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„Posłani w pokoju Chrystusa” to hasło
ostatniego etapu trzyletniego programu
duszpasterskiego przygotowanego w polskim
Kościele. W nawiązaniu do tego hasła,
w pierwszym numerze SIEJMY w nowym
Roku Pańskim 2022 postanowiliśmy podjąć
refleksję nad różnymi obliczami bycia
„posłanym w pokoju Chrystusa”.

Tym numerem naszego e-magazynu
chcielibyśmy również zachęcić każdego do
skupienia się nad różnymi aspektami bycia
„posłanym” – bycia prawdziwym uczniem
Chrystusa, który realizuje przesłanie pokoju.
Tylko dzięki temu możemy odkryć, co
w naszym życiu jest realizacją tego zadania,
a co oddala nas nie tylko od wypełnienia tej
misji, ale również u samego fundamentu od
Pana Boga.

Życzę owocnej lektury!

PIOTR ZIEMECKI
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Pokój wewnętrzny
i apostolstwo
czyli o tym, jak być prawdziwie posłanym w pokoju Chrystusa

PIOTR ZIEMECKI



Tegoroczne hasło duszpasterskie Kościoła w Polsce:
„Posłani w pokoju Chrystusa” powinno skłonić każdego
z nas do refleksji nad tą szczególną misją, którą
nakłada na nas Kościół, a która zawiera się w tym haśle.
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na dwa
aspekty wspomnianego „posłania w pokoju”. Gdy
bowiem zagłębimy się w sedno tego hasła, to bardzo
szybko odkryjemy, że prawdziwy pokój Chrystusowy
możemy realizować zaczynając od uporządkowania
własnego życia (aspekt pierwszy), a następnie podjąć
wyzwanie wypełnienia „wspaniałego obowiązku
apostolstwa” (aspekt drugi). W oparciu o fragmenty
Pisma Świętego, postarajmy się zatem wspólnie
dotrzeć do sedna tegorocznego hasła duszpasterskiego
realizowanego w Kościele lokalnym w Polsce.

Pokój wewnętrzny
Wewnętrzny ład i uporządkowanie (w drodze osądu
sumienia) naszych własnych spraw, to pierwszy efekt
bycia prawdziwie „posłanym w pokoju Chrystusa”. Bez
odniesienia tego hasła w pierwszej kolejności do nas
samych, nie będziemy w stanie w pełni go realizować.



Któż z nas nie słyszał o słowach Chrystusa odnoszących
się do wewnętrznego nieładu, który jest wprost
sprzeczny z prawdziwym pokojem serca:

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we
własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić
swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy
belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw
belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć
drzazgę z oka twego brata.
Mt 7, 3-5

Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie
królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest
skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.
Mk3, 24-25

Realizacja chrystusowego „posłania w pokoju” to
w pierwszej kolejności uporządkowanie spraw
własnego serca i sumienia. To formowanie naszego
wnętrza, tak często skrywanego przed otoczeniem,
poprzez kształtowanie osobowej relacji z Panem
Bogiem. To poznawanie co jest i co ma być w naszym
życiu Bożym porządkiem, a co zwodniczym działaniem
Złego i uleganiem grzesznym skłonnościom, które
wprowadzają nieporządek i nie-pokój.



Tylko takie „rozeznanie” własnego życia może
prowadzić do pełnego przyjęcia posłannictwa
chrystusowego pokoju. Wewnętrzne oczyszczenie
i prawość serca uzdalnia nas do bycia posłanymi
i czynienia dobra w imię „pokoju Chrystusa”, gdyż jak
zauważył Św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do
Tymoteusza:

Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego,
będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym,
pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego
dobrego czynu.
2 Tm2, 21

Apostolstwo
Już intuicyjnie każdy z nas może skojarzyć hasło:
„Posłani w pokoju Chrystusa” z czynnym apostolstwem.
Jesteśmy „posłani”, a więc wezwani do życia i dzielenia
się Ewangelią wszędzie, gdzie akurat przebywamy –
w rodzinie, parafii, w pracy, na uczelni etc. Jesteśmy
„posłani”, a więc obdarzeni szczególną misją od
Kościoła, aby wypełniać nasz „wspaniały obowiązek
apostolstwa”. Życie sakramentalne uzdalnia nas do
tego, abyśmy wspomniane apostolstwo realizowali
właśnie „w pokoju Chrystusa”. Nasze apostolstwo jest
misją pokoju. Mamy je realizować poprzez łagodne



oraz przyjazne nastawienie do innych. Skutkiem
naszych działań ma być pokój w sercach osób, którym
apostołujemy. Nie oznacza to oczywiście, że nigdy nie
ulegniemy emocjom, czy też nigdy nie przedstawimy
Dobrej Nowiny na tyle dosadnie i jednoznacznie, że
zamiast pokoju w sercach spotkamy się z odtrąceniem.
Apostolstwo nie jest misją łatwą. Rzecz jednak w tym,
aby nie tracąc prawdy Ewangelii, umieć przekazać to,
co w niej zawarte w sposób pokojowy, nie-wrogi.
Niezwykle trafną podpowiedź znajdziemy w tym
zakresie we wspomnianym już tutaj Drugim Liście
Św. Pawła Apostoła do Tymoteusza:

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj
o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy
wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast głupich
i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie.
A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma]
być łagodnym względem wszystkich, skorym do
nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością
pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś
nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją
i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego,
zdani na wolę tamtego.
2 Tm2, 22-26

Bycie posłanym w pokoju Chrystusa obejmuje w sobie
właśnie tą swoistą łagodność nauczania. Nie oznacza to
rzecz jasna czynienia jakiegokolwiek uszczerbku na



prawdzie zawartej w Ewangelii. Św. Paweł stara się
jednak nauczyć nas, że toporna, agresywna, czy też
pełna kłótni ewangelizacja nie ma w istocie nic
z Ewangelią wspólnego. Jedynie zaś skuteczną drogą
apostolstwa jest łagodne usposobienie – nawet wobec
wrogo nastawionych. Szczególnie więc współcześnie,
dla nas żyjących w czasach coraz częstszych ataków na
Kościół i rosnącej liczbie osób z góry nastawionych
wrogo do Kościoła, istotne są te słowa Apostoła Pawła.
Jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”, a więc posłani
do pełnego łagodności dzielenia się prawdą i miłością,
które płyną z Ewangelii.

Wojna i pokój?
Na koniec tych krótkich refleksji, chciałbym zwrócić
uwagę na jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt bycia
posłanym w pokoju Chrystusa. Otóż, wielu z nas może
zastanawiać się, jak rozumieć w kontekście tego
„posłania”, tak często cytowane słowa Jezusa, będące
prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych
fragmentów Nowego Testamentu:

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
Mt 10, 34



Jak zawsze w takich sytuacjach, Pismo Święte musimy
analizować w całości i odnosić te słowa do całej
Ewangelii. Już w przypisie z Biblii Tysiąclecia
znajdziemy odpowiedź, że sensem tych słów jest to, że
Chrystus jest „znakiem sprzeciwu”. Przesłanie
Ewangelii wymaga opowiedzenia się po stronie Jezusa
bądź przeciwko Jezusowi. Paradoksalnie nasza szczera
realizacja „posłania w pokoju Chrystusa” niekoniecznie
przyniesie nam pokój, czy nawet lepiej rzecz ujmując:
„spokój”.

Już prawy i pobożny Symeon prosząc Boga:

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Łk 2, 29

rzekł chwilę później do Maryi:

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
Łk 2, 34

W istocie więc w pełni prawdziwe przesłanie pokoju
Chrystusa jest znakiem sprzeciwu wobec nieporządku
i grzechu tego świata. Pokój chrystusowy nigdy nie
oznaczać będzie „spokoju”, żeby nie rzecz: „świętego
spokoju”. Jezus jest znakiem sprzeciwu, zaś my,
realizujący Jego słowa w tym świecie, nie raz spotkamy
się z odrzuceniem, prześladowaniem, czy nawet



otwartą wojną i nie-pokojem. Bo jak ujął to Ks. Tomasz
Horak przed wielu laty:

Ani zgoda, ani pokój nie mogą być za cenę prawdy, za cenę
przekreślenia wartości moralnych, za cenę wyparcia się
tego, co stanowi o głębi człowieczeństwa. Jeśli ktoś szuka
spokoju, przymykając oczy na łamanie praw Ewangelii,
Dekalogu oraz zwykłych reguł ludzkiego świata, zamiast
pokoju doczeka wojny. Ważna to zasada w życiu
domowym, sąsiedzkim i społecznym. Bolesne skutki
złudnego pokoju za wszelką cenę dotykają dziś nas
wszystkich.
[Gość Niedzielny nr 29/2006, „Pokój imiecz” dostęp na: https://biblia.wiara.pl]

* * *
Realizacja aspektu – tak wewnętrznego (porządku
serca), jak i zewnętrznego (apostolstwa) „posłania
w pokoju Chrystusa”, jest zadaniem po ludzku
przekraczającym nasze możliwości. Pełne
uporządkowanie swojego życia, przy równoczesnej
przynależnej nam po grzechu pierworodnym
skłonności do złego, wydaje się rzeczą wręcz
niemożliwą. Jeśli zaś nie będziemy sami wewnętrznie
spójni i uporządkowani, to co rusz nasuwać się będą
nam wątpliwości odnoszące się do tego, jak możemy
apostołować innym...

Pamiętajmy jednak, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Dążenie zaś do czystości swojego serca,



o ile jest realizowane rzetelnie i trwale, nie zważając na
ciągłe upadki, uzdalnia nas do czynnej odpowiedzi na
„posłanie w pokoju Chrystusa”.

Naszemu posłaniu niech zawsze towarzyszą zaś słowa
Św. Pawła Apostoła, skierowane doKościoła wKoryncie:

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie
dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie
wyszydzono posługi, okazujemy się sługami Boga przez
wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień,
przeciwności i ucisków, w chłostach , więzieniach, podczas
rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach,
przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność
i łagodność, przez [objawy] Ducha Świętego i miłość
nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż
sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci
i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie.
Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby
nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto
żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni,
lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający
wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.
2 Kor 6, 2-9



na ośle
bez miecza
PRZEMYSŁAW BANASIK



W jednej z książek Sługi Bożego abp. Fultona J. Sheena
można przeczytać dość stary i zapomniany wiersz
dwudziestowiecznego pisarza, Harry’ego Kempa:

Widziałem przejeżdżających
zdobywców
z zaciśniętymi wargami,
pobladłymi twarzami,
rozmyślających o złupionych
i spalonych królestwach.
Wśród nich był Mongoł Czyngis-chan
i AleksanderWielki, niczym młody bóg,
który próbował scalić świat.
I Cezar w laurowym wieńcu.
Na samym przedzie
jak dumny przewodnik,
nie bacząc na wzniesione ręce
i bolesne jęki,
jechał nieodgadniony Napoleon
marzący o imperium i o samotności…
Aż nagle wszyscy zniknęli z ziemi,
jak cienie pierzchające
na świetlistym szkle,
i wówczas, zwycięski
przez wszystkie stulecia,
zjawił się Chrystus, na ośle, bez miecza.



Wiersz ten pokazuje prawdziwe oblicza wielkich ludzi
świata: jedni to najlepsi wojownicy, drudzy to z kolei świetni
stratedzy wojenni. Pod koniec utworu wygasa nam jednak
cały chaos związany z nadjeżdżającymi bohaterami
i pojawia się Chrystus – ten jedyny, który zwyciężył szatana
i śmierć, ale który jednocześnie jest obnażony: z insygniów
królewskich, ze zbroi, z purpurowych szat książęcych,
z broni. Nawet nie pojawia się na tronie czy prawdziwym
koniu – jak na prawdziwego zwycięzcę przystało.

Było kilka momentów w życiu Jezusa, w których (po
zagłębieniu się w nie) odnajdujemy prawdziwy pokój.
Pierwszy – narodziny. W okresie świętowania narodzin
Syna Bożego medytujemy przy żłobie o naszym życiu
i o trudzie wychowania dziecka w takich warunkach dwa
tysiące lat temu. Kiedy Maryja, (która, mając w łonie
swojego jedynego Syna, przez 150 kilometrów drogi
siedziała na osiołku) i Józef (Jej nieodłączny opiekun
i oblubieniec) dotarli do Betlejem, gospody były naprawdę
zatłoczone ze względu na spis ludności. Ta niezwykła para,
pełna pokoju i miłości, jednak nie panikowała, tylko poszła
do zimnej, ciemnej groty, która nie zapewniała dobrych
warunków do porodu. Ewangelia zmusza nas do
wyobrażenia sobie danej sytuacji – tu wyobrażamy sobie
Jezusa na osiołku, choć jest w łonie Matki, bezbronny. Ten
pokój Chrystusowy jest bardzo dobrze widoczny, kiedy nie
patrzymy na człowieka, który zostanie ukrzyżowany, ale na

Zjawił się Chrystus, na ośle, bez miecza…



dziecko, które, choć jest Bogiem, tak samo jak każde inne
drży z zimna, płacze czy gaworzy. W domach rodzinnych
najważniejszym wydarzeniem są właśnie narodziny dziecka
– kobieta i mężczyzna zostają matką i ojcem, a ich rodzice
dziadkami. To piękna chwila, a pokój w rodzinie, „bo
dziecko”, jest natychmiastowy. Na ten czas w rodzinie gasną
wszelkie spory w rodzinie. Choć czasem ustają tylko na
chwilę, to czuć tę Bożą moc, mającą związek z tym, że na
świat zostało wydane z łona matki nowe życie.

Jezus na ośle pojawia się potem w Ewangelii bardziej
dosłownie – dokładniej w momencie, gdy wjeżdża
w chwale i wśród wiwatu tłumów do Jerozolimy. Warto
tutaj przytoczyć wspomniany fragment:

A gdy Jezus znalazł osiołka dosiadł go, jak jest napisane: „Nie bój
się Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu.”

(J 12,14)

My nie umiemy sobie wyobrazić ogromnego tłumu i tak
wielu okrzyków radości i uwielbienia, a następnie,
dosłownie kilka dni później, wielkiego obrzucania Jezusa
oszczerstwami. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy pełen
pokoju, tak też z niej wyszedł, nie tylko przez to, że
Zmartwychwstał, ale przez to, że opuścił życie na ziemi
i wstąpił do nieba.

Chrystus jest naszym pokojem, który ofiaruje nam siebie:

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

(J 14,27)



Te słowa Jezusa są Jego prawdziwą obietnicą. Należy
wspomnieć, że te same słowa kapłan mówi do wiernych,
sprawując Eucharys�ę. Pokój Chrystusa różni się tym od
wszystkiego, co znamy pod tą nazwą, że nie wymaga
wypełnienia żadnych warunków. Nie istnieje też taka siła,
która byłaby w stanie ten dar zniszczyć. Chrystusowy pokój
jest darem.

Wiersz wspomniany na początku warto przeczytać jeszcze
raz: pokazuje on cichość i pokorę Jezusa Chrystusa. Raz
widzimy go w betlejemskiej stajence, raz podczas wjazdu
do Jerozolimy, a innym razem w momencie, kiedy
przychodzi w chwale na końcu naszych czasów. Jest to
więc tak bardzo uniwersalny obraz Jezusa, że nie jesteśmy
w stanie pojąć tego, jak bardzo Bóg jest Bogiem pokoju,
który za każdym razem, kiedy wpatrujemy się w Niego,
otacza nas swoim pokojem i miłością. Jeżeli więc Bóg jest
wieczny, to tylko w Nim znajdziemy wieczny pokój.

Bł. kard. Stefan Wyszyński powiedział kiedyś: Pokój
światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. Czy to nie jest
piękne stwierdzenie opierające się na tym, co tak naprawdę
jest w naszym sercu? W sercu mamy: wiarę, miłość,
nadzieję i pokój. To właśnie z serca wypływa nasz
chrześcijański pogląd na świat. To przez pryzmat serca
i umiejscowionych w nim cnót widzimy nasze grzechy.

Zjawił się Chrystus, na ośle, bez miecza…



ZAWSZE SIĘ
RADUJCIE!

DOMINIKAMELLER



Radość to cecha przyrodzona każdego chrześcijanina. Ta
prawda może brzmieć niewiarygodnie dla współczesnego
świata, który katolicyzm kojarzy przede wszystkich
z cierpieniem, niesieniem swojego krzyża
i powstrzymywaniem się od cielesnych uciech, a przecież
wezwanie do radości pojawia się na kartach Biblii
wyjątkowo często. Warto więc praktykować tę radość,
zwłaszcza że nic tak bardzo nie przyciąga do wiary, jak
przykład radosnego, pełnego nadziei i pasji człowieka.

Wielu osobom wezwane do bycia radosnym kojarzy się z koniecznością silenia
się na dobry nastrój, niezależnie od stanu naszego ducha i z podtrzymywaniem
sztucznego uśmiechu nawet wtedy, kiedy wszystko wewnątrz nas chce
płakać. Dla niektórych zbyt optymistyczne usposobienie stanowi wręcz
synonim niedojrzałości – pełne ufności i świeżości podejście do drugiego
człowieka i do otaczającego nas świata jest być może urocze u dzieci, które nie
zderzyły się jeszcze z brutalną rzeczywistością, jednak u dorosłych tego
rodzaju zachowanie wydaje się po prostu naiwne. To prawda, że
chrześcijańskiej radości nie można utożsamiać ze zbytnią łatwowiernością czy
infantylizmem. Nie polega ona na byciu lekkoduchem, ignorowaniu
problemów i ślepym zaufaniu innym ludziom. Nie powinna również
sprowadzać się do beztroskiego poklepania drugiego człowieka po ramieniu
z zapewnieniem, że wszystko jakoś się ułoży. Chrześcijańska radość jest
radykalna – wzywa do miłości nieprzyjaciół oraz do patrzenia na siebie
i innych w perspektywie eschatologicznej. W praktyce jest w niej jednak wiele
z tej dziecięcej świeżości – wymaga ona bowiem podejścia do drugiego
człowieka bez oceniania, szufladkowania i piętnowania go, ale z miłością
i szczerym pragnieniem zaproszenia go do naszego świata.

Radość radykalna



Łatwo jest mówić o radości, trudniej jest ją jednak praktykować. Zachowanie
optymistycznego nastawienia przychodzi całkiem naturalnie, kiedy
w poszczególnych sferach naszego życia wszystko idzie pomyślnie, a do tego
jesteśmy otoczeni życzliwymi ludźmi i mamy możliwość realizowania naszych
marzeń. O wiele trudniej jest utrzymać pogodę ducha, kiedy każdy kolejny
dzień przynosi nowe troski, a w najbliższej przyszłości nie widać szans na
poprawę. Nadzieję może dać tutaj zwrócenie się do istoty wiary
chrześcijańskiej. Każdy, kto ją zgłębił, wie, że człowiek szczerze wierzący nie
ma najmniejszych powodów, żeby się smucić – jego sprawa została przecież
już dawno wygrana. Radość musi więc wypływać z dojrzałej wiary. Jej
podstawą jest szczere zaufanie Bogu. Jeżeli wierzymy, że Jego plan na nasze
życie jest dobry, łatwiej będzie nam zachowywać postawę pełną nadziei
i wypełniać nasze powołanie nawet pomimo przeciwności. Chrześcijańska
radość wymaga także spojrzenia na nasze życie z szerszej perspektywy, ze
świadomością naszego nadprzyrodzonego przeznaczenia – wobec obietnicy
wiecznego szczęścia łatwiej jest bowiem przyjmować krzyż codzienności.

Praktykowanie radości zazwyczaj nie przychodzi łatwo. Wymaga podjęcia
pewnego rodzaju „wysiłku”, polegającego na przeobrażeniu naszego
spojrzenia na świat i nieustannego uczenia się dostrzegania wokół siebie
dobra. Chociaż dla niektórych może to brzmieć mało romantycznie, to
praktykowanie radości przypomina każdą inną umiejętność, którą pragniemy
nabyć i każdy inny nawyk, który próbujemy u siebie wypracować – przychodzi
coraz łatwiej wraz z każdym kolejnym dniem ćwiczeń. Również w tym
przypadku podstawą naszych starań powinna być dojrzała wiara, która
sprawia, że nie jesteśmy już jak chorągiewki na wietrze, że emocje,
przeciwności czy też rzeczy materialne, które posiadamy, nie są w stanie
zmienić naszego nastawienia – ono zawsze jest pełne radości, ufności i nadziei
na przyszłość.

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy

z Jego zbawienia.
(Iz 25,9)



Servite Domino in lae��a! - Będą służył Bogu z radością! Z radością, która
będzie konsekwencją mojej wiary, mojej nadziei i mojej miłości... i która

powinna trwać zawsze, ponieważ, jak nas zapewnia Apostoł, Dominus prope
est!... - Pan towarzyszy mi z bliska. Pójdę więc z Nim, pełen ufności,

ponieważ Bóg jest moim Ojcem... i z Jego pomocą wypełnię Jego godną
umiłowania Wolę, choćby mnie to kosztowało

Josemaría Escrivá de Balaguer, Droga, nr 53

Tu i teraz

Radość to także umiejętność życia „tu i teraz”, zgodnie ze słowami Jezusa,
który radził przecież swoim uczniom, żeby nie troszczyli się zbytnio o jutro
(por. Mt 6,25). Tego rodzaju podejście nie sprowadza się oczywiście do
lekceważenia obowiązków i rezygnacji z brania odpowiedzialności za nasze
czyny i za naszą przyszłość. Znowu chodzi tutaj o zaufanie, że Bóg zatroszczy
się o nas oraz o naszą próbę bycia „na sto procent” w każdej chwili naszego
życia. Nie bez przyczyny mówi się bowiem, że wieczność to trwająca bez
końca chwila obecna. Każdy moment radości, spotkania z przyjaciółmi czy też
taki, w którym doświadczamy tego, że ktoś obdarza nas miłością, jest ziemską
namiastką wieczności. Umiejętność uczestniczenia w pełni w teraźniejszości
wymaga jednak porzucenia ciągłego zamartwiania się o to, co stanie się jutro
i nadmiernego wybiegania w przyszłość. Przyjęcie takiej postawy sprawi, że
nawet w trudnych okresach życia będziemy umieli docenić te krótkie, ale
intensywne chwile radości.

Warto pamiętać, że korzystanie z chwili obecnej to także poparta mądrością
umiejętność wyboru tego, czym się karmimy i rezygnacji z niektórych rzeczy,
które być może nie napełnią nas dobrem albo sprawią, że w naszym życiu
zabraknie miejsca na coś jeszcze bardziej wartościowego. Wszystkie treści,
które pochłaniamy, filmy, które oglądamy i ludzie, z którymi obcujemy
zostawiają bowiem ślad w naszym wnętrzu, dlatego ważne jest, żeby ostrożnie
korzystać z tych rzeczy. Warto jednak zachować umiar i pamiętać, że ziemskie
dobra nie są z zasady złe, więc mamy prawo korzystać z nich i się nimi cieszyć.



Możemy czerpać radość z jedzenia, picia, spędzania czasu z przyjaciółmi,
a także z wypełniania swojego powołania i codziennej pracy. Życie na tym
świecie jest co prawda marnością, ale nie oznacza to, że spotykać nas ma tutaj
tylko cierpienie, tylko to, że szczęście, którego tu doświadczamy, nie jest
pełne. Umiejętność korzystania z dóbr doczesnych nie oznacza ulegania
wszelkim swoim żądzom. Właściwie pojmowana radość pomaga zachować
umiar – prowadzi bowiem do cieszenia się życiem zgodnym z naturą
i zachowania spokoju ducha pomimo ubóstwa i wobec niepewności naszego
losu.

Chrześcijańską radość życia można traktować więc nie tylko jako jedną z cech
charakteru człowieka, lecz także jako umiejętność dostrzegania wokół nas
coraz większej ilości dobra. Jeżeli wszystkie opisywane wyżej cechy będą ze
sobą współgrać, jeżeli głęboka wiara pozwoli nam zaufać Bogu i jeżeli
nieustannie będziemy radować się codziennością niosącą możliwość
wypełniania naszego powołania, nasze życie stanie się codzienną przygodą,
a radość będzie z dnia na dzień coraz większa.

Nuże więc! Wweselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino! Bo już
ma upodobanie Bóg w twoich czynach. Każdego czasu niech szaty twe będą

białe, olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie! Używaj życia
z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia, których

ci [Bóg] użyczył pod słońcem. Po wszystkie dni twej marności!

Rozsiewając woń wiary

(Koh 9, 7-9)

Z Bogiem - myślałem - każdy dzień wydaje mi się bardziej atrakcyjny. Żyję
„kawałek po kawałku”. Jednego dnia uważam za wspaniały jeden szczegół;

innego odkrywam z kolei nowe perspektywy, których wcześniej nie
dostrzegałem... Jak tak dalej pójdzie, nie wiem, co się wydarzy z biegiem

czasu. Potem przekonałem się, że On mnie zapewnia: „Twoja radość będzie
co dzień większa, ponieważ będziesz coraz bardziej zagłębiać się w boską

przygodę, w to wielkie "zamieszanie", w które cię wplątałem. I przekonasz się,
że Ja cię nie opuszczę”

Droga, nr 86



W praktykowaniu radości pomaga wdzięczność. Wiele osób zachęca do
praktykowania jej jako nawyku i wymieniania codziennie przynajmniej kilku
rzeczy, za które możemy podziękować Bogu. Świadomość, że posiadamywiele
wartościowych cech, pasji, relacji i wspomnień, wzbudza naszą radość
i sprawia, że stajemy się coraz bardziej świadomi otaczającego nas dobra.
Naturalna i niczym niewymuszona radość jest też świetnym narzędziem
ewangelizacyjnym. Nic nie przyciąga do Boga bardziej niż przykład człowieka,
którego wiara napełnia szczerą radością. Radość nie jest więc dodatkiem, który
może umilić nam codzienne funkcjonowanie – to nieodłączny element
katolickiego stylu życia.

Oby nikt nie wyczytał na twojej twarzy smutku ani bólu, kiedy pośród świata
rozsiewasz woń swojej ofiary: dzieci Boże powinny zawsze być siewcami

pokoju i radości.

Droga, n 59



Którędy
do wieczności

MONIKA PIOSIK



Którędy dowieczności?
W styczniu wiele się mówi o zrealizowanych planach,
wyznacza się cele na najbliższe miesiące. Mam jednak
wrażenie, że rzadko kiedy pochylamy się nad
podsumowaniem dotyczącym rozwoju naszej duchowości,
nad refleksją nad tym, w jakim miejscu relacji ze Stwórcą
jesteśmy. Nie zadajemy sobie też pytań, co należy zrobić,
żeby tę relację pogłębić.

Faktem jest, że niepewność, z którą mamy obecnie do
czynienia w otaczającym nas świecie, nie pomaga skupić się
na rzeczach pozaziemskich. Rzeczywistość tak często nas
zaskakuje i wymaga natychmiastowego przystosowania, że
wydaje się nam, iż na rzeczy inne niż codzienność nie mamy
czasu. Warto jednak tutaj pochylić się nad słowami abp.
Fultona J. Sheena, który zwraca nam uwagę, że sfera
duchowa jest tą częścią naszej osobowości, o którą musimy
zadbać, niezależnie od okoliczności:

„Wiadomo, że nawet jeśli uciekniemy przed wszystkimi lękami
współczesnego życia gospodarczego, unikniemy wszystkich
napięć, które psychologia wynajduje w naszej świadomości
i podświadomości, to i tak nadal będziemy odczuwali
podstawowy lęk – wynikający z naszego stworzenia. Niepokój
pochodzi przede wszystkim z nieuregulowanych pragnień,
z tego, że stworzenie pożąda czegoś, co jest mu niepotrzebne,
sprzeczne z jego naturą lub zdecydowanie przynoszące
szkody jego duszy. Obawa rośnie w miarę odchodzenia
człowieka od Boga. Wszyscy ludzie na świecie odczuwają
strach, ponieważ każdy może zostać świętym albo
grzesznikiem.”¹



Warto zatem od czasu do czasu przyjrzeć się samemu sobie
nieco uważniej niż zwykle. Nie zapominajmy, że nasza wiara
czyli droga do Boga jest procesem, który pozwala nam
nieustannie odkrywać głębię relacji i potęgi Stwórcy. Często
jest to droga pełna pokus i wątpliwości, dlatego nie obędzie
się bez naszego szczerego wysiłku, zaangażowania
i modlitwy. Modlitwy ukierunkowanej właśnie na ciągłe
wzrastanie i podnoszenie się z własnych upadków.

Dobrze, ale podsumowanie, podsumowaniem, to jest
dopiero pierwszy krok. Kluczowe pytanie brzmi: co robić,
aby postępować naprzód i nie tracić Ducha mimo wielu
napotykanych przeszkód?

Naszą duchowość możemy rozwijać, uświadamiając sobie
pewne mechanizmy, które zachodzą w naszych relacjach ze
Stwórcą. Zrozumienie tych procesów pozwoli nam bardziej
świadomie i metodycznie kształtować codzienne nawyki. To
zaś zaowocuje coraz bardziej wyraźnymwynoszeniem Boga
na pierwsze miejsce w naszym życiu. Przyjrzyjmy się tym
mechanizmom:

1. Bóg objawia się nam w kryzysie i przenika
nasze słabości.
Niepewność co do przyszłości wzmaga w nas niepokój
i poczucie bezradności. Brak możliwości rozwiązania
problemu prowadzi niekiedy do głębokiej rozpaczy.
Paradoksalnie bardzo często dopiero w momencie
całkowitej utraty kontroli zaczynamy dostrzegać, że
potrzebujemy w życiu Boga. W sytuacji kiedy wyczerpiemy
już wszystkie nasze osobiste środki to On zaczyna



przenikać nasze słabości i ogarniać naszą rzeczywistość, bo
dopiero wtedy dajemy Mu do tego przestrzeń.

Dopiero w momentach kryzysowych, kiedy stery już dawno
wypadły nam z rąk, zaczynamy poddawać się woli Bożej.
Bariera naszego egoizmu, pychy i próżności zostaje
złamana. Bardzo często Bóg potrzebuje właśnie takiej
chwili, by zacząć działać w naszych duszach. Powoli rozpala
w nich ogień swojej nieskończonej miłości, bo: „Bóg
z wysokiego szczytu wieczności wyciąga w jego stronę
[człowieka] wszechpotężną dłoń, aby go unieść, nawet jeszcze
zanim on wydobędzie z siebie słowa prośby”².

Warto w takiej chwili naśladować Maryję. W przypowieści
o weselu w Kanie Galilejskiej Maryja mówi po prostu: „Nie
mają już wina” (J 2, 3). Najzwyczajniej przedstawia Jezusowi
problem, ufając, że to On znajdzie najlepsze rozwiązanie.
Wie, że sama nic z tym nie zrobi, więc nawet nie sugeruje
żadnego wyjścia z sytuacji.

2. Boga trzeba wybierać codziennie, a w razie
upadkuwracać do Niego jak najszybciej.

Dopóki żyjemy dopóty zawsze będziemy upadać, tak samo
jak popełniać błędy i zbaczać z raz obranego kursu.
Wątpliwości będą nas zalewać całymi wodospadami
czarnych myśli. Taka jest kolej rzeczy. Od nas jednak zależy,



jaką postawę wobec naszej ludzkiej nędzy i słabości
przyjmiemy.

Św. Alfons Maria De Liguori pytał:

„Gdzie pada ścięte drzewo? Pada tam, gdzie się skłania. Gdzie
więc Ty się skłaniasz mój bracie? Jakie życie prowadzisz?
Staraj się zawsze skłaniać ku południu: trwaj w Bożej łasce
i unikaj grzechu, a wtedy się zbawisz i okażesz się
przeznaczony do nieba. By zaś unikać skutecznie grzechu,
miej zawsze przed oczami „wielką myśl” o wieczności […]
Pójdzie człowiek do domu swojej wieczności – mówi prorok
Kohelet [por: Koh 12, 5]. Słowo „pójdzie” znaczy tu, że każdy
uda się do tego domu, do którego chce; nie zostanie tam
zaprowadzony siłą, ale pójdzie dobrowolnie. […] Któż bowiem,
jak zauważa św. Augustyn, byłby tak szalony, by zażyć
truciznę w nadziei wyleczenia się? A wszak tylu chrześcijan,
tylu szaleńców zadaje sobie śmierć, gdy grzeszą i mówią:
„później pomyślę o lekarstwie”. Co za urojenie, które tylu już
wtrąciło do piekła!”.³

3. Życie, a w nim każdy oddech i każda
czynnośćmogą być nasząmodlitwą.

Częstym usprawiedliwieniem wybielającym nasz brak
stałości w modlitwie jest proste stwierdzenie „nie mam
czasu”. Poświęcając codziennie wiele godzin na pracę
i obowiązki, czasem nie starcza nam już nawet sił na
dodatkowe praktyki związane z rozwojem duchowości.
Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że każdy z nas ma



przede wszystkim swoje obowiązki stanu. Co za tym idzie
prawdą jest, że nie każdy ma możliwość spędzać
codziennie, długie godziny na modlitwie. Jest na to jednak
sposób.

Cały nasz dzień, wszystkie wykonywane czynności, a nawet
ludzi, których spotykamy, możemy oddawać Bogu. Możemy
to czynić za pomocą samodzielnie sformułowanych aktów
strzelistych lub specjalnych modlitw, takich jak np.
modlitwa zanurzenia w Krwi Chrystusa. Nasze prace
(zarówno domowe, jak i zawodowe) wykonywane
z odpowiednią starannością i pokorą oraz oddane
w konkretnej intencji również staną się wtedy modlitwą.
W chwilach, gdy naprawdę trudno jest wygospodarować
dodatkowy czas dla Boga, warto sobie o tym przypomnieć.
Pozwoli nam to wyrobić sobie nawyk działania na rzecz
Nieba każdego dnia i w każdym momencie, a przede
wszystkim zachować łączność ze Stwórcą nawet wtedy, gdy
żyjemy na najwyższych obrotach.

4. Dar męstwa jest tym, który umożliwia nam
przekraczanie samego siebie.

„Dar męstwa odróżnia się od cnoty męstwa, gdyż nie
wypływa z naszych wysiłków wspomaganych łaską, lecz
z intensywnego działania Ducha Świętego, który pociąga
dusze do góry […] pozwala panować nad niższymi władzami
i zewnętrznymi trudnościami, jakie piętrzą się przed jej
działaniem; całkowicie usuwa pesymizm, który często ogarnia



duszę, zwycięża jej wahanie przy podejmowaniu decyzji,
strach przed przeszkodami, drżenie z powodu dawnych
porażek, opieszałość w rozpoczynaniu działania, a daje jej
stanowczość, pewność, radość, przekonanie, że się uda;
skłania ją do działania i szybko czyni heroiczną w cierpieniu.”⁴

„Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod
natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech
Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez
pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”(1 Kor 12, 3).

„Dar męstwa jest absolutnie konieczny do tego, aby
prowadzić doskonałe chrześcijańskie życie, jak i po to by
czynić postępy na drogach świętości. W wielu przypadkach
bowiem do utrzymania stanu łaski uświęcającej potrzeba
wykazania się heroizmem, a to zakłada nadludzką siłę. Aby
zwyciężyć siebie, nie można po prostu chodzić drogami dobra,
lecz trzeba iść pod prąd. Obok instynktów skłaniających nas
do dobra istnieją inne, niezwykle gwałtowne i czynne, które
pociągają nas do zła, a do ich przezwyciężenia potrzeba
wielkiej siły woli, miłości i cnoty. Tą siłą obdarza nas Duch
Święty.”⁵

To właśnie o dar męstwa nieustępliwie prośmy Pana Boga,
by wytrwać i wzrastać na drodze do zbawienia, by osiągnąć
prawdziwy pokój duszy.



5. Prawdziwym szczęściem duszy jest trwać
w pokoju Bożym.

Ilekroć słyszeliśmy „Idźcie w pokoju Chrystusa”,
zastanawiając się co to tak naprawdę znaczy? Czym
właściwie jest ten pokój Boży?

Ks. Dolindo wyjaśnia nam to w prostych słowach:

„Pokój jest jednym z owoców Ducha Świętego, jest to
prawdziwe wesele, nie będące wrzawą nieuporządkowanej
radości, […] zakłada i gwarantuje spokojne cieszenie się
ukochanym obiektem. Dla duszy najbardziej ukochanym
obiektem może być jedynie Bóg, i dlatego pokój jest spokojną
pewnością posiadania Go i trwania w Jego łasce. Taki jest
pokój Pański, który przewyższa wszelki umysł (Flp 4, 7)
– ponieważ jest głębokimweselem, przewyższającymwszelką
radość pochodzącą z ciała lub rzeczy materialnych, a w celu
jego otrzymania powinniśmy poświęcić wszystko Bogu.”⁶

To właśnie tego pokoju nieustannie szukamy tutaj na ziemi.
To on się nam wymyka, kiedy przykrywamy go swoimi
grzechami. Jego brak zasiewa w nas wątpliwości, lęk
i nieuporządkowanie. Z kolei powolne i metodyczne
podążanie za Bogiem, ten pokój w nas umacnia. To jest ta
nasza bezpieczna przystań, w której chcemy cumować.
Warto mieć na uwadze, że to właśnie o taki stan duszy
zabiegamy każdego dnia, realizując powzięte
postanowienia, by żyć bliżej Boga. W momencie, gdy już go
osiągniemy to wtedy będziemy mogli pójść jeszcze dalej.
Wypływającymi z Bożego pokoju darami będziemy mogli



dzielić się z innymi, rozpoczynając kolejny etap wspaniałej
podróży, jaką jest życie w namacalnej łączności z Bogiem.

***

Kształtowanie naszych nawyków pogłębiających wiarę to
zadanie nie tylko na nowy rok, ale tak naprawdę na całe
życie. Warto jednak pamiętać, że im szybciej zaczniemy,
tym większa szansa, że dojdziemy dalej i otrzymamy o wiele
więcej, niż się spodziewaliśmy. Nie będzie lepszego
momentu niż dzisiaj, zatem po prostu posłuchaj Jezusa i już
teraz „Wstań i chodź!” (Mt 9, 5).
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Szczególna
świętość Maryi
w refleksji Kościoła

PAWEŁ GŁOWACKI



8 grudnia katolicy na całym świecie celebrują
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to święto zapowiedzi ostatecznego zwycięstwa
Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem, które
dokonało się na Krzyżu, a w pełni objawiło się
w momencie Zmartwychwstania. Zapowiada, ponieważ
poprzedza w czasie odkupieńczą śmierć Mesjasza. Mamy
jednak nie tylko zapowiedź, lecz także realizację.
W osobie Maryi najpełniej urzeczywistnia się zbawcze
dzieło Chrystusa. Chrystus zbawia Ją już od pierwszego
momentu Jej zaistnienia. Zbawienie to dokonuje się tylko
i wyłącznie dzięki Niemu. Oficjalne nauczanie Kościoła,
zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, podaje, że:

491 – W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że
Maryja, napełniona „łaską” przez Boga (Łk 1, 28), została
odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża
dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez
papieża Piusa IX: „Najświętsza Maryja Dziewica od
pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny
przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego,
została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy
grzechu pierworodnego” (Pius IX, bulla Ineffabilis Deus).

492 – Maryja została „ubogacona od pierwszej chwili
poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości” (Sobór
Watykański II, Lumen gentium, 56); świętość ta pochodzi
w całości od Chrystusa; jest Ona „odkupiona w sposób



wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna” (Sobór
Watykański II, KK 53). Bardziej niż wszystkie inne osoby
stworzone Ojciec napełnił Ją „wszelkim
błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich –
w Chrystusie” (Ef 1,3). Wybrał Ją „z miłości przed założeniem
świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem”
(por. Ef 1,4).

493 – Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję „Całą
Świętą” (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy
grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego
i ukształtowaną jako nowe stworzenie” (Sobór Watykański
II, KK 56). Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie
pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

Maryja została zbawiona i odkupiona. W Magnificat
czytamy: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój
w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1, 46-47). Chrystus zbawia
Maryję nie w Jej grzechu, lecz od Jej grzechu. Jako Bóg
wypełnia Ją swoją łaską, daje Jej swojego Ducha – Ducha
Świętego, obdarza Ją pierwotną świętością, jaką mieli
nasi prarodzice, Adam i Ewa przed upadkiem. Stan ten
trwa przez całe Jej życie i jest wynikiem tylko i wyłącznie
łaski Bożej. Nie dzięki swoim uczynkom i zasługom
Maryja jest bez grzechu – tylko dzięki łasce Boga jest Ona
nazywana immaculata. Dlatego właśnie święto
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest
świętem zwycięstwa łaski nad grzechem.



Pełne zrozumienie tej prawdy wiary i uczynienie jej
dogmatem zajęło Kościołowi sporo czasu. Jest to
zrozumiałe, o ile weźmie się pod uwagę recepcję Bożych
prawd przez umysł ludzki. Nie od razu Chrystus wyjawił
swoim apostołom, że jest Bogiem. Przez całą swoją
publiczną posługę przygotowywał ich krok po kroku do
pełnego przyjęcia swojej boskiej Osoby. Uczył ich,
poprawiał, wszystko tłumaczył im, aż w końcu – patrząc
retrospektywnie na życie swojego Mistrza, dokonując
pewnej teologicznej refleksji opartej na łasce Bożej – ci
w pełni przyjęli naukę o Jego Bóstwie. Jest to tzw.
pedagogia Boża. Bóg nie od razu objawia wszystko w swej
pełni, podając każdy drobny szczegół, lecz daje znaki,
które odczytane z perspektywy czasu i pewnych
wydarzeń stają się w pełni zrozumiałe. Jezus powiedział
do Żydów: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo (J 2, 19b), a dopiero gdy On
zmartwychwstał apostołowie pojęli, że mówił o świątyni
swego ciała i przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus
(J 2, 22b).

Zapowiedzi odnośnie do Mesjasza, jego misji i wszystkim
tym, co jest związane z jego przyszłą działalnością są
w Starym Testamencie wielorakie i uzupełniające się.
Bóg nie od razu jednak podaje cały swój plan odkupienia
ze wszystkimi szczegółami. Objawia go stopniowo, powoli
przygotowując ludzkość na przyjście Zbawiciela. Nie od



razu chrześcijanie byli przeświadczeni o tym, że
uczniowie Jezusa, którzy zmarli w stanie łaski i przyjaźni
z Bogiem, idą bezpośrednio do nieba. Jedni z czołowych
teologów II i III wieku (Ireneusz z Lyonu, Tertulian
z Kartaginy oraz Hipolit), uważali, że tylko męczennicy
idą od razu po śmierci do nieba, a pozostali zbawieni
chrześcijanie udają się do niewidzialnego miejsca
zwanego Hadesem, w którym oczekują na
zmartwychwstanie ciał i sąd ostateczny. Potrzeba było
czasu, aby skorygować ten błędny pogląd i wypracować
właściwą eschatologię nie tylko w tym punkcie, lecz także
w wielu innych kwestiach. Nie od razu Kościół Katolicki
rozpoznał w pełni kanon Nowego Testamentu, który
składa się nie z 26, nie z 28, a z 27 ksiąg. Niemawkanonie
ksiąg, które nie są natchnione, ani poza tym kanonemnie
ma żadnych innych ksiąg, które zostały natchnione, a nie
zostały rozpoznane przez Kościół. Kościół potrzebował
czasu, aby tego dokonać i skompletować właściwy zbiór
ksiąg nowotestamentalnych. Nie od razu w pełni
rozpoznał, że w Chrystusie znajdują się dwie wole: wola
boska i wola ludzka, które są absolutnie zgodne ze sobą.
Ten jakże ważny temat dotyczący podstawy i fundamentu
naszej wiary czyli osoby Chrystusa został podjęty dopiero
w VII wieku i zdogmatyzowany w 681 roku na Soborze
Konstantynopolitańskim III. Skoro ugruntowanie tak
fundamentalnych chrystologicznych kwestii zajęło
Kościołowi aż siedem wieków, to nie możemy być
zdziwieni tym, że zdefiniowanie innych, mniej
znaczących prawd wiary zajęło znacznie więcej czasu.



Podobnie było z nauką o całkowitej świętości Maryi i Jej
wolności od grzechu. Kościół powoli dochodził do tej
prawdy poprzez coraz głębsze wnikanie w depozyt wiary
chrześcijańskiej. Przeciwne opinie mówiące
o grzeszności Maryi również miały wpływ na rozwój tej
nauki. Od samego początku chrześcijanie jednak są
przeświadczeni owyjątkowej świętościMaryi, która różni
się od świętości każdego innego chrześcijanina. Maryja
nie jest równocześnie święta i grzeszna. Ona jest
najświętsza, bez skazy, czysta, niepokalana, wolna od
grzechu. Tylko Ona została uwolniona przez Boga od
bólów porodowych, które są ściśle i nierozerwalnie
powiązane z grzechem pierworodnym i są konsekwencją
upadku i grzeszności rasy ludzkiej (zob. Rdz 3,16).
Dlatego wolność Maryi od bólów porodowych była
znakiem Jej szczególnej świętości i bezgrzeszności. Już w
II wieku doktor Kościoła, św. Ireneusz z Lyonu stwierdził,
że upadły Adam został odnowiony w Chrystusie, a upadła
Ewa została odnowiona w osobie Maryi:

Przez nieposłuszną dziewicę człowiek został uderzony, upadł
i umarł. Również przez Dziewicę posłuszną Słowu Bożemu
człowiek (...) na nowo odzyskał życie. (...) Słuszną i konieczną
rzeczą było, aby Adam został odnowiony w Chrystusie (...)
i aby Ewa została odnowiona w Maryi. Aby Dziewica,
zostawszy obrończynią dziewicy, zmazała i obaliła
nieposłuszeństwo dziewicy przez swe posłuszeństwo
Dziewicy (Wykład Nauki Apostolskiej, 33).



Według św. Ireneusza Maryja jest wolna od bólów
rodzenia:

W innym miejscu mówi także o jego narodzeniu ten sam
prorok [Izajasz]: ‘Zanim ta, która ma rodzić urodzi i zanim
nadejdą bóle, wyjdzie (na świat) chłopiec’ [Iz 66,7].
Oznaczył przez to jego niezwykłe zrodzenie przez dziewicę
(Wykład Nauki Apostolskiej, 54).

Wybitny polski patrolog, ks. prof. Bogdan Częsz, który był
kierownikiem zakładu teologii patrystycznej naWydziale
Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu, w następujący sposób scharakteryzował
mariologię św. Ireneusza:

Z tematem dziewiczego macierzyństwa związany jest temat
świętości Maryi. Ireneusz zwraca uwagę na pokorę Maryi
i Jej uległość wobec Słowa Bożego. Szczególnie moment
Zwiastowania jest dla niego potwierdzeniem świętości
Maryi. Jej posłuszeństwo wobec woli Bożej umożliwiło
realizację Boskiego planu zbawienia człowieka. Ireneusz
określa, że Maryja w chwili zwiastowania była „pura” –
czysta. Termin ten wyraża świętość Maryi. Tym samym
daje do zrozumienia, że Maryja była czysta od początku,
a nie dopiero na skutek oczyszczenia przez Jezusa. Dziewicze
poczęcie i zrodzenie Jezusa jest dla niego znakiem
potwierdzającym świętość Maryi. Jej łono było nietknięte,
podobnie jak nietknięta była ziemia, z której został
uformowany Adam. Badacze tekstu Ireneusza zastanawiają



się nad tym, czy są podstawy, aby uważać, że świętość Maryi
przyjmuje on nie tylko w momencie zwiastowania, ale
rozciąga to pojęcie także na całe Jej życie. Przedmiotem
dyskusji jest sformułowanie przy opisie wesela w Kanie
Galilejskiej. Według Ireneusza, odpowiedź Jezusa na uwagę
o braku wina zawiera swego rodzaju napomnienie
przedwczesnego pośpiechu Maryi (repellens eius
intempestivam festinationem). Interpretacja tego fragmentu
ma długą historię. Nie wchodząc w jej szczegóły,
ograniczymy się do konkluzji, którą proponuje F. Sagnard.
Jego zdaniem wyrażenie intempestiva fastinatio nie ma
znaczenia pejoratywnego i nie oznacza niedoskonałości
Maryi, lecz wyraża Jej „pośpiech” dla realizacji tajemnicy
Boskiego planu, a tym samym oznacza pełną zgodność
z Jezusem. W oparciu o to możemy wyciągnąć wniosek, że
u Ireneusza zawarta jest myśl o świętości Maryi,
obejmującej całe Jej życie, chociaż wyraża się on jeszcze
w sposób nie do końca precyzyjny. Temat ten rozwiną
dopiero późniejsi pisarze chrześcijańscy (B. Częsz, Maryja
w nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, Salvatoris Mater, t. 11,
nr 2, 2009, s. 76).

Po Soborze Nicejskim w 325 r. o nadzwyczajnej i pełnej
świętości Maryi w sposób pośredni uczył św. Atanazy
Wielki, pisząc:

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. Czy Cię mam porównać do żyznej ziemi i jej
owoców? Tyś od niej większa, bo napisano: ‘Ziemia jest
podnóżkiem moich stóp» [zob. Iz 66,1], gdy Ty nosisz w sobie
stopy, głowę i ciało pełnego Boga. Czy mam powiedzieć, że
niebo jest wysokie? Lecz i ono nie jest Tobie równe, bo
napisano: ‘Niebo jest mym tronem', gdy w Tobie Bóg spoczął.
Czy powiem, że Aniołowie i Archaniołowie służą z drżeniem
Temu, który mieszka w Twym łonie, i nie śmią mówić w Jego
obecności, gdy Ty z Nim spokojnie rozmawiasz? Czy
powiem, że wielcy są Cherubini? Tyś większa od nich; oni
bowiem podtrzymują tron Boży [zob. Ps 80,1. 99,1], a Ty
nosisz Boga na swych rękach. Czy powiem, że wielcy są
Serafini? Tyś od nich większa; oni zakrywają swe twarze
skrzydłami [zob. Iz 6,1], nie mogąc patrzeć na pełnię chwały,
a Ty nie tylko wpatrujesz się w Jego twarz, lecz Go pieścisz
i pierś swą wkładasz w Jego święte usta. (…) O Dziewico,
czysta na ciele i duchu! Zaiste, to dzięki Tobie został
odnaleziony ten dar przecenny! O Ty, która pogrążyłaś
śmierć rządzącą łonem kobiety! Czystość bowiem jest
odzieniem Aniołów, koroną Archaniołów, chlubą Serafinów.
Skądże więc dzieci niewiasty otrzymały taki dar, jeśli nie od
tej, która obleczona jest w czystość. Skąd? Bowiem synowie
ludzcy, którzy rozpadają się w grobach po krótkim czasie, tu,
na ziemi, oblekają się w chwałę Aniołów. To przez Ciebie,



Matko Życia, otrzymaliśmy ten wielki dar! (Homilia przeciw
Ariuszowi, s. 216-217).

Oczywiście głównym motywem przewodnim wielkości
Maryi, którą sławi Atanazy i dzięki której jest Ona nawet
ponad aniołami, jest fakt bycia Theotokos. Jednakże,
przedstawiając Maryję jako większą od cherubinów
i serafinów w kontekście Jej Bożego macierzyństwa oraz
w kontekście Jej czystości, Atanazy implikuje nie tyle co
dziewictwo Maryi, co Jej całkowitą świętość, czyli
bezgrzeszność. Gdyby Maryja popełniła jakiś grzech, to
nie byłaby większa od aniołów i archaniołów. Co więcej,
według tego Ojca Kościoła trwałe dziewictwo Maryi
składa się z dwóch aspektów: fizycznego i duchowego.
Maryja jest nie tylko czysta fizycznie, nie zaznając
współżycia małżeńskiego z Józefem, lecz jest również
czysta duchowo, co niewątpliwie oznacza Jej pełną
świętość, w której nie ma żadnej skazy. Taki obraz Maryi
przedstawia konsekrowanym dziewicom Atanazy
w Liście do Dziewic, ukazując Ją jako zwierciadło i wzór
wszelkich cnót. Polski patrolog, ks. prof. Marek
Starowieyski ujął myśl Atanazego w sposób następujący:

Dodajmy, że Atanazy nie mówi tu bynajmniej jedynie
o dziewictwie somatycznym, które jest jedynie znakiem
dziewictwa wewnętrznego: świętości i czystości umysłu.
Maryja była dziewicą ‘tak na ciele jak i w myślach’, była
niepokalana i nieskalana. (…) Dziewictwo Maryi, tak
fizyczne jak i duchowe (świętość) jest dla Atanazego faktem



najzupełniej oczywistym (M. Starowieyski, Mariologia św.
Atanazego Wielkiego, Warszawskie Studia Teologiczne, nr
specjalny, grudzień 2017, str. 341, 343).

Kolejnym świadkiem zupełnej czystości i świętości Maryi
jest św. Efrem Syryjczyk, zagorzały przeciwnik
arianizmu, który urodził się około 306 roku
w Mezopotamii. Całe życie swoje spędził na modlitwie
i studiowaniu Pisma Świętego. Wyświęcony na diakona,
aby służyć innym, sam praktykował surową ascezę. Wraz
ze swoim biskupem i nauczycielem Jakubem założył
szkołę teologiczną w Nissibis. Spośród innych
starożytnych pisarzy chrześcijańskich wyróżniał go styl
pisania. Efrem był chrześcijańskim poetą, dlatego łączył
poezję z teologią, co pozwalało mu jeszcze bardziej
pogłębić refleksję teologiczną nad prawdami wiary.
Zwany przez starożytnych cytrą Ducha Świętego cieszył
się tak wielką sławąwśród innychwyznawcówChrystusa,
że zaraz po śmierci jego grób stał się miejscem
pielgrzymek ówczesnych chrześcijan. Zmarł, zarażając
się od chorych, którym pomagał w trakcie trwania
epidemii. W 1920 roku papież Benedykt XV nadał mu
tytuł Doktora Maryjnego (Doctor Marianus). W jednej ze
swoich 77 pieśni nisibijskich św. Efrem ukazuje jeszcze
jeden przywilej, jakim Maryja została obdarzona przez
Wszechmocnego Boga. Twierdził, że Maryja nie miała
w sobie żadnego grzechu, była całkowicie wolna od
wszelkiej zmazy grzechowej. Przedstawia on Maryję jako



wolną od wszelkiego grzechu, podobną do Chrystusa
w stanie całkowitej świętości i jest to wyłączny przywilej
tylko ich dwojga:

Rzeczywiście, Panie, Ty i Matka Twoja, sami tylko
jesteście pod każdym względem piękni. Albowiem
w Tobie, Panie nie ma plamy, ani jakiejkolwiek zmazy nie
ma w Matce Twojej. Obok Was dwojga, wśród moich synów
nie ma nikogo, kto mógłby być podobny (Carmina Nisibena
27, 8).

Dlatego św. Efrem jest klasycznym starożytnym
świadkiem całkowitej bezgrzeszności Maryi. Według św.
Efrema Maryja obok Jezusa jest jedyną z osób, które
pokonały samego węża, szatana:

Ponieważ wąż uderzył Ewę pazurem, stopa Maryi rozbiła
go [Rdz 3,15] (Diatessaron 10,13; SC 121, 191).

Z tego względu Maryja również została zachowana od
bólów porodowych:

Kobieta, która rodzi wśród cierpień, nie może być
nazwana błogosławioną. Pan zaś w ten sam sposób, jak
wszedł przez drzwi zamknięte (J 20, 26), tak też wyszedł
z dziewiczego łona, ponieważ ta dziewica urodziła
naprawdę i rzeczywiście, ale bez bólów (Diatessaron 2, 6:
SCh 121, 69).



Wybitny polski patrolog, ks. prof. Stanisław Longosz,
który był redaktorem naczelnym pisma patrystycznego
Vox Patrum, w następujący sposób odniósł się do tej
kwestii:

Efrem wreszcie przyjmuje, że Maryja nie miała grzechu
pierworodnego poprzez stwierdzanie, że wolna była od
bólów porodowych, które przecież są jego następstwem
i nieodłącznym elementem wszystkich rodzących matek.
– (S. Longosz, Niepokalane poczęcie w kontekście nauczania
Ojców Kościoła o świętości Maryi (II-IV wiek) [w:] Tota
pulchra es Maria, pod red. J. Kumali, Licheń 2004, s. 63).

Podsumowując, można stwierdzić za ks. prof. Longoszem,
że:

Takie przekonanie, że św. Efrem jest klasycznym
patrystycznym świadkiem wyjątkowej świętości
i niepokalanego poczęcia Maryi podziela znakomita
większość znawców jego pism i teologii, jak cytowani już
P. Krüger, G. Bickell, I. Ortiz de Urbina, M. Jugie, J.M.
Fernandez, F. Spadafora, G. Jouassard, u nas w Polsce m.in.
W. Kania i J. Domański (S. Longosz, Niepokalane poczęcie
w kontekście nauczania Ojców Kościoła o świętości Maryi
(II-IV wiek)..., s. 64).

Wielki święty i ojciec Kościoła, żyjący w IV wieku
Ambroży z Mediolanu, mówiąc o świętości Maryi,
stwierdził explicite:



Podnieś mnie cieleśnie, w ciele które upadło w Adamie.
Podnieś mnie nie z Sary, lecz z Maryi, dziewicy nie tylko
nieskalanej, lecz dziewicy, którą łaska uczyniła
nienaruszalną, wolną od wszelkiej zmazy grzechu
(Komentarz do Psalmu 118; s. 22, 30).

Proklus z Konstantynopola bądź Pseudo-Proklus w V w.
napisał:

[Maryja została] ulepiona [stworzona] z czystej gliny (…)
[Ona jest] najświętszą, najgłębszą świątynią
bezgrzeszności (…) Maryja jest niebiańską kulą nowego
stworzenia, w której zawsze jaśniejące Słońce
sprawiedliwości wymazało z całej jej duszy wszelką
ciemność grzechu (Homilia 6; 8,17: Laudatio sanctae Dei
genitricis Mariae [w:] Patrologia Graeca, t. 65, s. 733, 753,
758A).

W pierwszej połowie V w. jeden z uczestników soboru
w Efezie (431 r.), Teodot z Ancyry mówi odnośnie do
Maryi, że jest: bez skazy, jest niepokalana, święta dusza
i ciałem. Porównuje Matkę Pana do lilii pośród cierni,
ukazując Jej bezgrzeszność i świętość wśród grzesznej
ludzkości:

Dziewico niewinna, bez skazy, całkiem nienaganna,
niepokalana, nieskażona, święta duszą i ciałem, jak lilia
wyrosła pomiędzy środkiem cierni (Homilia 6,11 [w:]
Patrologia Graeca, t. 77, 1427A)



W tym samym czasie na Zachodzie kapłan i łaciński
poeta chrześcijański, Seduliusz konstruuje podobny
obraz odnoszący do Maryi, która jak kwiat wolny od
kolców, czyli grzechów, nie straciła swojej pierwotnej
moralnej piękności i nie popadła w zło, a co więcej,
swoim wewnętrznym pięknem przyćmiewa cały rodzaj
ludzki:

Jak pośród ostrych cierni delikatna rozkwita róża, wolna
od kolców, co ranią, i krzew macierzysty przyćmiewa
swym pięknem, tak z rodu Ewy wzrosła święta Maryja
(Carmen Paschale, pismo 2, w. 28-30; Patrologia Latina,
t. 19, 595-596).

W pierwszej połowie V w. o całkowitej bezgrzeszności
Maryi pisał również kapłan Hezychiusz Jerozolimski,
stwierdzając:

Wybrana spośród kobiet, wybitna wśród dziewic,
zaszczytna ozdoba naszej natury, duma naszej gliny,
która wyzwoliła Ewę od jej hańby, Adama od grożącej mu
kary, ucięła zuchwałość smoka [diabła], ta, której nie
dosięgnął dym naszego pożądania, ani robak zmysłowej
przyjemności też nie zepsuł (Homilia V o Najświętszej Bożej
Rodzicielce Maryi [w:] Patrologia Graeca, t. 93, 1465A).

Jednym z najważniejszych chrześcijańskich świadectw
dotyczących niepokalanego poczęcia Maryi jest
świadectwo zawarte w myśli Theoteknosa,
palestyńskiego biskupa Livias, obok Gerico, który około
600 r. stwierdził:



On uwielbił Ją [Maryję], świętą i całą piękną, czcigodną,
godną wszelkiej radości, matkę i dziewicę, czystą i bez
skazy. (…) Rodzi się jak cherubini, Ta, która jest z gliny
czystej i niepokalanej. (…) Tak więc niepokalane ciało całej
świętej [Maryi] i jej czysta dusza, w której upodobał sobie
Bóg, zostały wzięte [do nieba] w asyście aniołów. (…)
I chociaż niosące Boga ciało najświętszej [Maryi]
zakosztowało śmierci, nie zostało skażone; bo było
nieskażone i wolne od zepsucia i zostało podniesione do
nieba z jej czystą i nieskazitelną duszą przez świętych
archaniołów i moce. (Panegiryk na Święto Wniebowzięcia,
1-4)

Ks. prof. Manfred Hauke, odnosząc się do mariologii
Theoteknosa, pisze, że:

Celebracja niebiańskiego spełnienia Matki Bożej staje się
także okazją do wyjaśnienia początku ziemskiego życia
Maryi. Jeśli Jezus Chrystus otworzył królestwo niebieskie
świętym i otworzył raj dobremu łotrowi, tym bardziej uczynił
to ‘dla tej, która ofiarowała mu mieszkanie swego łona, dla
tej, którą sam stworzył, którą sam ukształtował’. Dlatego
Theoteknos potwierdza szczególną interwencję Boga
u początków życia Maryi. W związku z tym, nie dziwi
odnalezienie odniesienia do świętości i czystości, które już
otaczają jej poczęcie (M. Hauke, Introduction to Mariology,
The Catholic University Press, Washington 2021, s. 222).



Idąc w głąb VII wieku, znajdujemy ważne świadectwo
napisane przez św. Sofroniusza, który w liście
synodalnym skierowanym do patriarchy
Konstantynopola, Sergiusza oraz pozostałych
patriarchów wyłożył katolicką naukę na temat grzechu
pierworodnego oraz wcielenia. W tym samym liście,
w kontekście nauki o grzechu pierworodnym patriarcha
Jerozolimy sławi Maryję jako całkowicie wolną od
wszelkiego skażenia ciała, duszy i umysłu. Według niego
Matka Boża została uprzednio oczyszczona, jednak
rozumie on to oczyszczające działanie Ducha Świętego
w osobie Maryi nie jako przejście od stanu grzechu do
stanu świętości, czystości i łaski, lecz jako wzrost łaski
i pomnożenie świętości. Maryja, która jest wolna od
grzechu pierworodnego, w momencie Zwiastowania
zostaje oczyszczona, czyli obdarzona jeszcze większą
czystością i świętością. Dlatego bizantyjski koncept
uprzedniego oczyszczenia Maryi nie jest sprzeczny
z bezgrzesznością i niepokalanym poczęciem Maryi. List
synodalny do Sergiusza i innych patriarchów został
odczytany w całości na jedenastej sesji Soboru
Konstantynopolitańskiego III. Zaakceptowano jego
zawartość, stwierdzono, że jest w pełni ortodoksyjna
i dzięki temu ten chrystologiczny Sobór potwierdził
również wiarę w całkowitą bezgrzeszność Maryi i Jej
wolność od grzechu pierworodnego:

Wchodzi [Jezus] w łono niewinnego małżeństwa,
promieniującego czystością dziewictwa, to znaczy [do]



Maryi, która jest święta i jasna, pełna mądrości Boskiej
i wolna od wszelkiego skażenia ciała, duszy i umysłu
(Epistola synodica ad Sergium 2.3.1 [w:] Patrologia Graeca,
t. 87, 3.3160).

Można by przytaczać kolejne słowa wielkich świętych
i ojców Kościoła z pierwszego tysiąclecia, którzy opiewali
absolutną świętość Maryi w terminach, które nie tylko
implikowały Jej bezgrzeszność, lecz także Jej wyjątkową
świętość w całym Jej istnieniu i w całej Jej ludzkiej
naturze. Nawet sam ojciec reformacji protestanckiej,
Marcin Luter, już po zerwaniu i odłączeniu się od
Kościoła Katolickiego wciąż wierzył i nauczał, że anioł,
ogłaszając Ją jako łaski pełną w Ewangelii św. Łukasza
(Łk 1,28), ogłosił Ją jako całkowicie wolną od grzechu.
Zawarł tę naukęw swoim zreformowanymmodlitewniku,
wolnym, jak sam mówił, od papieskich wpływów,
wydanym w 1522 r.:

Jest pełna łaski, ogłoszona jako całkowicie bez grzechu –
coś niezwykle wielkiego. Bo łaska Boża napełnia ją
wszystkim dobrem i czyni ją wolną od wszelkiego zła
(A Little Prayer Book).

Wswoim kazaniu na dzień poczęciaMatki Bożej z 1527 r.,
Marcin Luter stwierdził, że Maryja dzięki szczególnej
łasce Bożej została poczęta bez grzechu pierworodnego.
Od pierwszej chwili swojego istnienia była już pełna łaski,
była niepokalanie poczęta:



Lecz co się tyczy drugiego poczęcia, to znaczy połączenia
duszy z ciałem, to nabożnie i święcie wierzymy, że została
Ona poczęta poza grzechem pierworodnym, w ten sposób,
iż w momencie połączenia duszy z ciałem została także
oczyszczona z grzechu pierworodnego i w pierwszym
momencie życia była już bez żadnego grzechu, ozdobiona
darami Bożymi (WA 17/2, 280-289).

Taka jest prawda o naszej Niepokalanej Pani. Całe Jej
istnienie było przepełnione łaską Bożą, od początku do
końca. Nie było momentu, w którym grzech mógł wejść
w Jej egzystencję. Dlatego rozważ, drogi Czytelniku, słowa
bizantyjskiego mnicha z IX w., Teognostesa
z Konstantynopola, który w następujący sposób ujął
prawdę niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi
Panny:

Istotnie wypadało, aby ta, która od początku została
poczęta przez uświęcające działanie (...) powinna mieć też
świętą śmierć (...) święty początek (...) święty koniec, święte
całe jej istnienie (Hom. 1 w Dorm. Deiparae, PO, Graffin-
Nau, 16, 467).
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