, że Chrystus Pan będzie
paść narody rózgą żelazną ewidentnie cytując Psalm 2,9.
A zatem, biorąc pod uwagę kontekst Starego Testamentu
oraz Księgi Apokalipsy, dzieckiem opisanym w wersecie
piątym może być tylko Jezus Chrystus. Apostoł Jan
również stwierdza, że zostało porwane jej Dziecię do Boga i do
Jego tronu (Ap 12,5), co można odnieść w sposób
satysfakcjonujący jedynie do Wniebowstąpienia Jezusa³8.
Skoro dzieckiem, które rodzi Niewiasta jest historyczny
mesjasz, Jezus Chrystus, to Niewiasta, która jest
historyczną matką mesjasza może być tylko Maryja³9.

Drugim argumentem na rzecz maryjnej interpretacji
apokaliptycznej Niewiasty jest identyfikacja pozostałych
symboli – osób zawartych w dwunastym rozdziale Księgi
Apokalipsy. Oprócz Niewiasty i jej syna mamy jeszcze
Smoka (Ap 12,3) oraz archanioła Michała (Ap 12,7). Badacze
niemal powszechnie twierdzą, że Smok i Syn-Mężczyzna są
przede wszystkim symbolami konkretnych osób40. Skoro
więc w tym historyczno-literackim sensie Smok
symbolizuje konkretną osobę szatana (zob. Ap 12,9), Syn
Niewiasty oznacza Jezusa, Michał oznacza konkretną
postać archanioła Michała, tak więc egzegetycznie
uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, aby Niewiastę
interpretować na tym samym literalnym poziomie co
pozostałe trzy główne postacie czyli jako historyczną
matkę Mesjasza, Maryję4¹.



Po trzecie, wizja Niewiasty z dwunastego rozdziału Księgi
Apokalipsy najprawdopodobniej opiera się na Izajaszowej
przepowiedni o matce Emmanuela (Iz 7,14). Proroctwo
z Księgi Izajasza dotyczy narodzin Ezechiasza przez młodą
żonę króla Achaza, co zapewni przetrwanie dynastii
Dawidowej w czasie wojny syro-efraimskiej zgodnie
z obietnicą daną Dawidowi przez samego Boga
(zob. 2 Sm 7,11-16). Jednak proroctwo to przekracza swój
historyczny wymiar i w rzeczywistości odnosi się i znajduje
swoje ostateczne wypełnienie w cudownym poczęciu
i narodzinach przyszłego króla z rodu Dawida. Jest to
proroctwo o charakterze mesjańskim i właśnie w taki
sposób zinterpretował je Nowy Testament, a dokładnie
Ewangelista Mateusz odnosząc je do dziewiczego poczęcia
i cudownego narodzenia Chrystusa (zob. Mt 1, 21-23)4².
Krótko mówiąc, proroczym synem oraz proroczą matką
z Księgi Izajasza są Jezus i Maryja.

Występują trzy znaczące podobieństwa między
proroctwem wygłoszonym na początku VIII wieku
w 734 r. p.n.e przez proroka Izajasza, a Janowym opisem
apokaliptycznej Niewiasty:

a) W obu przypadkach dany jest znak płynący z góry
od Boga:

- Dlatego Pan sam da wam znak… (Iz 7,14)

- Potem wielki znak się ukazał na niebie… (Ap 12,1)



b) Tym znakiem czy bardziej w tym znaku objawia się
panna, niewiasta, która w Izajaszowej zapowiedzi
ma począć syna, a w apokaliptycznej wizji już się
ta przepowiednia spełniła dlatego Niewiasta jest
brzemienna:

- Oto Panna pocznie… (Iz 7,14)

- Niewiasta […] jest brzemienna (Ap 12,1.2)

c) Mamy zapowiedź narodzin i ich realizację:

- I porodzi Syna (Iz 7,14)

- I porodziła Syna – Mężczyznę (Ap 12,5)

W wyniku tych nieprzypadkowych zbieżności można
uznać, że Niewiasta z Księgi Apokalipsy to
w rzeczywistości Matka Emmanuela z proroctwa
Izajaszowego. Oznacza to, że apokaliptyczna Niewiasta
musi być interpretowana jako konkretna osoba, tak samo
jak panna z przepowiedni Izajasza. W obu tych tekstach tą
konkretną postacią może być tylko i wyłącznie Matka
Jezusa, Maryja4³.

Niewiasta – Arka Przymierza
Wiemy już, że Niewiastą jest Maryja, jednak teraz
postaram się pokazać jak ta Niewiasta łączy się z Arką
Przymierza. Aby to zobaczyć, zacytuję cały fragment:



Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego
Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice,
głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Potem wielki znak się
ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej

stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
(Ap 11,19-12,1)

We współczesnej wersji Pisma Świętego występuje podział
na rozdziały i wersety. Jednak taki sztuczny podział nie
istniał w greckim oryginale. Został dopiero wprowadzony
w XIII wieku przez katolickiego uczonego, arcybiskupa
Stephena Langtona44. Dlatego wielu uczonych nie
rozdziela tych dwóch wersetów ale czyta je jako jedną
całość, stwierdzając, że fragment z Ap 11,19, w którym
pojawia się Arka Przymierza złączony jest z wizją
Niewiasty i służy jako wprowadzenie do całego
dwunastego rozdziału45. W tłumaczeni Biblii Tysiąclecia
jeszcze bardziej rozdzielone są od siebie te dwa wersety
przez fakt, iż tłumacz przetłumaczył greckie słowo kai,
które jest spójnikiem jako potem, a nie jako i, a. Dlatego
bliższe oryginałowi jest tłumaczenie Biblii Warszawskiej,
które brzmi:

I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się
Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego [...] I ukazał się wielki

znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod
stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd46.

(Ap 11,19-12,1)



Arka Przymierza była jednym z najważniejszych
przedmiotów dla starożytnych Izraelitów. Uobecniała Bożą
obecność wśród Ludu i znajdowała się w najświętszym
miejscu Świątyni Jerozolimskiej czyli w Święte Świętych. Tak
naprawdę sama obecność arki uświęcała to miejsce. Jednak
za czasów Chrystusa arki już nie było w Świątyni. Tuż
przed najazdem Babilończyków i zburzeniem Świątyni
Jerozolimskiej w 587 r. p. n. e., jeden z kapłanów
posługujących w Świątyni, Boży prorok Jeremiasz zabrał
arkę i ukrył ją w grocie na górze Nebo (zob. 2 Mch 2,4-8).
Oprócz Starego Testamentu, starożytny historyk żydowski,
Eupolemus (II w. przed Chr.) oraz starogrecki historyk,
Aleksander Polihistor (I w. przed Chr.) również
zaświadczają o ukryciu arki przez Jeremiasza47. Z tego
powodu arka nie została zdobyta przez króla babilońskiego
Nabuchodonozora II i skradziona przez jego wojsko, co
dodatkowo potwierdza jeszcze fakt nie wymienienia jej
wśród zabranych świętych przedmiotów ze Świątyni przez
najeźdźców (zob. 2 Krl 25,13-17). Tekst z drugiej Księgi
Machabejskiej dotyczący opisu ukrycia arki ukazuje
również wiarę starożytnych żydów w to, że miejsce jak
i sama arka zostaną w przyszłości ujawnione przez Boga
kiedy Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie
(2 Mch 2,7). Również późniejsza tradycja rabinistyczna
podzielała pogląd o ponownym pojawieniu się Arki
Przymierza w czasach mesjańskich (b. Yoma 52b; b. Hor
12a)48. Przed Chrystusem jak i za Jego czasów naród
żydowski nadal żył w atmosferze tęsknoty za pojawieniem
się Arki Przymierza49.



Dlatego każdy czytelnik bądź słuchacz z I czy z II wieku -
mający na względzie tradycję żydowską - czytając Księgę
Apokalipsy musiał być w ogromnym szoku, włącznie
z samym apostołem Janem, który ujrzał arkę. Bóg zgodnie
z obietnicą objawił arkę oraz miejsce jej przebywania.
Wydaje się całkowicie nieprawdopodobnym, aby apostoł
Jan po ujrzeniu Arki Przymierza całkowicie porzucił ten
temat i przeszedł do opisu Niewiasty. W rzeczywistości św.
Jan tego nie zrobił, ponieważ pokazał oraz opisał Arkę
Przymierza, a tym opisem jest chronologicznie następny
werset, który mówi o Niewieście50.

Protestanccy i katoliccy uczeni są zgodni, że według autora
Księgi Apokalipsy obraz arki w niebie nie jest dosłowną
wizją starotestamentowego świętego przedmiotu
wykonanego z drzewa akacjowego. Janowi nie chodziło o
konkretny materialny przedmiot, ani o jakąś abstrakcję,
którą ujrzał w niebie5¹. Dlatego apostoł Jan łączy obraz arki
z obrazem Niewiasty, poprzez fakt powtórzenia przy
pojawieniu się arki oraz wizji Niewiasty greckiego
czasownika ukazać się (gr. ὤφθη)5²:

i Arka Jego Przymierza ukazała się… (Ap 11,19)

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta… (Ap 12,1)

Obraz Arki Przymierza i apokaliptycznej Niewiasty to dwa
symbole przedstawiające tę samą postać, którą jest osoba
Najświętszej Maryi Panny5³. Takie twierdzenie
w kontekście Księgi Apokalipsy św. Jana nie jest całkowicie
bezpodstawne. Apostoł Jan wielokrotnie korzystał



z podwójnej symboliki. W jedenastym i dwunastym
rozdziale Księgi Apokalipsy zastosował ten zabieg nie tylko
do Maryi przedstawiając ją pod postacią dwóch symboli:
Arki i Niewiasty (Ap 11,19;12,1); Jezus Chrystus też został
przedstawiony przez apostoła Jana pod postacią dwóch
obrazów: Syn-Mężczyzna i Baranek (Ap 12,5.11). Również
osoba diabła została przedstawiona za pomocą dwóch
symboli: Smok i Wąż (Ap 12,3.9)54. Tak samo w Ap 21,9-10,
Miasto Święte i Małżonka Baranka są dwoma symbolami
złączonymi ze sobą oznaczającymi Kościół podobnie jak
Arka i Niewiasta są dwoma symbolami złączonymi ze sobą
oznaczającymi osobę Maryi55. Dlatego według Księgi
Apokalipsy matka Mesjasza, Maryja jest nie tylko
apokaliptyczną Niewiastą ale również jest prawdziwą Arką
Przymierza.

Królowa i Mama z Ciałem i Duszą w Niebie

Skoro Maryja jest Niewiastą oraz Arką Przymierza
w Księdze Apokalipsy, to z tego faktu wypływa kilka
ważnych teologicznych wniosków:

Po pierwsze, w opisie biblijnym Maryja nosi na głowie
koronę56 z dwunastu gwiazd, które reprezentują dwanaście
pokoleń Izraela oraz dwunastu apostołów. W Starym
Testamencie w królestwie Dawidowym władzę sprawował
król wraz z królową. Jednak tą królową, która nosiła koronę
oraz zasiadała po prawicy króla nie była to jego żona lecz
jego matka. Nosiła ona tytuł królowej matki (hebr. gewira)



i sprawowała królewską władzę czyli rządziła w królestwie
wraz z królem (zob. Jr 13,18). Apostoł Jan przedstawiając
matkę mesjasza, Maryję w koronie, ukazał ją jako nową
królową w królestwie mesjańskim57:

I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana
w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona

z dwunastu gwiazd.
(Ap 12,1)

Po drugie, - tak jak to zostało już wcześniej zaznaczone –
w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy, w wersecie 17
poświadczono o powszechnym, duchowym macierzyństwie
Maryi, ponieważ wyznawcy Jezusa zostali nazwani resztą jej
potomstwa (Ap 12,17). Jeżeli chrześcijanie należą do
potomstwa Maryi, to jest Ona ich duchową Matką58:

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę
z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają

świadectwo Jezusa.
(Ap 12,17)

Po trzecie, postać apokaliptycznej Niewiasty, w której
rozpoznajemy osobę Maryi, została przedstawiona
w sposób niezwykle wzniosły. Wprowadzenie do wizji
elementów kosmicznych (słońce, księżyc, gwiazdy)
sugeruje na niebo jako na miejsce wizji. Maryja znajduje
się w niebiańskiej chwale. Jednak Apostoł Jan nie opisuje
Jej w sposób bezcielesny, tak jak to czyni odnośnie innych
chrześcijan, którzy tak jak Ona znajdują się już w niebie59:

A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem
dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.

(Ap 6,9)



Chrześcijanie przebywający w niebie, oczekują
powszechnego zmartwychwstania ciał podczas którego
dusza i ciało połączą się ponownie i zostaną uwielbione
w Chrystusie. Przed tym wydarzeniem końca świata i sądu
ostatecznego, święci żyjący w niebiańskiej rzeczywistości
są opisani jako dusze, czy jak to list do Hebrajczyków
podaje, są duchami sprawiedliwych, którzy już doszli do celu
(Hbr 12,23). W przeciwieństwie do innych świętych
w niebie, Maryja została opisana w sposób bardzo cielesny.
Przedstawiono ją podobnie do Jej syna, Jezusa Chrystusa,
który z duszą i ciałem króluje w niebie:

Znak Niewiasty został ukazany w sposób (stopy, głowa,
jaśniejące oblicze), który nie ogranicza się tylko do duszy
Maryi lecz rozciąga się na jej całą osobę, złożoną z duszy
i ciała. Jednym słowem, Maryja, tak jak Chrystus
przebywają w niebie z duszą i ciałem. Jedyną ważną
różnicą jest fakt, że Chrystus swoją Boską mocą sam
dokonał swego wstąpienia do nieba (Wniebowstąpienie),
a Maryja została do tego nieba wzięta przez Boga
(Wniebowzięcie).

A pośród tych świeczników
kogoś podobnego do Syna
Człowieczego, odzianego w
szatę do stóp długą i
przepasanego przez pierś złotym
pasem; głowa zaś jego […]
a oblicze jego jaśniało jak
słońce w pełnym swoim
blasku… (Ap 1,13-14.16)

I ukazał się wielki znak na
niebie: Niewiasta odziana
w słońce i księżyc pod
stopami jej, a na głowie jej
korona z dwunastu gwiazd.
(Ap 12,1)



Nie tylko symbol Niewiasty wskazuje na fakt
Wniebowzięcia matki Zbawiciela, lecz również to, że Arka
Przymierza w Księdze Apokalipsy przedstawia osobę
Najświętszej Maryi Panny60. Obraz Arki Przymierza nie
odnosi się tylko do duszy Maryi lecz przede wszystkim do
Jej ciała, ponieważ w swoim fizycznym ciele Maryja
przechowywała samego Boga-Człowieka. Z tego względu,
Najświętsza Maryja Panna przez fakt posiadania w sobie
Zbawiciela stała się Arką Przymierza. Jednak, aby mogła
być w pełni określona jako Arka Przymierza w żydowskim
kontekście I wieku, na końcu swojej ziemskiej egzystencji
została Wniebowzięta, ponieważ tak jak
starotestamentalna arka została wykonana z drewna
akacjowego (hebr. szittim), które uważane było za
niepodlegające zepsuciu6¹ i przeniesiono ją do Jerozolimy,
tak ciało Maryi nie podlegało również skażeniu,
rozkładając się i gnijąc w grobie, lecz zostało przeniesione
do niebiańskiej Jerozolimy czyli do nieba6². Trafnie to ujął
św. Robert Bellarmin, wołając:

I któż, proszę, mógłby w to wierzyć, że Arka świętości, Mieszkanie
Słowa i Świątynia Ducha Świętego miałyby runąć? Wzdryga się
wprost mój duch na samą już myśl, by to dziewicze ciało, które

poczęło, zrodziło, karmiło i piastowało Boga, miało być
zamienione w proch lub stało się pastwą robactwa6³.

Co więcej, sam tekst wskazuje na miejsce przebywania arki,
która znajduje się w świątyni niebieskiej w niebie:

Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego
Przymierza ukazała się w Jego Świątyni…

(Ap 11,19)



Skoro:
a) Arka Przymierza znajduje się w niebie,

b) Maryja jest Arką Przymierza,

c) Symbol ten dotyczy nie tylko duszy ale głównie
ciała Maryi

To cała osoba Najświętszej Maryi Panny, a więc nie tylko
Jej dusza ale również Jej ciało znajduje się w niebie.

Podsumowanie
Obraz Niewiasty obleczonej w słońce jest złożony w swojej
strukturze i bogaty w znaczenie. Oznacza on niewątpliwie
Lud Boży Starego Testamentu (Izrael), Lud Boży Nowego
Testamentu (Kościół Katolicki) oraz osobę Najświętszej
Maryi Panny. Argumenty wystosowane przeciwko maryjnej
interpretacji Niewiasty, przy głębszym ich
przeanalizowaniu nie stanowią egzegetycznie, teologicznie
jak i historycznie problemu. Natomiast występują mocne
przesłanki, które pozwalają na wyciągniecie uprawionego
wniosku, mianowicie, że Niewiasta symbolizuję matkę
Zbawiciela. Maryja jawi się nie tylko jako Niewiasta ale
również jako prawdziwa Arka Przymierza. W następstwie
tego, Apostoł Jan ukazał Najświętszą Maryję Pannę jako
Królową Nieba i Ziemi, będącą naszą duchową Mamą,
która została wyniesiona do chwały nieba z duszą i ciałem.
Dlatego chwała i cześć niech będą naszemu Zbawicielowi,
Jezusowi Chrystusowi, że obdarzył Maryję tak wielką łaską
i tak wielkimi darami.
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