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Współczesny młody człowiek niejednokrotnie bywa ogromnie zagubiony.

Natłok (dez)informacji, zwodniczych dróg na skróty i fałszywych wskazówek

potrafi zaprowadzić na manowce nawet człowieka wydawałoby się dobrze

uformowanego.

Ten numer SIEJMY poświęciliśmy w znacznej mierze powodom, które stoją

za zagubieniem młodego człowieka we współczesnym świecie. Pragniemy

zachęcić każdego z naszych Czytelników do podjęcia refleksji nad wpływem

współczesnych nurtów myślowych, ideologii, czy też otaczającej nas

zewsząd wirtualnej rzeczywistości, na przytłoczenie i zagubienie się

młodzieży.

W naszych tekstach znalazły się też konkretne propozycje zmiany życia na

lepsze. Zmiany w kierunku odnalezienia tego, co istotne i tego, co prowadzi

do Pana Boga, w którym realnie możemy odnaleźć siebie, a także wszystko

to, co dobre, prawdziwe i piękne.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury!

PIOTR ZIEMECKI



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



Czywarto
być sobą?

DOMINIKA MELLER



Żyjemy w świecie, w którym autorzy nowoczesnych
poradników rozwoju osobistego bez przerwy powtarzają
nam: „Bądź sobą”. Receptą na zadowolenie i osiągnięcie
sukcesu zawodowego ma być najpierw odkrycie naszego

prawdziwego „ja”, a w dalszej kolejności jego
nieskrępowane manifestowanie. Czy jednak ten kult
własnego „ja” jest do pogodzenia z katolicką doktryną?
Jeżeli nie, kim w takim razie powinniśmy być? I - co

równie ważne - jak poradzić sobie z potrzebą określenia
naszej prawdziwej tożsamości w rzeczywistości, która

oczekuje od nas ciągłych zmian?

Poznać samego siebie?

Wezwanie do „poszukiwania siebie” jest z pozoru nieszkodliwym, a dla niektórych
może nawet nieco irytujące hasłem trenerów rozwoju osobistego. Wiele osób nie
zobaczy w nim nic niepokojącego - cóż złego może być bowiem w próbach
dowiedzenia się, kim właściwie jesteśmy? Lepiej przecież zachowywać się szczerze
i autentycznie, niż przyjmować maski i udawać kogoś innego. Co więcej, zgłębianie
meandrów własnej osobowości i uświadomienie sobie, jakie są nasze mocne strony,
co sprawia nam przyjemność, a czego nie lubimy, z pewnością może pomóc nam
stać się bardziej asertywnymi jednostkami, co z kolei sprawi, że staniemy się odporni
na wszelkiego rodzaju manipulację.

W retoryce piewców samorozwoju poszukiwanie własnego „ja” jawi się jednak
raczej jako sposób na wyzwolenie się z wszelkich ograniczeń - zasad, konwenansów
i oczekiwań społeczeństwa - które z założenia są czymś, co nas ogranicza. „Bycie
sobą” jest dobre, w przeciwieństwie do realizowania schematów, w które jesteśmy
wtłaczani w czasie szkolnej edukacji oraz wypełniania z góry narzuconych nam ról.



Pierwotnie autentyczność oznaczała odkrycie swej własnej natury. By to
zrobić, należało się przedrzeć przez gąszcz swych nieuporządkowanych

pragnień i słabości uniemożliwiających dotarcie do rdzenia swej
osobowości. Obecnie zaś przez autentyczność i „bycie sobą” rozumie się
przede wszystkim działanie pod wpływem aktualnie przeżywanych emocji
lub tego, co „mnie się wydaje” i „mnie się chce”. Jest to więc w istocie dość

powierzchowna wersja tego skądinąd słusznego ideału. Jest to kult
emotywizmu i subiektywności1.

Równie dużo mówi się o konieczności słuchania własnej intuicji i potrzebie bycia
autentycznym. Ta autentyczność też jest niewłaściwie rozumiana - nie jako spójność
wewnętrzna, dzięki której nasze zachowanie wyraża to, w co wierzymy, ale przede
wszystkim jako zachęta do folgowania sobie i krytyki wszelkich autorytetów.

„Bycie sobą” jest więc synonimem swobody, a także możliwości robienia tego, na co
mamy ochotę, co sprawia nam przyjemność i dzięki czemu mamy lepsze
samopoczucie. Ludzie, dla których najwyższą wartość stanowi wygodne życie, są
w stanie zrobić wiele, żeby taki stan rzeczy utrzymać - nawet dokonywać aborcji, bo
przecież wychowywanie dziecka wymaga wielu wyrzeczeń. Pewna doza znajomości
samego siebie pomaga co prawda osiągnąć spokój ducha i odważniej kroczyć przez
świat. Jednak nadmierne wsłuchiwanie się we własne „ja” sprawia, że czujemy się
jeszcze bardziej zagubieni i coraz gorzej idzie nam określenie tego, co stanowi naszą
prawdziwą tożsamość. Prowadzi to do absurdalnych trendów, zgodnie z którymi na
podstawie krótkotrwałych odczuć podejmować mamy również decyzje chociażby
o tym, jaką orientację seksualną posiadamy.

Wsłuchiwanie się we własne „ja” powoduje również, że za bardzo skupiamy się na
tym, co czujemy - a więc na tym co nietrwałe - zamiast szukać inspiracji na
zewnątrz. W efekcie coraz częściej uzależniamy nasz decyzje od chwilowych emocji
czy samopoczucia - nie bez przyczyny psychologowie obserwujący naszą
rzeczywistość podkreślają, że żyjemy w erze emocjonalizmu. Widać to chociażby
w mediach społecznościowych, czy podczas głośnych w ostatnich czasach
protestów, w czasie których bardziej niż racjonalne argumenty liczą się uczucia
strony, która uznaje się za poszkodowaną. Konieczne staje sie więc postępowanie
tak, żeby nikogo nie urazić, co bardzo często całkowicie wyklucza merytoryczną
dyskusję.



Nie patrz za często w przyszłość!

Jak zatem stać się świadomą swojej indywidualności jednostką, a jednocześnie nie
wpaść w pułapkę nadmiernego kultu własnego „ja”? Wiele odpowiedzi daje w tej
kwes�i duński profesor psychologii Svend Brinkmann w swojej książce pt. „Poczuj
grunt pod nogami. Jak uciec z pułapki samorozwoju”, która stanowi swojego rozdzaju
antyporadnik rozwoju. Brinkmann zwraca uwagę, że problemy z określeniem
własnej tożsamości wynikają z faktu, że żyjemy w świecie nieustannych zmian.
Zwłaszcza w życiu zawodowym jedną z bardziej pożądanych cech u pracownika jest
elastyczność, które pomagają w dostosowywaniu się do ciągle zmieniającej się
specyfiki rynku pracy. Przyznanie się do tego, że dobrze czujemy się w naszej
sytuacji i nie mamy potrzeby uczestniczyć w kolejnym kursie czy szkoleniu, wydaje
się być nie do pomyślenia. Tymczasem to ciągłe zwracanie się w kierunku
przyszłości sprawia, że nie potrafimy patrzeć na swoje życie jako na całość.
Brinkmann poleca więc spojrzeć na swoje życie jako na powieść - zaczynającą się
w momencie narodzin, trwającą w czasie i możliwą do oceny z różnych punktów
widzenia. Na nasze „ja” składa się bowiem o wiele więcej, niż to, co czujemy -
stanowi ono całość zmieniającą się pod wpływem różnych czynników, a jednak
trwałą.

Tylko dlatego możemy składać obietnice i zobowiązywać się wzajemnie do
działań rozciągniętych w czasie, bo postrzegamy siebie jako tych samych
w określonej perspektywie czasowej - bo mamy wmiarę spójną tożsamość.
A taka istnieje tylko wtedy, gdy myślimy o naszym życiu jako o narracyjnej

jedności, jako o historii rozgrywającej się od narodzin do śmierci.
Dlatego powinniśmy dążyć do osiągnięcia stałości samego siebie, odwołując

się w większym stopniu do przeszłości niż do samorozwoju
ukierunkowanego na przyszłość2.

Kolejnym krokiem do znalezienia równowagi jest uświadomienie sobie, że rzeczy,
które nas kształtują, niekoniecznie leżą w nas samych, ale że należy ich szukać także
na zewnątrz. Warto więc sięgać do zewnętrznych praw oraz autorytetów, a nie
opierać się tylko na naszych prywatnych odczuciach, opiniach i pomysłach na siebie.



Inne niebezpieczeństwo związane jest z pochwałą autentyczności - zbyt często
jesteśmy dziś bowiem zachęcani do tego, aby nasze zachowanie na każdym kroku
korespondowało z tym, co czujemy. Wstępem do odnalezienia własnego „ja” ma być
uświadomienie sobie, że wszelkie maski, które nakładamy, żeby lepiej funkcjonować
w społeczeństwie, odbierają nam naszą prawdziwą tożsamość. Piewcy
autentyczności przekonują nas, że nie nie należy silić się na powściągliwość, bowiem
żadne emocje nie są złe, i nie powinniśmy zmuszać się do zachowywania zgodnie
z oczekiwaniami innych. Nic bardziej mylnego! Istnieją sytuacje, w których
bezrefleksyjne manifestowanie naszych aktualnych stanów jest po prostu
niegrzeczne, a nawet niedojrzałe. Społeczne konwenanse nie mają nas opętać, ale
sprawić, że będziemy w stanie zachowywać się z godnością i współżyć z innymi
ludźmi.

Trend nawołujący do poznawania samego siebie związany jest z jeszcze jednym
paradoksem - z jednej strony wychwala on bowiem wolne wybory i samorealizację
jednostki, a z drugiej przyczynia się do formowania ludzi w coraz większym stopniu
uzależnionych od pomocy różnego rodzaju poradników i stojących za nimi „guru”
samorozwoju. Pozornie twierdzi się, że dzięki samorealizacji stwarza się dorosłe,
samowystarczalne jednostki, ale w rzeczywistości mamy do czynienia
z uzależnionymi dziećmi, którym wydaje się, że ich „ja” jest absolutem. Nie ma w tym
nic dziwnego - w świecie, który próbuje wyrugować sacrum z każdej sfery życia,
ludzie czują potrzebę zapełnienia pozostającej po nim pustki i znalezienia sobie
innego przedmiotu kultu.

Coaching stał się także głównym narzędziem psychologicznym w kulturze
stawiającej „ja” w centrum. Jak wspomniałem, jest częścią szerszego
światopoglądu, który nieco prowokacyjnie można nazwać „religią <ja>”.

Przejął on w Danii wiele z funkcji chrześcijaństwa: pastor stał się
psychoterapeutą albo coachem; religijne sposoby wyznawania wiary

przeistoczyły się w terapię; coaching i inne techniki rozwoju osobistego;
łaska i zbawienie jako cel egzystencji zostały zastąpione samorealizacją,

rozwijaniem kompetencji i kształceniem przez całe życie. I na samym końcu,
być może najważniejsze - miejsce Boga jako centrum wszechświata został
obecnie zajęte przez „ja”. Nigdy wcześniej w naszej historii nie mówiliśmym
tak wiele o własnym „ja” i jego cechach (poczuciu własnej wartości, zaufaniu

do samego siebie, rozwoju osobistym itp.) i nigdy wcześniej nie
dysponowaliśmy tak wieloma sposobami mierzenia, ewaluacji i rozwijania
ego - mimo że zasadniczo nie mamy pojęcia, czym ono tak naprawde jest3.



Boskie powołanie

Jak w tym wszystkim odnaleźć ma się chrześcijanin? W końcu jak nikt inny powinien
on zdawać sobie sprawę ze swojej indywidualności jako jednostka obdarzona
wyjątkową godnością i stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Co więcej, jest on
wezwany do realizowania swojego powołania, a do tego konieczne jest poznanie
siebie, swoich mocnych stron i cech charakteru. Prawda jest jednak taka, że
odkrywanie powołania to proces zgoła inny, niż poszukiwanie własnego „ja”.

O ile bowiem trenerzy rozwoju personalnego próbują wmówić nam, że wszystko
leży w granicach naszych możliwosci, że możemy praktycznie dowolnie kształtować
siebie i podejmować decyzje co do naszej przyszłości, o tyle chrześcijańska
doktryna daje nam środki, aby o d k r y w a ć to, do czego jesteśmy powołani i do
czego predysponują nas nasze talenty, temperament, ale także liczne ograniczenia.
Ogranicza nas bowiem wiele czynników, począwszy od uwarunkowań
ewolucyjnych, aż po naszą przeszłość i sposób w jaki zostaliśmy wychowani. Co do
samego procesu odkrywania własnego powołania, niewątpliwie jest on trudny -
wymaga bowiem stanięcia w prawdzie przed samym sobą, uświadomienia sobie
swoich zdolności i cech - często tych problematycznych - i podjęcia pracy nad
kształowaniem swojego charakteru.

Katolicka doktryna jest więc wobec nas o wiele bardziej szczera, niż poradniki
zachęcajace do odkrywania własnego „ja”. Słowo Boże nie obiecuje, że będziemy
szczęśliwi robiąc to, co podpowiadają nam chwilowe emocje, czy pycha, ale daje
nam narzędzia do odkrywania powołania, którego wypełnianie sprawi, że naprawdę
rozkwitniemy. Jednocześnie przestrzega przed spoczęciem na laurach, zachęca do
ciągłego rozwoju i pomnażania naszych talentów, a co najważniejsze - nie zostawia
nas samych sobie.

Łaska! Właśnie padło TO słowo. Nie powinniśmy go przeoczyć. Jeśli bowiem
chcemy pisać o rozwoju w ujęciu chrześcijańskim, powinniśmy zwrócić się
do łaski - tajemniczej siły, nieskończenie łagodnej, a zarazem stanowczej.
Niewidocznej, lecz wszędzie obecnej, która nieustannie pragnie popychać

nas ku miłości. To ona wylewa się nadobficie, cierpliwie czekając na
odpowiedź człowieka. Łaska całkowicie pozbawiona przemocy

i autorytaryzmu. Przyzywa, nie przymuszając: Możesz, możesz, możesz…
Więcej, wyżej, szerzej, głębiej… Możesz mieć udział w życiu Tego, od Którego

wszystko pochodzi (…).



Można więc zauważyć, że chrześcijaństwo również ma w sobie coś z dziedziny
samorozwoju - Bóg na kartach Biblii wielokrotnie zapewnia nas, jak wiele leży
w granicach naszych możliwości. Nie znaczy to oczywiście, że wszystko nam się
uda, ale że powinniśmy być odważni w swoim działaniu i ufać w Bożą opiekę. Od
nas więc zależy, czy spróbujemy na ślepo kształtować nasze powołanie - do czego
zachęca nas współczesny świat - czy też spróbujemy je odkrywać i realizować, co
we współpracy z łaską przynieść może wspaniałe owoce.

Przypisy:

1. Cytat kanadyjskiego filozofa Charlesa Taylora, źródło: h�ps://klubjagiellonski.pl/2021/07/31/
instagirls-ateisci-zydzi-i-katolicy-zyjemy-w-rytmie-religijnych-lub-parareligijnych-rytualow/

2. S. Brinkmann, Poczuj grunt pod nogami. Jak uciec z pułapki samorozwoju, Wydawnictwo Mando,
2019, s. 125;

3. Tamże, s. 89;

4. Monika i Marcin Gajdowie, Rozwój. Jak współpracować z łaska?, Wydawnictwo Pro Homine,
2013, s. 8.



WyCISZYmy
smartfONy?
MONIKA PIOSIK



„Współczesna cywilizacja nie umie
milczeć. […] Ta epoka nienawidzi
tego, do czego prowadzi nas cisza:
spotkania, zachwytu i klęknięcia
przed Bogiem.”

Kard. Robert Sarah



ycie online stało się dla nas stylem życia.
Jesteśmy nieustannie podłączeni do świata, który jest
jedynie zniekształconą namiastką rzeczywistości.
Złudzenia te jednak powtarzane są nam tak często i tak
powszechnie, że już dawno granica pomiędzy tym co
realne a tym co wirtualne przestała istnieć. Stała
ekspozycja na smartfona z Internetem bardzo
konkretnie wpływa na naszą psychikę, emocje
i postrzeganie świata, a w konsekwencji na nasze życie
duchowe.

Codziennie jesteśmy bombardowani setkami informacji,
nasze mózgi podejmują w ciągu sekundy dziesiątki
decyzji czy klikną, bądź nie klikną w kolejną wiadomość
lub posta. Nałogowe sprawdzanie telefonu, odświeżanie
poczty i scrollowanie portali społecznościowych
wymusza na naszych organizmach stan bycia w ciągłej
gotowości do zareagowania na potencjalną wiadomość.
Szum informacyjny skutecznie zagłusza nasz codzienny
spokój. Nie tylko hałas potrafi fizycznie zmęczyć
człowieka, nadmiar informacji czyni to samo.

B



Z tej konfrontacji ze światem wirtualnym wychodzimy
przemęczeni, zestresowani i rozkojarzeni. Szybko
dostępne informacje, krótkie teksty czy też fakt, że w
ciągu godziny tylko przy użyciu telefonu z Internetem
możemy załatwić kilkanaście różnych spraw,
ograniczają nasząmożliwość skupienia uwagi. Co za tym
idzie wzmaga się poczucie, że potrzebujemy coraz
większej ilości bodźców i atrakcji, naiwnie licząc, iż
przezwyciężą one naszą niemożność efektywnej
realizacji dłuższych zadań.

Rzadko jednak zwraca się uwagę na fakt, że stan
przemęczenia, rozkojarzenia i podenerwowania
spowodowany nadmiarem informacji, bardzo konkretnie
wpływa na naszą zdolności rozwoju duchowości.
Modlitwa jest najłatwiej dostępnym i podstawowym
środkiem codziennego kształtowania naszej wiary.
Jednak człowiek przebodźcowany będzie odnosił
wrażenie, iż nie ma na nią ani siły, ani chęci, że modlitwa
go po prostu nuży. Przytłoczeni ogromną ilością spraw
doczesnych, przestaniemy zwracać uwagę na modlitwę,
gdyż jej forma ani nie odpowiada dzisiejszemu
„szybkiemu” stylowi życia, ani nie daje wyraźnych
bodźców emocjonalnych, których z kolei w nadmiarze
dostarcza nam Internet. Natomiast jeśli taki
przemęczony ilością informacji człowiek już się na
modlitwę zdecyduje, to bardzo trudno będzie mu się
wyciszyć i skupić na Bogu. Cały czas będzie myślał
o wszystkich tych doczesnych sprawach, które



zaprzątają mu głowę (spotęgowanych wielokrotnie
poprzez pobudzenie spowodowane podłączeniem do
sieci). To w konsekwencji jeszcze bardziej go zniechęci
i spowoduje dalsze odsuwanie się od praktyk
duchowych.

Możliwość odcięcia się od świata wirtualnego, cisza,
milczenie są luksusem w dzisiejszym świecie. Jednak
mimo tego, że powyższe stany są trudno dostępne, czy
wręcz podświadomie unikane to są nam niezbędnie
konieczne. Potrzebujemy ich do tego by w ogóle nauczyć
się prawdziwej modlitwy i wejść na wyższy poziom
rozmowy ze Stwórcą – poziom medytacji i kontemplacji
Pana Boga.

„Wmedytacji ucho duszy jest ważniejsze niż język.”¹

„Święty Paweł mówi, że wiara bierze się ze słuchania.
Większość ludzi, zwracając się do Boga, popełnia ten
sam błąd co w rozmowie z przyjaciółmi: cały czas
mówią. Nasz Pan ostrzegał przed tymi, którzy są

„gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na
swoje wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6.7). Można
być niegrzecznym nawet wobec Boga, zawłaszczając
całą rozmowę i zmieniając słowa Pisma Świętego

z „Mów Panie, bo sługa Twój słucha (Sm 3,9) na „Słuchaj
Panie, Twój sługa mówi”. Bóg ma nam wiele do

powiedzenia dla naszego oświecenia. Musimy tylko
zaczekać, aż przemówi.”²



Adoracja Najświętszego Sakramentu jest właśnie formą
modlitwy kontemplacyjnej, traktujmy ją jako pełne
miłości spotkanie – „[…] po prostu On patrzy na mnie a ja
patrzę na Niego”³. […] [człowiek] myślący jedynie
o umiłowaniu Boga i o służeniu Mu odmawia modlitwy
poddania się woli Bożej – tak się modlą święci”⁴.

Ilość informacji, z którymi na co dzień się spotykamy
skutecznie zmienia nasze stany emocjonalne i otumania
odcinając nas od naszych prawdziwych pragnień
i potrzeb. Współczesny człowiek cały czas musi coś
robić, czego przykładem jest właśnie nieustanne
przeglądanie portali w telefonie, oglądanie filmów,
słuchanie muzyki i podcastów w każdym możliwym
momencie. Powoduje to, że nawet jedna chwila
zatrzymania i nie myślenia o niczym wydaje się
wiecznością nie do przejścia. Poza tym, jeszcze trudniej
pozbyć się wrażenia, że nawet na taką krótką pauzę
z całą pewnością nie mamy czasu, bo zaraz ktoś odpisze,
zadzwoni albo włączy się przypomnienie w telefonie
o kolejnej sprawie do załatwienia.

„To nieprawda, że jesteśmy zbyt zajęci, by medytować. Im
rzadziej człowiek myśli o Bogu tym mniej ma dla Niego
czasu. Czas, jaki człowiek na coś przeznacza zależy od
wagi przypisywanej tej rzeczy. To myślenie determinuje

wykorzystanie czasu, czas nie rządzi myśleniem.
Duchowość nie jest kwestią czasu lecz myślenia. […]

Każda minuta życia ma swój konkretny obowiązek […]
Każde „teraz” jest chwilą zbawienia.”⁵



To my świadomie decydujemy na co poświęcamy nasz
czas. Jednak te rzeczy, które wybierzemy będą nas na
poziomie podświadomym kształtować. Możemy zatem
dalej przeglądać nasze telefony zgadzając się na
informacyjny chaos i bałagan w naszej głowie. Lepiej
jednak nauczyć się z dobrodziejstw cywilizacji korzystać
mądrze i z umiarem.Warto zawalczyć o swoją prywatną
przestrzeń ciszy, w której nasza dusza będzie mogła
skutecznie szukać drogi do Nieba.

ŹRÓDŁA:

[1] abp F. J. Sheen, Idź do nieba! Duchowa mapa do wieczności,
Espirit, Kraków 2020, s. 237.

[2] Tamże, s. 237-238.

[3] Tamże, s. 236.

[4] Tamże, s. 234.

[5] Tamże, s. 242.

Cytat wprowadzający, kard. Roberta Sarah pochodzi z książki
będącej wywiadem z kardynałem przeprowadzonym przez
Nicolasa Diat pt. „Moc milczenia”, wyd. Sióstr Loretanek,
Warszawa 2017, s. 83.



RZECZYWISTOŚCI MŁODEGO CZŁOWIEKA

PIOTR ZIEMECKI

Wirtualizacja



Rozwój młodego człowieka od zawsze
uwarunkowany był wieloma czynnikami wprost wynikającymi ze
środowiska, w jakim się wychowywał. Czynniki te, na pierwszy
rzut oka zwykle bywały jednak z trudem dostrzegalne. Mimo
przemijania kolejnych pokoleń, prawidłowość ta zdaje się nie
zmieniać. Młody Europejczyk, Australijczyk, czy też Amerykanin
formowany jest współcześnie w zwykle trudnym do zrozumienia
środowisku, które wyłoniło się z rewolucji technologicznych
i społecznych zapoczątkowanych w XX wieku. Jedno, co można
jednak bez większego trudu dostrzec, to fakt, że współczesny
świat zachodni w sposób powszechny odrzuca tradycyjne
wartości, które przez setki lat kształtowały jego podwaliny
i rozwój.

Niewątpliwie wiele czynników z tego wypływających,
bezpośrednio oddziałuje dziś na kształtowanie umysłu i postaw
młodych ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym. Można wymienić
tutaj chociażby współczesny kryzys demokracji i rozumienia
wolności, ekologizm, odrzucenie chrześcijaństwa, wdrażanie
kolejnych założeń ideologii gender, czy też wszechobecna
wirtualizacja i przeniesienie znacznej części aktywności życiowej
do sieci. Szczególnie ten ostatni czynnik ma dziś moim zdaniem
niezwykle istotny wpływ na pozostałe. Nierzadko bywa on też
środkiem do osiągnięcia określonego kształtu świata, który
powstać ma na gruzach cywilizacji zachodniej.

Poniżej postaram się przedstawić wybrane aspekty wirtualizacji
środowiska, w którym kształtuje się życie współczesnego
młodego człowieka. Mam nadzieję, że ten artykuł będzie
impulsem do refleksji nad wszystkim tym, co wpływa na życiowe
zagubienie młodych osób wychowujących się w XXI wieku.



Wirtualizacja
Powszechność Internetu oraz stosunkowo łatwy dostęp
do posiadania wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych
sprawiły, że w ostatnich latach wirtualizacja życia
młodych ludzi osiągnęła niespotykane dotąd rozmiary.
Każdego dnia roku, o każdej godzinie, do sieci podpięty
pozostaje niemalże każdy współczesny nastolatek
w naszym kraju. Dostęp do Internetu znacząco ułatwił
komunikowanie się, zwiększył szybkość przepływów
wiedzy, a także umożliwił świadczenie i korzystanie
z najróżniejszych usług życia codziennego. Niewątpliwie
pozytywne aspekty korzystania z wirtualnego świata nie
mogą jednak przesłonić nam jego ciemnej strony.
Bezrefleksyjne uczestnictwo w rzeczywistości cyfrowej,
na przestrzeni ostatnich lat stało się bowiem w wielu
obszarach czynnikiem destrukcyjnym, jeśli chodzi
o prawidłowy proces rozwoju i wychowania
młodych ludzi.



Już kilka lat temu Prof. Roman Galar w artykule pt. „Rozsądek
gapia”¹ zwrócił uwagę na zagrożenia jakie płyną z wirtualizacji
naszego życia (szczególnie zaś osób młodych). Prowadzone
przez niego rozważania dotyczyły w znacznej mierze
oddziaływania wirtualnych rzeczywistości (ze szczególnym
wskazaniem na media interakcyjne, do których możemy
obecnie zaliczyć wszystkie największe media społecznościowe)
na kształtowanie naszych postaw i rozwoju naszej inteligencji.
W swoim artykule Prof. Galar zauważył, że potencjał tego
rozwoju jest ściśle uzależniony od odbieranych przez nas
bodźców, które z kolei zawsze wypływają i funkcjonują
w ramach jakiegoś środowiska, w którym żyjemy („środowiska
człowieka”). Bodźce te w pewnych obszarach nas kształtują,
a w innych powodują brak rozwoju. Prof. Galar wskazał na
ogromne zmiany środowiska człowieka, które niejako eliminują
realność tychże bodźców. Jedną z głównych zmian środowiska,
w jakim kształtujemy siebie i naszą inteligencję jest według
Prof. Galara właśnie wirtualizacja:



„[…]Wirtualizacja, która zamiast formujących rozsądek
bodźców realnych, dostarcza fantomów związków

przyczynowo-skutkowych. Znaczna część aktywności
mózgu związana jest z testowaniem wiarygodności

innych osób. Wrodzone bariery wiarygodności
aktywizują się jednak głównie w bezpośrednim

kontakcie. Rozwój nowoczesnych mediów,
w połączeniu z rozkwitem profesjonalnych szkół

kłamstwa i uwodzenia, stworzył nową sytuację. Za
powszechny dostęp do atrakcyjnej rozrywki przychodzi
drogo płacić. Znana jest rola radia w wypromowaniu

Hitlera i nadzieje, które Lenin związał z kinematografią.
Trudno sobie wyobrazić, by współczesne szaleństwa

konsumpcyjne dało się rozpętać bez reklamy
w mediach. Bez perswazyjnych oddziaływań

wirtualnych rzeczywistości Hollywoodu, postępy
rewolucji obyczajowej byłyby znacznie mniej

imponujące. Aktualnie ujawnia się ogromny potencjał
nowych mediów interakcyjnych. Kuszą one fałszywą

wolnością z góry zaprogramowanych wyborów.”²

Szczególną zwodniczość wirtualizacji Prof. Roman Galar
dostrzega w środowisku młodych ludzi. Trudno przy tym nie
zgodzić się z oczywistym faktem, że osoby urodzone w XXI
wieku są już niemal w pełni kształtowane przez przestrzeń
cyfrową.



„Coraz więcej dzieci formuje swoje umysły
w sterylnych informacyjnie otoczeniach pod wpływem

prefabrykowanych bodźców akustycznych
i wizualnych. Przy całej efektowności tych przekazów,

charakteryzują się one prostotą form i relacji,
jednoznaczną funkcjonalnością, powtarzalnością

i przewidywalnością (bomba zawsze rozbrajana jest
w ostatniej sekundzie). Ich potencjał formacyjny

wydaje się uboższy od tradycyjnych zabaw
podwórkowych. Nic dziwnego, że tak uformowana

inteligencja może zawieść w konfrontacji
z prawdziwymi problemami.”³

Czyż w dobie niezwykłej popularności TikToka, YouTube’a,
Instagrama, czy też innych bazujących na podobnych
mechanizmach aplikacji, nie zauważamy opisanego już
w 2015 roku przez Prof. Galara zjawiska? Trzeba przyznać, że
niezwykle smutną jest konstatacja autora o niemożliwości
poradzenia sobie tak ukształtowanego młodego człowieka
z realnymi problemami. Jednak wniosek ten
w rozpoczynających się właśnie latach 20-tych XXI wieku jest
już właściwie zjawiskiem wprost obserwowalnym. Trendy,
styl życia, mowy, ubioru, rodzaj słuchanej muzyki, poglądy
polityczne, społeczne, czy wreszcie – religijne, są dziś
kształtowane wśród młodych osób niemal wyłącznie
w przestrzeni cyfrowej. Naturalny zaś nastoletni bunt obraca
się przeciw resztkom realnej rzeczywistości, którą



reprezentuje dom rodzinny, czy chociażby w polskich
warunkach również Kościół katolicki. Wszystko to zaś
utwierdzane jest przez lewicowo-liberalny przekaz
dostarczający z jednej strony odpowiedni poziom prostej
rozrywki, zaś z drugiej dający całkowicie fałszywe poczucie
wyższości intelektualnej górującej nad umierającymi powoli
tradycyjnymi wartościami.

„Atrakcyjne sztuczne bodźce dostarczane przez techniki
informacyjne młode umysły uznają za stymulatory

poznawcze i odpowiednio się do nich dostrajają. Prowadzi
to do formowania quasi-inteligencji, która odwzorowuje

logikę spektakli, ale jest sprzeczna ze zdrowym
rozsądkiem. Dobrym przykładem jest oszałamiająca

kariera teledysku, przebojowego produktu lat
osiemdziesiątych. Wpływy oszałamiającej sieczki ujęć,

barw, dźwięków i nastrojów na uformowanie
nowoczesnych postaw wydają się wyraźne. W kolejnym

pokoleniu zanikają tradycyjne dla kultury Zachodu
narracje, w których chodzi o coś istotnego, przeszłe
działania mają konsekwencje w przyszłości, interes

zbiorowości splata się z interesem indywidualnym, dobro
wymaga wyrzeczeń, a za głupotę ponosi się

odpowiedzialność. Triumfują przekazy współcześniackie,
w których liczy się głównie tu i teraz, i aktualne mody,

w wersjach mniej lub bardziej wyluzowanych
(Wierciński A. w: M. Kudelska [red.] 2001).” ⁴



Cyfroza
Ucieczka młodych ludzi od realności do przestrzeni
wirtualnej, która zaczyna kształtować każdy aspekt ich życia
staje się powoli smutną rzeczywistością. Dzieła zniszczenia
dopełnia zaś cyfroza, czyli postępujące uzależnienie od
internetu, aplikacji i wszelkich urządzeń elektronicznych.

O cyfrozie wielokrotnie w swoich publikacjach wspomina
Cezary Graf (ekonomista, doradca inwestycyjny oraz
komentator życia społeczno-gospodarczego). Twierdzi on, że
współcześnie mamy już do czynienia ze swoistą „pandemią
cyfrozy”.⁵ Autor ten uważa, że w niedalekiej przyszłości świat
będzie podzielony na zniewolonych tym zjawiskiem oraz
tych, którzy zdołają się z nim uporać. Jak nietrudno się
domyślić, to ci ostatni będę mieli wpływ na kształtowanie
rzeczywistości.

„W momencie, gdy 90% ludzi będzie totalnie fizycznie
i psychicznie rozłożona przez to zjawisko [cyfrozy], to
zostanie 10% ludzi spiętych, zwartych, gotowych,
skupionych, konsekwentnych i te osoby będą miały

niebagatelną przewagę nad całą resztą[…]”⁶



* * *
Czy jako chrześcijanie mamy szansę oprzeć się wirtualizacji
i zniewalającej nas cyfrozie? Czy jesteśmy w stanie w sposób
rozumny korzystać z nowych technologii, a nawet
wykorzystywać je w dobrym celu dla szerzenia (lub raczej
przypomnienia) wartości i idei, które zbudowały naszą
cywilizację? Wydaje się, że tak. Słynne zaś stwierdzenie
Benedykta XVI, który przewidywał, że katolicy mogą być w
przyszłości „kreatywną mniejszością”, która przechowa
depozyt dobrych wartości, które zbudowały naszą
cywilizację, nabiera w tym kontekście szczególnego
znaczenia i niewątpliwie budzi nadzieję.

PRZYPISY:

[1] Prof. Roman Galar, Rozsądek gapia [w:] Rewolucja informacyjna a
kryzys intelektualny, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015 r., dostęp
na 16.10.2021: h�ps://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/134239

[2] tamże.

[3] tamże.

[4] tamże.

[5] Cezary Graf, KORONAWIRUS vs. CYFROZA, YouTube: h�ps://
www.youtube.com/watch?v=Dr8nb2DEGtY

[6] tamże
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Niezidentyfikowany malarz flamandzki, zwany Mistrzem Legendy św. Łucji, 1485–1500, National Galerry, London



Maryja
jako Arka Przymierza

i Pisarzy Chrześcijańskich (IV – IX w.)

w świadectwach Ojców Kościoła

PAWEŁ GŁOWACKI



Temat Arki Przymierza w Piśmie Świętym oraz w tradycji
żydowskiej i chrześcijańskiej od zawszemnie fascynował.
Moja ciekawość tym zagadnieniem doprowadziła mnie
do napisania pracy dyplomowej na ten temat. Po wielu
zmianach dotyczących obszaru badań naukowych,
ostatecznie napisałem pracę magisterską z biblistyki
starotestamentalnej w temacie: Funkcja i znaczenie Arki
Przymierza w 1 Kronik 13-16. Na przestrzeni kilku lat,
zagłębiając się w katolicką mariologię, odkryłem jak
poczesne miejsce zajmuje w niej wiara w Maryję jako
nową Arkę Przymierza. Katolicy od wieków w litanii
loretańskiej przyzywają modlitewnej pomocy Matki
Zbawiciela, nazywając Ją Arką Przymierza:

Arko przymierza, módl się za nami.



Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2676 podaje,
że:

Maryja, w której sam Pan przychodzi zamieszkać, jest
uosobieniem córy Syjonu, Arką Przymierza, miejscem, gdzie

przebywa chwała Pana: jest Ona ‘przybytkiem Boga
z ludźmi’ (Ap 21, 3).

Nie jest to tylko średniowieczne przekonanie Kościoła
Katolickiego z drugiego tysiąclecia, wynikające z ludowej
pobożności katolików. Koncept Maryi jako Arki
Przymierza jest głęboko zakorzeniony w Piśmie Świętym
oraz w Świętej Tradycji tzw. niepodzielonego Kościoła
pierwszego tysiąclecia. Odnośnie biblijnego materiału,
napisałem dwa artykuły: Niewiasta obleczona w słońce:
egzegetyczne i teologiczne znaczenie symbolu Niewiasty
i Arki Przymierza w Księdze Apokalipsy Świętego Jana oraz
Maryja jako Arka Przymierza w Piśmie Świętym, które
zostały opublikowane w sierpniowym i wrześniowym
wydaniu SIEJMY w 2021 roku. W tym artykule
przedstawię konkretne wypowiedzi pochodzące od 20
autorów chrześcijańskich, którzy na przestrzeni od IV do
IX wieku zaświadczyli o ugruntowanej już wierze
Kościoła w Maryję jako Arkę Przymierza. Jest to
bezpośrednia odpowiedź na dawniejsze jak i obecne
zarzuty adwersarzy, którzy twierdzą, że taki koncept nie
występował w starożytności chrześcijańskiej, że nie
znajdziemy go w pierwszym tysiącleciu istnienia
Kościoła, że nie jest on w ogóle chrześcijański, a nawet, że



jest współczesną, bądź nie dawną katolicką nowinką
teologiczną, mającą na celu powiększenie chwały Maryi.
Nic bardziej mylnego. Zaprezentowane cytaty są
wynikiem osobistych, długotrwałych poszukiwań,
a przede wszystkim samej lektury tekstów źródłowych
pism Ojców Kościoła i innych pisarzy chrześcijańskich.
Lista zaprezentowana przeze mnie, jest listą autorską
i nie rości sobie prawa do wyczerpania tematu, a więc nie
zostały ukazane w niej wszystkie możliwe wypowiedzi
i ich autorzy. Jednakże, jest to dosyć reprezentatywny
zbiór cytatów, który prezentuje znaczącą większość
materiału dowodowego. Zanim przejdziesz, drogi
czytelniku, do samych tekstów patrystycznych,
koniecznym jest dopowiedzieć, zarysowując szerszy
kontekst historyczny, że Ojcowie Kościoła i pisarze
kościelni również interpretowali Arkę Przymierza jako
typ, zapowiedź Ciała Chrystusa, jego ludzkiej natury (np.
Ireneusz z Lyonu, Tertulian z Kartaginy, Beda Czcigodny),
jako zapowiedź boskiej osoby Zbawiciela, posiadającej
dwie natury (np. Hipolit, Cyryl Aleksandryjski, Seweryn
Antiocheński), jako zapowiedź głoszenia przez Chrystusa
Dobrej Nowiny i daru odpuszczenia grzechów (np.
Mariusz Wiktoryn) oraz jako figurę Kościoła założonego
przez Chrystusa (np. Augustyn z Hippony, Grzegorz
Wielki, Izydor z Sewilli, Beda Czcigodny). Dodatkowo,
w pismach Ojców Kościoła odnajdziemy tropologiczny
sposób odczytywania Arki, z uwzględnieniem moralnego
przełożenia na poszczególnych chrześcijan (np.
Hieronim ze Strydonu, Jan Kasjan). Natomiast,



najbardziej skrypturystycznie zakorzenioną
interpretacją typologiczną Arki Przymierza jest
niewątpliwe interpretacja maryjna. Na płaszczyźnie
wychodzącej poza natchniony tekst Pisma Świętego,
znajduje to również potwierdzenie w samych tekstach
źródłowych, które pochodzą zarówno z Zachodu jak
i Wschodu chrześcijaństwa i obejmują kluczowe ośrodki
kościelne m. in. Palestyny, Konstantynopola, Egiptu, Syrii,
Italii etc. Różnorodność geograficzna źródeł jak i czasowa
jest świadectwem na powszechność jak i starożytność
wiary Kościoła Katolickiego w to, że Maryja jest
prawdziwą Arką Przymierza. Niech te słowa
wypowiedziane przez ojców mądrości zaowocują w twoim
życiu jeszcze większą miłością do Najświętszej Maryi
Panny, którą nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus uczynił swoją
Arką Przymierza.

1. AtanazyWielki bądź Pseudo-Atanazy (IVw.)

Zaprawdę jesteś, szlachetna Dziewico, wielka ponad wszelką
wielkość! Cóż można porównać z Twą wielkością, przybytku
Boga! Do jakiego spośród wszystkich stworzeń porównam
Cię, Panno? Tyś większa od wszystkich, Arko Nowego
Przymierza, zamiast złotem otoczona zewsząd czystością.
W Tobie znajduje się złote naczynie zawierające
prawdziwą mannę [zob. Hbr 9,4] – ciało, w którym jest
boskość. – (Homilia przeciw Ariuszowi, 216 – CMP 556)



2. Maksym z Turynu (pocz. V w.)

Prorok Dawid wtedy tańczył (zob. 2 Sm 6,14). Ale cóż
powiedzielibyśmy, że arką było, jeśli nie święta Maryja,
skoro arka nosiła w sobie tablice przymierza, podczas gdy
Maryja nosiła Pana tego samego przymierza? Jedna niosła
w sobie prawo, a druga ewangelię, arka lśniła wewnątrz i na
zewnątrz blaskiem złota, podczas gdy święta Maryja
świeciła wewnątrz i na zewnątrz blaskiem dziewictwa; jedna
była ozdobiona ziemskim złotem, druga niebiańskim. –
(Kazanie 42,5; Patrologia Latina 57,738-739)

3. Hezychiusz Jerozolimski (1 poł. V w.)

'Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, Ty i arka
Twego uświęcenia’ (Ps 132,8), którą jest bez wątpienia
Dziewica, Matka Boża. Jeśli Ty bowiem jesteś perłą, Ona
słusznie jest arką; jeśli Ty jesteś słońcem, Dziewica musi być
nazwana niebem; i jeśli Ty jesteś nieskalanym Kwiatem,
Dziewica będzie rośliną niezniszczalności, rajem
nieśmiertelności. – (Homilia V o Najświętszej Bożej
Rodzicielce Maryi; Patrologia Graeca 93,1464D)

4. Proklus z Konstantynopola (1 poł. V w.)

Maryja jest czczona, ponieważ stała się Matką, obłokiem,
ślubną komnatą i arką Pana. - (Homilia 5,3; Patrologia
Graeca 65,720 B)



5. Chryzyp Jerozolimski (ok. 405 – 479 r.)

Arką prawdziwie królewską, arką najcenniejszą jest
[Maryja] zawsze Dziewica, Matka Boża, arka, która
otrzymała skarb całego uświęcenia (zob. Ps 132,8). -
(Modlitwa do Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi, 2;
Patrologia Orientalis 19,338)

6. Jakub z Sarug (V – VI w.)

Matka, błogosławiona Dziewica, była piękniejsza nawet niż
Arka pełna tajemnic Bożego domu (…). Gdy niesiono Arkę,
Dawid tańczył z radości (…). On zapowiadał w figurze to,
jak Maryja wpłynęła na Jana [Chrzciciela], bo także ta
dziewica była Arką Bóstwa. – (Homilia III o Matce
Bożej, 671)

7. HymnAkatyst (1 poł. VI w.)

Ze czcią chwalimy
Syna Twego i Ciebie,
świątynię duchową, Boża Matko!
Ten, który w Twym zamieszkał łonie
i wszystkie rzeczy trzyma w ręku,

Pan,
uświęcił Cię i wsławił,
ucząc do Ciebie wołać: (…)
Witaj, przez Ducha Świętego złocona Arko.
– (Hymn Akatyst, 23)



8.Wenancjusz Fortunatus (VI w.)

Jakże błogosławiona ta Matka,
w której świątyni Stwórca świata, boski Pan,
W którego ręce spoczywa ziemia i niebo,
Kiedyś raczył spocząć, jako w swojej Arce!
- (Quem terra, pontus, sidera; Patrologia Latina 88, 265)

Pałac królewski, aula Boga, ozdoba raju, chwała królestwa;
Schronienie życia, most, który przenika niebo.
Lśniąca arka i potężny relikwiarz ostrego miecza obosiecznego,
dla wschodzącego Boga, wysoka latarnia światła.
- (Miscellanea. Liber VIII. Caput VII. In laudem sanctae Mariae
Virginis et matris Domini; Patrologia Latina 88, 281)

9. Theoteknos z Livias (pocz. VII w.)

Niech nikt nie myśli, że cud dokonany przez najświętsze
ciało Matki Bożej był czymś niemożliwym - pozostała
bowiem dziewicą nieskażoną. W końcu pasowało to do
duchowej arki, która zawierała naczynie z manną
i kwitnącą laskę Aarona (…). Dawna arka pokonała
wrogich cudzoziemców, którzy chcieli dokonać na niej
przemocy; o ileż bardziej zatem duchowa arka powinna
pokonać tych, którzy od początku walczyli z Bogiem i [Jego]
pięknym imieniem, [które] ‘zostało wezwane nad nami’
(Jr 14,9)? - (Panegiryk na Święto Wniebowzięcia, 6)



10. Modestus Jerozolimski bądź Pseudo-
Modestus (VII w.)

Gdy zakończyła Ona [Maryja] szczęśliwie wędrówkę swego
życia (…), Ten, który dał Prawo na Synaju i wymierzył je
z Syjonu, nasz Bóg, wezwał swoją arkę uświęcenia
i zapragnął, by z Syjonu przyniesiono ją do Niego, jak
Dawid, jej przodek, powiedział o niej w psalmie: ‘Wstąp,
o Panie, na miejsce swego odpoczynku, Ty i Twoja Arka
uświęcenia’ (Ps 132,8). Nie jest ona jak Arka Mojżesza
w dawnych czasach ciągnięta przez woły, ale otoczona
i chroniona przez armię świętych aniołów nieba. – (Mowa
pochwalna na Zaśnięcie naszej Najświętszej Pani, Maryi,
Matki Bożej i Zawsze Dziewicy, 4)

11. MaksymWyznawca (VII w.)

Posłuchajcie tego, wszystkie narody i uważajcie, wszyscy
wasi mieszkańcy ziemi! Przyjdźcie wszyscy wierzący i
zbierzcie wszystkich miłujących Boga, królów ziemi i
wszystkie narody, książąt i wszystkich sędziów ziemi,
chłopców i dziewczęta, starców z młodymi, każdy język i
każdą duszę, śpiewajmy, chwalmy i wysławiajmy całą
świętą, niepokalaną i najświętszą Matkę Bożą i zawsze
Dziewicę Maryję, (…) arkę, która zawierała nie dającego się
zawrzeć (…) Z tego powodu błogosławiony Dawid i inni
prorocy ogłosili ją od początku górą Bożą, górą żyzną, górą,
na której podobało się Bogu mieszkać (zob. Ps 68,16-17),
miastem Bożym, o którym mówi się chwalebne rzeczy (zob. Ps
87,3), arką świętości, miejsce spoczynku Pana (zob. Ps
132,8)… - (Życie Dziewicy, 1.13)



12. Andrzej z Krety (ok. 660 – 740 r.)

Witaj, Rodzicielko niewypowiedzianej radości, witaj, nowa
arko chwały (zob. Ps 132,8), na której spoczął Duch Boży
(zob. Łk 1,35)! Arko, w której Ten, co z natury jest święty, w
dziewiczym warsztacie natury we wcieleniu w przedziwny
sposób zebrał sobie uświęcenie nowej chwały – nie przestając
być tym, czym był, i nie zmieniając się, lecz przybrawszy sobie
to, czym nie był, gdyż jest dobry! – (Homilia na Zwiastowanie
Najświętszej Maryi Panny, 5)

13. German z Konstantynopola (ok. 631 – ok.
733 r.)

Wy przed onym złotem, które sporządzono niegdyś dla
okrycia arki, okrywaliście duchową i boską arkę Nowego
Przymierza, zawierającą Tego, co na krzyżu podpisał nam
łaskę. – (Homilia na Ofiarowanie Najświętszej Maryi
Panny I, 9)

14. Jan Damasceński (ok. 650 – 749 r.)

Ciebie, prawdziwą Arkę Pana, Apostołowie, jak niegdyś
kapłani typiczną arkę, przenieśli na ramionach i złożyli
w grobie, przez który jak przez drugi Jordan przeszłaś do
prawdziwej Ziemi Obiecanej, do ‘górnej Jerozolimy’, Ty,
Matka wszystkich wiernych, której Panem i Stwórcą jest
sam Bóg. - (Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny I, 12)



Dziś święta i żywaArka żywegoBoga, którawswoim łonie
nosiła swego Stwórcę, spoczywa w świątyni Pana nie
ludzkimi rękami zbudowanej. Skacze z radości Jej dziad
i ojciec Boga, Dawid (zob. 2 Sm 6,5), a z nim cieszą się
Aniołowie, radują się Archaniołowie, cześć oddają Moce,
weselą się Księstwa, wykrzykują z radości Panowania, cieszą
się potęgi, święcą dzień święte Trony, śpiewają i głoszą
chwałę Serafini, bo niemały to zaszczyt oddawać sławy
Matce. Dziś najświętsza gołębica, czysta i niewinna dusza
Duchowi Bożemu poświęcona, wyleciawszy z Arki,
mianowicie z ciała, które przyjęło Boga i dało początek
życiu, znalazła dla swych nóg odpocznienie, przybyła do
duchowego świata, gdzie zamieszkała na nie znającej
najmniejszego brudu ziemi górnego dziedzictwa. (…)
Wznieśmy głosy przed Arką Pana, aż runą mury Jerycha –
twierdze wrażych potęg! (zob. Joz 6,20). Tańczmy w Duchu
z Dawidem (zob. 2 Sm 6,14.16) – dziś bowiem znalazła
spoczynek Arka Pana. – (Homilia na Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny II, 2.12.16)

Dziś z ziemskiej Jerozolimy odchodzi do Jerozolimy górnej
żywe miasto Boże. Ta, która poczęła Pierworodnego spośród
wszelkiego stworzenia i Jednorodzonego z Ojca, przybywa na
zamieszkanie w ‘Kościele pierworodnych’ (Hbr 12,23); żywa
i duchowa Arka Pana zostaje przeniesiona, aby spocząć
u Syna (zob. Ps 132,8). (…) Podnieś oczy, ludu Boży! Oto na
Syjonie Arka Pana Boga Zastępów! Asystują Jej
Apostołowie, oddając ostatnią posługę ciału, które było
początkiem Życia i mieszkaniem Boga. Nie mający ciała,
niewidzialni aniołowie otaczają je w bojaźni, jako słudzy
Rodzicielki Pana. – (Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny III, 2.4)



15. Kosma Jerozolimski (VIII w.)

Twa, Chryste, moc okryła niebo!

Wyszedłszy ze świętej arki

nieskalanej Matki,

objawiłeś się w świątyni chwały

jako niesione na rękach Dziecię.

Pełne jest wszystko Twojej chwały!

– (Pieśń na Ofiarowanie Pańskie, 6)

16. Jan z Eubei (zm. ok. 750 r.)

To jest więc początek Nowego Przymierza, początek nowej
arki dla przyjęcia Boga zbudowanej w łonie Anny, który
jest w korzeniu Judy, Jessego i Dawida. – (Kazanie o Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny, 11)

Ona to bowiem, najświętsza, przeczysta komnata Słowa,
dziewicza różdżka kwitnąca, arka uświęcenia (zob.
Ps 132,8), góra święta, ogarniające Boga mieszkanie, krzew
niespalony, ognisty rydwan Boga, nieskalana gołębica,
rozległy dom Słowa, przez Boga rozjaśniona chmura, sławna
królowa z rodu Dawida, została przeznaczona przez Stwórcę
na Jego mieszkanie. – (Homilia na Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny, 2)

17. Tarazjusz z Konstantynopola (ok. 730 – 806 r.)



18. Teodor Studyta (ok. 759 - 826 r.)

Dziś ta arka świętości [Maryja], wykuta ze złota i bosko
wyposażona, została podniesiona ze swego tabernakulum na
ziemi i uniesiona w kierunku Jeruzalem w górze, do
wiecznego spoczynku; a Dawid, przodek Boga, który jest
poetą, śpiewa dla nas pieśń i woła: 'Dziewice' – czyli dusze –
'będą prowadzone do Króla' – do Ciebie, Boże – 'za nią' (zob.
Ps 45,15). - (Mowa na uroczystość Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny, 1)

19. KosmaWestitor (pocz. IX w.)

Weź, Dawidzie, cytrę i śpiewaj,

Oto się pojawiła arka Boża,

przez którą – jak przepowiedziałeś -

powstaniemy z upadku.

– (Kanon na Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, 6)

20. Paschazjusz Radabert (IX w.)

Świątynia Boga się otwarła i ukazała się Arka Przymierza
(zob. Ap 11,19). Z pewnością nie była to Arka zbudowana
przez Mojżesza, ale jest to Najświętsza Dziewica, na którą
została już przeniesiona [nazwa arki]. - (Sermo Primus. De
Assumptione Beatissimae et Gloriosae Virginis Mariae;
Patrologia Latina 96, 250A)
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