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PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

„Przyjaciel kocha w każdym czasie” - to zdanie z siedemnastego rozdziału
Księgi Przysłów w sposób niezwykle prosty ukazuje nam istotę przyjaźni.
Przyjaźń jest w rzeczywistości najwyższą formą miłości, która — jak dopowie
Św. Paweł Apostoł w Hymnie o miłości — nigdy nie ustaje.

Wielu z nas traktuje okres wakacyjny jako czas tworzenia nowych lub
utrwalania istniejących już przyjaźni. Sprzyja temu chociażby możliwość
oderwania się od codziennych obowiązków naukowych czy zawodowych,
pogoda umożliwiająca spędzanie czasu w gronie przyjaciół na świeżym
powietrzu, czy też wyjazdy urlopowe w zupełnie nowe miejsca z szansą
poznania nowych osób. Wszystko to powoduje, że letnie miesiące mogą być
przepełnione pięknymi chwilami budowania przyjaźni. Z tego też powodu
zdecydowaliśmy się poświęcić ten lipcowy numer SIEJMY tematowi przyjaźni.

W tym numerze pragniemy podzielić się naszymi refleksjami dotyczącymi tej
najwyższej formy miłości. Na przykładach wyjętych z Pisma Świętego, dzieł
mistyków i ludzi żywej wiary, chcemy zachęcić każdego z Was, drodzy
Czytelnicy, do choćby krótkiej chwili namysłu nad pięknem przyjaźni i tym, jak
ważne jest otwieranie się na jej różne formy w naszym życiu.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury lipcowego numeru SIEJMY!



W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU
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Zgodnie ze słownikową definicją przyjaźń
to bliskie i serdeczne stosunki z drugim

człowiekiem oparte na wzajemnej
życzliwości i zaufaniu1. Wydaje się jednak,
że tego rodzaju uczucia mogą, a nawet

powinny łączyć nas z praktycznie każdym
napotkanym na naszej drodze

człowiekiem. O ile może na zaufanie
trzeba sobie zasłużyć, o tyle harmonijne

stosunki społeczne wymagają, żeby
życzliwość i serdeczność wobec innych

ludzi były normą. Przyjaźń rozumiana jako
więź różniąca się od koleżeństwa – które
łączy nas raczej ze znajomymi z pracy,
szkoły czy uczelni – oraz od zwykłej

znajomości, jest relacją o wiele głębszą. Do
jej zbudowania są konieczne bliskość
emocjonalna, duchowa i intelektualna.



Ta sama prawda

Podstawą kształtowania bliższej więzi bardzo często są różnego
rodzaju wspólne sprawy i zainteresowania. Rozmowa o tym, co
spotyka nas na co dzień, czym żyjemy i co nas dotyka, jest
świetnym początkiem znajomości. Przyjaźń wymaga jednak czegoś
więcej. Na potrzeby tych rozważań możemy stworzyć pewnego
rodzaju piramidę relacji. U jej podstawy będą leżeć sprawy, które
mogą połączyć dwoje zupełnie odległych od siebie ludzi, takie jak
pogoda, sport czy różnego rodzaju bieżące wydarzenia. Wyżej
znajdują się kwes�e trochę bardziej szczegółowe, mogące sprzyjać
budowaniu więzi, jak na przykład wspólne studia. Kolejne piętro
stanowią natomiast dzielone przez nas zainteresowania i pasje. Na
szczycie piramidy znajdziemy zbieżne pragnienia, marzenia i ideały.
To na tym poziomie może zaistnieć przyjaźń, chociaż oczywiście
wszystkie pozostałe etapy będą jej solidną podstawą.

Co ciekawe, żeby przyjaźń była szczera i trwała, nie trzeba wcale
wypełniać wymogów wszystkich poszczególnych poziomów
piramidy. Oznacza to, że z przyjacielem wcale nie muszą łączyć nas
podobne wykształcenie, poglądy polityczne, nie musimy też mieć
wspólnego pochodzenia ani przeszłości. C.S. Lewis w rozdziale

Przyjaźń bowiem nie jest niczem innem, jak zgodnością we
wszystkich rzeczach boskich i ludzkich połączoną z

życzliwością i miłością: i z wyjątkiemmądrości może nic
lepszego nad nią nie dali człowiekowi nieśmiertelni

bogowie2.



swojej książki Cztery miłości poświęconym przyjaźni zwraca uwagę
na to, że przyjaźń zaczyna się w momencie, w którym dwie osoby
zadają sobie nawzajem pytanie: Czy obchodzi Cię ta sama prawda
co mnie?3. Prawdziwe braterstwo dusz wymaga więc, aby leżały
nam na sercu te same sprawy i żebyśmy podążali w tym samym
kierunku. Warto pamiętać jednak, że w przyjaźni bardzo ważne są
czyny. Teoretyczne rozmowy o ideałach, kierunkach rozwoju
społeczeństwa i Kościoła można przecież prowadzić w kole
dyskusyjnym składającym się z osób, których nie łączą żadne
bliskie więzi. Prawdziwa przyjaźń wykuwa się natomiast w
działaniu, które często sprowadza się do wcielania w życie ważnych
dla wszystkich przyjaciół idei. W takich sytuacjach można bardzo
dobrze wypróbować charakter drugiego człowieka – to na ile jest
on wierny sobie, a także to, na ile można na niego liczyć w ramach
pracy zespołowej. Wiele osób podkreśla, że ważnym elementem
przyjaźni jest wzajemne wsparcie w trudnych sprawach. To
oczywiście prawda, ale wsparcie nie powinno być podstawą
przyjaźni, a raczej jej konsekwencją. Nie pomagamy przecież
przyjacielowi na zasadzie jakiegoś nudnego, uciążliwego
obowiązku – chcemy po prostu zaoferować wsparcie osobie, z
którą wiele nas łączy, którą kochamy i której szczęście leży nam na
sercu.

Wojownika, poety, filozofa czy chrześcijanina nie poznaje się,
wpatrując mu się w oczy, niczym ukochanej osobie - lepiej
walczyć u jego boku, z nim czytać, spierać się czy modlić4.



Wielu osobom, zwłaszcza tym, którzy nie zaznali piękna przyjaźni,
relacja ta jawi się jako nieosiągalny ideał, możliwy do zrealizowania
jedynie na kartach powieści; jako relikt przeszłości albo jako
dziecięce marzenie, które upada po zderzeniu z brutalną
codziennością. Tego rodzaju sceptycy twierdzą, że utrzymanie
przyjaźni jest trudniejsze w pędzie codzienności dzisiejszego
świata, a większość zawieranych przez nas znajomości jest z zasady
powierzchowna – w końcu jaką bliskość można osiągnąć ze
znajomym z Facebooka? Prawdą jest, że obecne czasy nie sprzyjają
przyjaźni, ale przyczyna takiego stanu rzeczy może być trochę inna
niż szybkie tempo życia i powierzchowność więzi. We
wspomnianej już książce Lewis zauważa bowiem, że nasze
sceptyczne podejście do przyjaźni wynika stąd, że współczesny
człowiek prowadzi dziś konsumpcyjny styl życia oparty na
umiłowaniu cielesności i dóbr materialnych. Kiedyś przyjaźń była
czymś bardziej naturalnym – w starożytności tego rodzaju więź
łączyła greckich obywateli rozprawiających o sprawach polis czy
skupionych w grupkach matematyków, którzy dla czystej
przyjemności rozmyślali nad skomplikowanymi problemami.
Przyjaźń, jako relacja niemal nie z tego świata, daleka od
zmysłowości i oparta przede wszystkim na więzi duchowej i
intelektualnej, nie pasuje więc do naszego rozhisteryzowanego i
kipiącego erotyką świata. Przyjaźń jest w pewnym sensie uczuciem
niepotrzebnym – o ile bowiem miłość zmysłowa wiąże się z
cielesną przyjemnością, a do tego przyczynia się do przetrwania
naszego gatunku, o tyle celem przyjaźni jest ona sama.



Najgłębsza i najtrwalsza myśl dawnych wieków opierała się
na ascezie i odrzuceniu świata. Natura, emocje oraz ciało
budziły lęk jako zagrożenia dla duszy, ewentualnie były

traktowane z pogardą jako poniżające dla ludzkiej godności.
Naturalne więc, że najbardziej ceniono to uczucie, które

robiło wrażenie najbardziej niezależnego od natury, które
wydawało się wręcz rzucać jej wyzwanie. Przywiązanie albo
miłość erotyczna były w zbyt oczywisty sposób splecione z

naszym układem nerwowym. Nie da się nie zauważyć, że obie
formy uczucia łączą nas ze światem zwierząt; mówiąc
przenośnie, obie tkwią głęboko w nas i łaskoczą nasza

przeponę. Za to przyjaźń - a więc piękny, spokojny i
racjonalny świat związków zawieranych z wyboru - pozostaje
wolna od tej materialnej więzi. Jak się wydaje, ona jednak ze
wszystkich miłości potrafi ludzi podnosić na poziom bogów

czy aniołów5.

Eros i filia

W tym momencie warto zastanowić się nad tym, czym przyjaźń
różni się od miłości zmysłowej, czyli eros. Brak tego zmysłowego
pierwiastka dla wielu osób jest sygnałem, że przyjaźń jest więzią
trudniejszą niż miłość erotyczna. W miłości zmysłowej wszelkie
napięcia między obiema stronami tej relacji mogą bowiem znaleźć
ostatecznie ujście w cielesnym zrywie, co nie jest możliwe w
przyjaźni, w której wszystko rozgrywa się na poziomie bardziej
racjonalnym.



Ukazaniu pojęcia miłości w jej różnych wymiarach papież Benedykt
XVI poświęcił swoją encyklikę pt. Deus Caritas Est. Większość
miejsca zajmuje co prawda rozróżnienie pomiędzy erosem a agape,
czyli miłością opartą na wierze, jednak bystre oko wychwyci w niej
również krótką wzmiankę o filii, którą papież nazywa „miłością
przyjaźni”6. Miłość przyjaźni stanowi miłość czystą – przyjacielską,
rodzicielską, dojrzałą, opartą na dialogu, zrozumieniu i
poszanowaniu siebie oraz drugiego człowieka, także jego
różnorodności, na zaufaniu i poczuciu wolności w związku. Tego
rodzaju miłość ma różne wymiary. Może ona istnieć w sposób
naturalny, pomiędzy przedstawicielami tej samej krwi, niekiedy
przejawia się w realizowaniu cnoty gościnności, innymi razy
występuje jako czysta przyjaźń, a także jako przyjacielska relacja
pomiędzy kochankami. O ile jednak eros to piękno i pragnienie jego
afirmacji, o tyle czysta przyjaźń wynika z aktu rozumu, decyzji, że
ktoś będzie nam bliski.. Erosem rządzą pożądliwość, namiętność i
gwałtowność, natomiast podstawą przyjaźni są wzajemne
zaufanie, wyrozumiałość i życzliwość. W końcu eros ma w sobie
coś krótkotrwałego, chwilowego, jak pożądanie które wybucha
gwałtownie i szybko się spala, natomiast filia, chociaż może się
oczywiście skończyć, jest z zasady długotrwała.

Miłość przyjaźni to miłość, którą sami wybieramy. Oczywiście,
wybrać możemy także kochanka, ale bardzo często podstawą tej
decyzji jest pożądanie, uczucie czysto fizyczne i w zasadzie
niezależne od nas, które sprawia, że pragniemy fizycznego
kontaktu z danym człowiekiem. Przyjaźń to natomiast przede
wszystkim akt woli, decyzja, że chcemy, aby ten człowiek był nam
bliski, niezależnie od wszystkich cech fizycznych. Oczywiście, są



przyjaźnie, zawarte trochę przez przypadek – na przykład w
dzieciństwie czy wczesnej młodości, które są w stanie przetrwać
wiele lat. Bardzo często jednak fakt, że takie relacje został zawarte,
a także to, że nie osłabły, jest kwes�ą nie aktu woli, a przypadku.
W tych przyjaźniach musiało istnieć coś więcej – zdarzyło się
pewnie tak, że dwie osoby były do siebie na tyle podobne, że
nawet zmiany, które zaszły w każdej z nich, nie były na tyle silne,
żeby je od siebie oddalić albo wspólne dorastanie może sprawiło,
że podobne rzeczy stały się dla nich ważne. Wiele przyjaźni z
dzieciństwa rozpada się jednak naturalnie przez to, że każda ze
stron tej relacji dojrzewa na swój sposób i siłą rzeczy później obie
idą w swoim kierunku. O wiele większy potencjał trwania mają
przyjaźnie zawarte w późniejszym wieku, kiedy nasza osobowość
jest już w większym stopniu ukształtowana i wiemy, jakie wartości
są dla nas istotne. Wówczas o wiele łatwiej jest nam szukać osoby,
która patrzy w tym samym kierunku, co my. Również tej wspólny
kierunek odróżnia miłość erotyczną od przyjaźni:

W tym momencie można zadać sobie pytanie, czy może istnieć
przyjaźń między przedstawicielami dwóch różnych płci, czy też
taka relacja zawsze, prędzej czy później, przekształcić się musi w
miłość zmysłową. Niektórzy twierdzą, że jeśli przyjaciele nie są dla
siebie fizycznie odpychający, to prędzej czy później pojawi się
między nimi miłość erotyczna. Ojciec Adam Szustak w jednym ze

Kochankowie niejako stoją twarzą w twarz, wpatrzeni w
siebie nawzajem i zaabsorbowani drugą osobą - przyjaciele

raczej stoją ramię w ramię, zaabsorbowani wspólnym
przedmiotem zainteresowania7.



swoich nagrań powiedział, że tego rodzaju przyjaźń zaistnieć może
tylko w sytuacji, kiedy obie osoby odkryły już swoje powołanie i są
w nim maksymalnie szczęśliwe. Kiedy jednak jedna ze stron
odczuwa w swoim życiu jakiś brak, może z biegiem czasu traktować
tę przyjaźń damsko-męską zbyt poważnie i to w niej szukać
zaspokojenia. Z drugiej strony, przyjaźń między kochankami jest
wręcz konieczna. Nawet jeśli relacja między mężczyzną i kobietą
zaczyna się od miłości zmysłowej, to dojrzałość osiągnąć może ona
tylko wówczas, kiedy kochankowie staną się swoimi prawdziwymi
przyjaciółmi. Przyjaźń powinna więc stanowić podstawę dobrze
funkcjonującego małżeństwa – o wiele bardziej solidną niż miłość
zmysłowa, która jest z natury przemijająca i ulotna.

Przypisy:
1. Słownik języka polskiego PWN, dostępny pod adresem: h�ps://sjp.pwn.pl/sjp/
przyjazn;2512094.html (data dostępu: 08.07.2022).
2. Marek Tulliusz Cyceron, Lelius czyli rozmowa o przyjaźni;
3. C.S. Lewis, Cztery Miłości, Wydawnictwo: Media Rodzina, Warszawa 2020;
4. Tamże;
5. Tamże;
6. Encyklika Deus Caritas Est Ojca Świętego Benedykta XVI;
7. C.S. Lewis, Cztery Miłości…;
8. Tamże.

A teraz przypuśćmy, że możesz wybierać pomiędzy dwoma
możliwościami: albo przestanie was dwoje łączyć więź

erotyczna, jednak na zawsze pozostaniecie razem
poszukiwaczami tego samego Boga, tego samego piękna, tej
samej prawdy - albo stracicie to wszystko, ale do końca życia

będziecie mogli zachować cały żar i wszystkie rozkosze
miłości erotycznej8.



Przyjaźń
i wiara
MONIKA PIOSIK



Wszyscy potrzebujemy przyjaciela. Kogoś z kim
będzie można porozmawiać i pomilczeć, z kim dobrze
będzie spędzić czas. Przede wszystkim jednak
potrzebujemy zrozumienia i akceptacji. Poczucia, że to,
co robimy i jak działamy, jest dla kogoś ważne.

Często rozmawiamy z przyjaciółmi nie tylko po to, żeby się
podzielić swoimi doświadczeniami, ale też po to, by się
poradzić albo wręcz oswoić jakiś własny lęk. Zdarzają się
nam jednak takie dylematy i takie problemy, których nawet
udzielona w najlepszej wierze rada, i to taka od
najserdeczniejszego przyjaciela, nijak nie rozwiąże. Inni
ludzie nie siedzą w naszych głowach. Nie ma też osób,
które znają się na wszystkim… Przyjaciel pomoże tak, jak
umie, albo po prostu będzie. Nie spowoduje to jednak, że
pozbędziemy się naszych wątpliwości, ani że po rozmowie
z nim podejmiemy dobrą decyzję.



Są też takie sprawy, które lubią ciszę, których nawet nie ma
z kim omówić. Nie zmienia to jednak faktu, że i tak trzeba
się jakoś zachować, przedsięwziąć odpowiednie kroki
w danej sytuacji. Na koniec dnia, nawet jak już wysłuchamy
opinii innych, zostajemy z problemem sami. To właśnie
wtedy należy podjąć decyzję lub też znaleźć w sobie siłę,
by zachować się właściwie.

Jako katolicy zapominamy (i to nie tylko w sytuacjach
problematycznych) o jednej, bardzo ważnej rzeczy,
a mianowicie o tym, że istnieje rzeczywistość świętych
obcowania. Skoro tak, to czy taki święty, który za życia
„specjalizował” się w tematyce, w której potrzebujemy
pomocy, nie mógłby zostać naszym przyjacielem?
Orędownikiem u Pana? Po prostu pomóc w trudnej
sytuacji?

W książce spisanej, na podstawie doświadczonych wizji
przez ks. O�avio Micheliniego pt. „Orędzia Pana Jezusa do
kapłanów”, w paragrafie dotyczącym niewykorzystanych
darów płynących z dogmatu świętych obcowania
czytamy:

„Jezus: Niech Moi kapłani pouczają wiernych słowami
prostymi i jasnymi, że wasi bracia, którzy już dokonali na
ziemi podróży życia doczesnego, nie odłączają się od was
i nie są od was daleko.

Mówcie, że nie są oni bezczynni i bierni względem was, lecz
że w nowym stanie życia, doskonalszym od waszego, są oni



przy was i kochają was. Biorą oni udział, w miarę i stosownie
do osiągniętej przez nich doskonałości, we wszystkich
kłopotach Mego Ciała Mistycznego.

Powtarzam wam, że dusze zmarłych nie mogą usunąć waszej
wolnej woli, ale gdy wasza wiara i wezwanie zwracają się do
nich, są wtedy przy was i pomagają w walce z diabłem.

Patrzą oni nawas, idą zawami i wspomagają zgodnie z waszą
wiarą i wolną wolą. Mój synu, ileż to olbrzymich skarbów
Ojciec mój przygotował dla was! Jakie olbrzymie źródła
nieużyte! Ile zmarnowanego na próżno - dobra!”

Dusze, które są po drugiej stronie życia – czy to w czyśćcu,
będąc częścią Kościoła cierpiącego, czy to w niebie,
wypełniając swoje zadania jako członkowie Kościoła
triumfującego – mogą się za nas modlić i wstawiać. Dusze
takie mogą nam na różne sposoby pomagać.

„Śmierć, wbrew pozorom, nie jest końcem działania dusz.
Śmierć, która dokładniej powinna nazywać się „przejściem”,
jest naprawdę przejściem z czasu do wieczności, która nie
kładzie końca czynności duszy w dobrym, czy też w złym.”

Znajdziemy w historii Kościoła mistyków, którzy ze
świętymi rozmawiali, którzy dostawali od nich rady
w sprawach swoich i innych ludzi. Można powiedzieć
(mistycy sami nawet tak to określali), że przyjaźnili się ze
świętymi. Święci jednak potrzebują naszej prośby, musimy
dać im o sobie znać i zapukać po pomoc. Bo oni, tak jak
sam Bóg, szanują naszą wolną wolę. W objawieniach Fulli



Horak, do której przychodzili z odpowiedziami na
przeróżne pytania tacy święci jak np. św. Magdalena Zofia
Barat, bł. Katarzyna Emmerich, św. Teresa od Dzieciątka
Jezus, św. Andrzej Bobola, lub też św. Jan Maria Vianney
czytamy, że aby wybrany przez nas święty (czy to nasz
patron, czy jakikolwiek inny święty) wziął nas w opiekę to
powinniśmy odmówić do niego nowennę. Może to być
nawet najprostsza modlitwa np. połączenie Ojcze nasz
i Zdrowaś Maryjo, powtarzane przez 9 dni jak nowenna.
Najlepiej jest taką modlitwę zakończyć spowiedzią
i Komunią Świętą. Na początek to powinno wystarczyć, by
wybrany święty mógł działać w naszym życiu, wstawiając
się u Boga za nami.

„[…] życie trwa nadal poza grobem. Ci wszyscy, którzy
wyprzedzili was ze znakiem wiary, czy są w Czyśćcu, czy
w Niebie, kochają was nadal miłością czystszą, żywszą
i większą. Pragną oni bardzo pomócwam znieść ciężkie próby
życiowe, by pomóc wam osiągnąć - tak jak oni już osiągnęli -
wielki cel końca życia. Znają oni dobrze wszystkie
niebezpieczeństwa i zasadzki grożące waszym duszom. Ich
pomoc dla was jest mocno uwarunkowana waszą wiarą
i dobrą wolą dążenia z nimi, z modlitwą i ufnością w ich
skuteczne wstawiennictwo u Boga i Najświętszej Maryi
Panny.

Jeśli kapłan i wierni są ożywieni żywąwiarą w niewyczerpane
pomoce łaski, oraz w pomoc i dary, które mogą zaczerpnąć
z dogmatu Świętych Obcowania, zobaczą, że ich moc nad
siłami złego ducha stokrotnie się powiększy.”



Taki przyjaciel w niebie może nam bardzo pomóc
w duchowym rozwoju i pogłębianiu relacji z Bogiem. Tak
jak my teraz, tak i święci przed nami mieli swoje życiowe
problemy, różne temperamenty i sposoby dochodzenia do
pełni relacji ze Stwórcą. Czerpanie z ich doświadczeń to
jedno, zaś drugie to ich wstawiennicza moc. Oni są już
przed obliczem Stwórcy, są mili Panu i już wiedzą, jak się
modlić, by zostać wysłuchanym.

Aż żal nie skorzystać z okazji i nie sprawdzić, w jak wielu
rzeczach taki święty – prosto z nieba – może zostać
naszym najlepszym przyjacielem oraz powiernikiem. Kto
wie, jak daleko można zajść idąc pociąganym przez tak
silnych i mocnych towarzyszy? Czy ty też odważysz się
zaprosić świętego do swojego życia?

Wszystkie cytaty wykorzystane w tekście pochodzą z książki ks. O�avio Micheliniego:
„Orędzia Pana Jezusa do kapłanów”: h�p://www.objawienia.pl/michelini/
michel1.html#146 (dostęp: 29.06.2022).



Zacznijmy żyć
w przyjaźni

PIOTR ZIEMECKI



Przyjaźń – najwyższa forma miłości. Pan Bóg wezwał do
niej każdego człowieka. Powołał nas do niej słowami
Chrystusa wypowiedzianymi podczas Ostatniej
Wieczerzy. Gdy zatem zastanawiasz się, jak kochać
najpełniej i najprawdziwiej, to odpowiedź brzmi: kochać w
przyjaźni. Prawdziwą miłość znajdziesz, dążąc do głębokiej
i czystej relacji z drugim człowiekiem, któremu będziesz
gotów poświęcić nawet własne życie.

Jakże bardzo brakuje nam przyjaźni w dzisiejszym świecie!
Istotę miłości sprowadziliśmy albo do pożądania i
seksualności, albo w najlepszym wypadku wyłącznie do
szacunku do najbliższych osób w rodzinie czy dzielenia
wspólnych zainteresowań w grupie rówieśniczej. Nie
wierząc (nie wiedząc?), że to właśnie przyjaźń jest
najwyższą formą miłości, skazaliśmy swoje relacje
koleżeńskie, małżeńskie i rodzinne na szereg dramatów,
nieporozumień i tragicznych zakończeń. Czas najwyższy
zatem, abyśmy jako prawdziwie wierzący chrześcijanie
zaczęli wreszcie żyć w przyjaźni.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej,

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam

przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie,
co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

J 15, 12-15



Biblia przyjaźni
Czym jest prawdziwa przyjaźń? Skąd mam wiedzieć, że to,
w czym żyję, co praktykuję, co okazuję drugim, to już ta
najwyższa forma miłości? Skąd mam czerpać wzorce
przyjaźni?

Odpowiedź na powyższe pytania leży bliżej, niż myślisz.
Wystarczy bowiem, że sięgniesz do Pisma Świętego,
w którym niemal każda opisana historia obejmuje w jakiś
sposób wybrany aspekt przyjaźni. Są to historie bardziej
oczywiste, gdzie wprost czytamy o przyjaźni człowieka
z Bogiem lub przyjaźni międzyludzkiej. Są też i takie,
w których o przyjaźni dowiemy się, wchodząc głębiej
w interpretację biblijnego tekstu. Wreszcie, zarówno Stary,
jak i Nowy Testament dostarczają nam też
antyprzykładów, obrazujących relacje będące
zaprzeczeniem przyjaźni – w odniesieniu tak do Pana
Boga, jak i drugiego człowieka. Te ostatnie są równie
ważne, ponieważ to właśnie w nich możemy przede
wszystkim odkryć błędy (tam nazwane wprost), które
popełniamy na naszej drodze budowania przyjaźni
z Bogiem i ludźmi.

Już na samym początku historii relacji człowieka z Panem
Bogiem, przy stworzeniu pierwszych rodziców, mamy do
czynienia z równoczesnym powołaniem ich do przyjaźni.
Ewa była kością z kości Adama i ciałem z jego ciała.
Stworzeni na obraz Boży stanowili jedno. Zostali powołani
do miłości i współpracy (wedle swych przymiotów



nadanych przez Pana Boga) przy panowaniu nad ziemią
i tym, co ją napełnia. Jeszcze nie tak wprost, jak podczas
Wielkiego Czwartku, ale jednak w sposób oczywisty
pierwsi rodzice zostali powołani do oddawania sobie
nawzajem własnego życia. Mieli być przyjaciółmi ze sobą
i z przechadzającym się po Edenie Bogiem. To doskonały
dowód na to, jak ważną – a mówiąc wprost –
najważniejszą rzeczą w małżeństwie jest przyjaźń między
mężczyzną a kobietą. W istocie małżeństwo jest
szczególnie błogosławioną przyjaźnią, utwierdzoną
sakramentalnie.

W Księdze Rodzaju, po grzechu pierworodnym możemy
jednak dostrzec też jedną z pierwszych historii
nieprzyjaźni. W zaprzeczeniu relacji przyjacielskiej żyli
przecież synowie Adama i Ewy – Kain i Abel. Zazdrość,
a następnie morderstwo dokonane przez Kaina zniszczyły
istniejącą lub potencjalną przyjaźń, która w dobry
i naturalny sposób mogłaby rozwinąć się pomiędzy braćmi.
To z kolei pokazuje nam, jak bardzo chorobliwa zazdrość
może zniszczyć piękną relację albo zapobiec jej powstaniu.

Dość specyficzny przykład przyjaźni możemy znaleźć też
na zakończeniu Księgi Rodzaju, w historii Józefa, syna
Jakuba. Dla niektórych może okazać się to zaskoczeniem,
lecz po uważnej lekturze tej historii możemy dostrzec
pewien rodzaj przyjaźni zrodzonej pomiędzy Józefem
a faraonem. Tłumaczy ją ten fragment z 41. rozdziału
Genesis:



A potem faraon rzekł do Józefa: «Skoro Bóg dał ci poznać to
wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem

i mądrością! Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim
rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie

godnością królewską będę cię przewyższał». I powiedział
faraon Józefowi: «Oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu!»
Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na
palec Józefa, i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu,

a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. I kazał go obwozić
na drugim swym wozie, a wołano przed nim: «Abrek!»

Faraon ustanawiając Józefa rządcą całego Egiptu, rzekł do
niego: «Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie
ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju

egipskim», i nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też
za żonę Asenat, córkę kapłana z On, imieniem Po� Fera.

I tak stał się Józef rządcą Egiptu.

Rdz 41, 39-45

Czym jest oddanie całego kraju w zarząd Józefowi i niemal
zrównanie go ze swoją godnością, jak nie daleko idącym
wyrazem powstałej (rodzącej się) przyjaźni – niezwykle
ważnej relacji, w ramach której z dnia na dzień lub po
dłuższym procesie poznawczym wywyższamy w godności
drugą osobę i obdarzamy ją naszymi własnymi
przywilejami i władzą, a nade wszystko ponadprzeciętnym
zaufaniem? Czy potrafisz tu i teraz – czy to na skutek
zbiegu okoliczności, natchnienia Ducha Świętego, czy też



jakiejś konkretnej sytuacji życiowej – zacząć miłować
drugą osobę do tego stopnia, że oddasz jej w posiadanie
wszystko, co posiadasz i dasz jej prawo współdecydowania
o ważnych dla Ciebie sprawach? Zauważ, ile młodych,
ambitnych osób, które mają ustabilizowaną sytuację
życiową, powstrzymuje się przed wejściem w małżeństwo
(a więc otwarciem się na przyjaźń małżeńską) właśnie
z powodu braku chęci do oddania jakiejś części siebie
i swoich spraw do współdecydowania drugiej osobie… I to
pomimo tego, że – podobnie jak w przypadku faraona
i Józefa – nie istnieje tu groźba utraty swojej godności,
a sednem jest jedynie wywyższenie tej drugiej osoby
i okazanie jej ponadprzeciętnego zaufania.

Stary Testament dostarcza nam wielu przykładów
najróżniejszych form przyjaźni. Nie sposób omówić je
wszystkie naraz. Przyjrzyjmy się jeszcze zatem tylko dwóm
starotestamentalnym przykładom przyjaźni. Pierwszym
z nich jest opisana w Księdze Rut relacja Noemi oraz jej
synowej Rut, która mówi do swojej teściowej:

(...) gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę,
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam,

twój naród będzie moim narodem,
a twój Bóg będzie moim Bogiem.

Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę
i tam będę pogrzebana.
Niech mi Pan to uczyni

i tamto dorzuci,
jeśli coś innego niż śmierć
oddzieli mnie od ciebie!

Rt 1, 16-17



Ta wyjątkowa sytuacja więzi łączącej Rut z Noemi może
nam posłużyć jako wzór we wszystkich tych relacjach,
w których znaleźliśmy się nie na skutek celowych działań,
lecz pewnych niezależnych od nas okoliczności życia.
Niejednokrotnie Pan Bóg stawia na naszej drodze osoby,
w których początkowo nie dostrzegamy potencjału na
dozgonną przyjaźń, a które z czasem poprzez stopniową
zażyłość, dzielenie wspólnych okoliczności życia, staną się
dla nas kimś ponadprzeciętnie bliskim. Czasem mogą to
być bardzo nieoczywiste przyjaźnie, jak choćby
w przypadku właśnie przyjaźni między teściową a synową.
Każdy z nas doskonale wie, jak trudne w praktyce mogą to
być relacje, a jednak Pismo Święte wśród rozlicznych
przykładów pięknych przyjaźni dostarcza nam właśnie
między innymi taką. Co ciekawe, warto w tym kontekście
jeszcze raz cofnąć się do przykładu nieprzyjaźni Kaina
i Abla. Pomimo tego, że byli oni rodzonymi braćmi, to nie
zbudowali takiej relacji, jaką miały te dwie niepołączone
więzami krwi kobiety z Księgi Rut. Po śmierci swego męża,
Rut mogła być dla Noemi niemal obcą osobą i iść swoją
drogą życia (tak jak zrobiła to druga synowa – Orpa),
a jednak mimo braku pokrewieństwa połączyła ją głęboka
więź z teściową. Ciężki los spoił relację Noemi z Rut
i zrodził w nich wzajemną przyjaźń. Rut okazała się
prawdziwie wierną osobą, która nie opuszcza teściowej-
przyjaciółki w potrzebie i z którą była gotowa dzielić
trudny los. Warto jednak zauważyć, że obie kobiety,
w nadarzających się okolicznościach pragną współdziałać,



aby poprawić swoją sytuację. Pokazuje nam to, że
prawdziwa przyjaźń nie polega wyłącznie na pogodzeniu
się z trudnymi okolicznościami, a także wiernym
i cierpliwym trwaniu w niedoli, ale również na zgodnej
współpracy celem poprawy swojego losu, jak i losu
przyjaciela.

Ostatnim przykładem przyjaźni ukazanej w Starym
Testamencie niech będzie relacja Dawida z królewskim
synem Jonatanem. Ta głęboka i czysta więź braterska,
która połączyła tych dwóch młodzieńców, może do dzisiaj
służyć za przykład miłości przyjacielskiej, która rodzi się
wśród rówieśników, czy też dwóch znajomych żyjących we
wspólnym otoczeniu. Jest to też doskonały wzorzec
ukazujący piękno męskiej przyjaźni. Potwierdzeniem
ponadprzeciętnej zażyłości Dawida i Jonatana jest pieśń
pożegnalna po śmierci Jonatana wypowiedziana przez
Dawida:

Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie.
Tak bardzo byłeś mi drogi!
Więcej ceniłem twą miłość

niżeli miłość kobiet.

2 Sm 1, 26

W naszej grzeszności nie zawsze potrafimy tęsknić
wyłącznie za tym co dobre. Nie każdy żal i tęsknota będą
więc potwierdzeniem, że przedmiot tego, za czym
tęsknimy, był dobry. Gdy jednak doświadczamy utraty



przyjaciela i końca przyjaźni, co do której mamy pewność,
że była szczera, czysta i piękna, to tym większy będzie nasz
smutek po utracie takiej relacji. Przykład przyjaźni Dawida
z Jonatanem pokazuje nam prostą prawdę, że o ile
prawdziwa miłość i pamięć o bliskiej nam osobie nigdy nie
ustaje, tak niektóre formy przyjaźni mogą zakończyć się
w naszym doczesnym życiu. Mamy prawo tęsknić do tego,
co było dobre i piękne. Musimy jednak zawsze pamiętać,
że nawet najdoskonalsza przyjaźń ziemska nie może
przysłonić nam celu życia w wiecznej szczęśliwości –
dążenia do zbawienia, a więc wiecznej przyjaźni z Panem
Bogiem i świętymi w Niebie.

Tym samym możemy płynnie przejść do Nowego
Testamentu, w którym sam Pan Bóg w osobie Syna Bożego
nazywa nas swoimi przyjaciółmi i ukazuje nam drogę do
wieczności, która będzie właśnie wieczną przyjaźnią z Nim.

Ewangelie dostarczają nam równie wielu pięknych
przykładów przyjaźni, co Stary Testament. Mamy
chociażby niezwykłą przyjaźń (na pierwszy rzut oka może
nawet słabo dostrzegalną) między małżonkami Elżbietą
i Zachariaszem.

Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali
nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów

Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była
niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

Łk 1, 6-7



Jak trudne dla Elżbiety i Zachariasza musiało być
nieposiadanie potomka – szczególnie w czasach, kiedy
z posiadaniem dziecka wiązano błogosławieństwo
i nagrodę, zaś brak potomstwa mógł być postrzegany jako
kara czy przekleństwo. A jednak, jak przekazuje
ewangelista, Elżbieta i Zachariasz przez te wszystkie lata,
aż do starości, wiedli prawe życie razem, w małżeńskiej
wspólnocie trwali w tym trudnym doświadczeniu. Z kolei
o ich niezwykłej nici porozumienia, wzajemnego zaufania
i szacunku świadczy fragment już po narodzinach ich syna
Jana, gdy Zachariasz przystaje na imię dziecka przekazane
przez swoją małżonkę Elżbietę:

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać
imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego

odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej:
«Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali
więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał

tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię».
I wszyscy się dziwili.

Łk 1, 6-7; 59-63

Czyż tych dwoje, przez te wszystkie lata trudnych
doświadczeń, a następnie cudownych, niepojętych
ludzkim umysłem wydarzeń, nie spajała właśnie
prawdziwa przyjaźń małżeńska? Nadto przyjaźń
umocniona „sprawiedliwym wobec Boga” życiem.

Inny, przepiękny obraz przyjaźni to relacja Chrystusa
z „umiłowanym uczniem”, Janem. Tym, który był z Jezusem



do końca. Jan Apostoł był przyjacielem, któremu Jezus
musiał ufać bez granic i z wzajemnością, skoro oddał Mu
w chwili śmierci swoją Matkę w opiekę. Ilu masz przyjaciół,
którym zaufałbyś do tego stopnia, aby powierzyć im to, co
najcenniejsze? Czy sam jesteś takim przyjacielem, który
poprzez swoje oddanie i odpowiedzialność będzie
człowiekiem godnym najwyższego zaufania i oddania
w przyjaźni?

Nowy Testament jasno pokazuje, że powinniśmy otwierać
się na szczere i piękne relacje z innymi ludźmi –
powinniśmy szczerze miłować i dążyć do przyjaźni
z osobami, które postawił na naszej drodze Pan Bóg. Taka
otwartość na przyjaźń ludzką spowoduje, że tym łatwiej
otworzymy się na przyjaźń z Panem Bogiem. Sam Chrystus
w swojej ziemskiej wędrówce miał również szczerych
i oddanych przyjaciół. Nie byli nimi wyłącznie apostołowie,
jak wspomniany powyżej Jan, ale również chociażby
rodzeństwo: Marta, Maria i Łazarz. W jedenastym
rozdziale Ewangelii wg św. Jana czytamy:

Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto
choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł:
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby

dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus
miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy
Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu

był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała



ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli
Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli:

«Oto jak go miłował!»

J 11, 3-5, 32-36

Marta, Maria i Łazarz przyjaźnili się z Jezusem zarówno
w ludzkim i doczesnym rozumieniu, jak i w tym wiecznym
i nieskończonym, gdyż była to w istocie przyjaźń z Panem
Bogiem. Chcesz dążyć do pięknej i prawdziwej relacji
z drugim człowiekiem? Chcesz miłować kogoś
w najczystszy możliwy sposób? Zaproś do swojej przyjaźni
Jezusa. Nie w sposób banalny i przez słowa, ale przez
praktykę relacji. Dostrzegaj w drugiej osobie Boże piękno
wynikające ze stworzenia człowieka na Boży wzór
i podobieństwo. Może tę konkretną osobę na Twojej
drodze stawia właśnie Pan Bóg, który zaprasza Cię do
większej miłości; zaprasza Cię do przyjaźni. Traktuj swoich
przyjaciół jako daru i szansy do wzrostu i rozwoju ku
wieczności. Poprzez swoją szczerą miłość przyjacielską
mobilizuj również tę drugą osobę do takiego wzrostu
i rozwoju w przyjaźni. Taka postawa nie tylko zapewni Ci
piękną przyjaźń w życiu doczesnym, ale również życie
w wiecznej przyjaźni z Bogiem i świętymi w niebie.

Wpełni wolności, zacznijmy żyć w przyjaźni!
Liczne przykłady przyjaźni w Piśmie Świętym pokazują
doskonale każdemu z nas, że ta najwyższa forma miłości
buduje i nieustannie prowadzi nas ku dobremu. Tym zaś,



co niszczy i powoduje nasze zagubienie, jest nieprzyjaźń.
Tak Stary Testament (wspomniany przykład Kaina i Abla),
jak i Nowy Testament (np. zdrada Judasza) doskonale
ukazują, że w ramach danej nam wolności nie zawsze
zdecydujemy się żyć w przyjaźni, ale zbłądzimy, upadniemy
i odwrócimy się od ludzi dobrej woli i Pana Boga.
Pamiętajmy jednak o tym, co przekazał nam św. Paweł
w Pierwszym Liście do Koryn�an:

Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.

1 Kor 10, 23

Możesz w swej wolności zaprzestać szukania przyjaźni.
Możesz odwrócić się od przyjaciół, których już posiadasz
i zacząć budować swoje relacje na nietrwałych
fundamentach, na pozorach „miłości”, czy zmieniających
się emocjach. Jednak tym, co mówi Ci Pan Bóg, jest prosta
prawda, że otwarcie się na przyjaźń z Nim i z osobami,
które On sam stawia na Twojej drodze, jest wyrazem
wolności, która buduje. Pielęgnowana w pełnej wolności
przyjaźń jest istotnie najwyższą formą miłości. Zacznijmy
zatem żyć w przyjaźni!



Maryja
w świadectwach patrystycznych (IV – VII w.)

zawsze Dziewica

PAWEŁGŁOWACKI



Starożytni chrześcijanie czcili i kochali Maryję.
Ukochali sobie specjalny tytuł, którym obdarzyli Matkę
Zbawiciela, nazywając ją Aeiparthenos – zawsze Dziewica.
Byli przekonani byli o tym, że w Maryi dokonała się
wielka, Boża tajemnica. Nie tylko została wybrana na
Matkę samego Boga, lecz także była dziewicą przed
zrodzeniem, w trakcie rodzenia i po zrodzeniu Chrystusa
(ante partum, in partu, post partum). Wraz z nimi możemy
powiedzieć: Jak wielka jest to tajemnica! Negowanie tej
prawdy wiary i twierdzenie, że Maryja miała jeszcze inne
biologiczne dzieci oprócz Jezusa, prowadzi do tego, że
walczymy z założonym przez naszego Zbawiciela
Kościołem, mając własną wizję chrześcijaństwa, a także
czujemy się obco, nieswojo wśród starożytnych
chrześcijan. Jeżeli jako uczniowie Chrystusa Pana



odrzucilibyśmy naukę o trwałym dziewictwie Maryi, to –
tak jak mówił sam wielki Augustyn – nie jesteśmy wtedy
prawdziwymi wyznawcami Jezusa, lecz heretykami. Nie
jesteśmy błogosławieni, lecz wyklęci. Nie jesteśmy
owcami znajdującymi się po prawicy Pana, lecz kozłami
umieszczonymi po Jego lewej stronie. Dlaczego – ktoś
zapyta – to jest aż takie ważne? Dlaczego aż takie daleko
idące konsekwencje, nawet aż na życie wieczne? Jest
wiele odpowiedzi na te pytania, jednak wszystkie one
sprowadzają się do jednego mianownika: skoro Chrystus
tak postanowił i umieścił prawdę o trwałym dziewictwie
Maryi w depozycie wiary apostolskiej, a Kościół, wnikając
w to, co otrzymał od Pana, rozpoznał tę naukę, to jest ona
wiążąca dla Kościoła, dla każdego poszczególnego ucznia
Jezusa. Starożytni chrześcijanie o tym wiedzieli, dlatego
jeżeli pojawił się marginalny głos podważający trwałe
dziewictwo Maryi, od razu potępiono go
w najmocniejszych słowach. Niezwykle trafnie
podsumował to wybitny katolicki uczony, John Mchugh:

Około roku 382 niejaki Helwidiusz napisał niewielką
pracę, w której stwierdził, iż po narodzinach Jezusa
doszło między Maryją a Józefem do skonsumowania
małżeństwa i że w rezultacie Maryja była także matką
innych dzieci – owych „braci Jezusa”, o których
wspomina Ewangelia. Kościół katolicki i Kościoły
wschodnie od początku potępiały tę teorię jako
herezję sprzeczną z tradycyjną doktryną, głoszącą, iż
Maryja przed i po narodzinach Jezusa była
i pozostała dziewicą. Pogląd „Helwidiuszowy” jest



natomiast ogólnie akceptowany w kręgach
protestanckich z uwagi na brak innego zadawalającego
wyjaśnienia, które dałoby się wyprowadzić z Pisma
Świętego. (…) Wydaje się, że to właśnie Helwidiusz był
pierwszym, który około roku 382 zaszokował wiernych
swoją nowatorską teorią; jego broszurka sprowokowała
natychmiast potok inwektyw ze strony tworzącego
w Rzymie Hieronima. Kilka lat później z tym samym
pomysłem wystąpił niejaki Jowinian, dość światowy
mnich, zamieszkujący najpierw w Rzymie, a później
w Mediolanie, oraz Bonoz, biskup miasta Sardica
w Illyricum (dzisiejsza Sofia). Jowinian został
potępiony w roku 390 na synodzie zwołanym do
Rzymu przez papieża Syrycjusza oraz przez synod
w Mediolanie obradujący pod przewodnictwem
św. Ambrożego. Bonoz został potępiony na synodzie
w Kapui w roku 391, a także na synodzie, który
wkrótce potem odbył się w Tesalonikach. Epifaniusz
podaje, że podobne poglądy pojawiły się w tym samy
czasie w Arabii; ludzi, którzy je głosili, nazywa
„antidikomarianitae”, czyli „przeciwnikami Maryi” –
skoro zaprzeczają permanentnemu dziewictwu Matki
Jezusa – i jednoznacznie określa ich teorię jako
niesłychaną herezję, „nowe szaleństwo”. Tak więc
ilekroć w starożytności proponowano pogląd
Helwidiuszowy, natychmiast spotykał się on ze
zdecydowanym odrzuceniem (Mchugh J., Maryja
w Nowym Testamencie, Niepokalanów 1998, s. 239;
245-246).



Idąc za przykładem starożytnych ojców, synodów
i soborów, przyjmijmy w pokorze nauczanie o Maryi
zawsze Dziewicy, abyśmy byli błogosławieni, wierząc w
to, co Chrystus Pan objawił swojemu Kościołowi, a nie
wyklęci, odrzucając Jego naukę.

1. Zenon zWerony (ok. 300 – ok. 372 r.):

Jak wielka jest tajemnica! Maryja poczęła jako
nieskalana dziewica, po poczęciu zrodziła jako
dziewica, pozostała też po zrodzeniu dziewicą
(Traktat 8 ‘O Narodzeniu Pana’, 2, 2 [w:] Patrologia
Latina, 11, 414-415).

2. AtanazyWielki (ok. 295–373 r.):

Zatem ci, którzy negują, że Syn co do natury jest z Ojca
i że jest właściwy Jego istocie, niech też zanegują, że
przyjął prawdziwe ludzkie ciało z Maryi zawsze
dziewicy (Mowy przeciw Arianom, II, 70).

3. Amfiloch z Ikonium (340–394 r.):

Również na podstawie Ewangelii możemy wykazać
heretykom, że Chrystus i apostołowie sami spożywali
pokarmy i nie powstrzymywali tych, którzy jedli. Otóż
Pan narodził się z Maryi zawsze Dziewicy, został
obrzezany ósmego dnia zgodnie z Prawem



Mojżeszowym i był wychowywany przez Józefa i świętą
Dziewicę Maryję, aż do trzydziestego roku życia
wypełniał wobec świątyni Bożej wszystkie przepisy
Prawa: nie było więc możliwe, aby każdego roku nie
udawał się na święto do Jerozolimy, by spożyć Paschę,
czyli mięso baranka z przyprawami (Przeciw heretykom:
o fałszywej ascezie, 23).

4. Paulin z Noli (ok. 353–431 r.):

(...) tajemnym zrządzeniem swego Bóstwa zechciał
ukazać tajemnicę miłości w ten sposób, że powierzył
swoją matkę komuś innemu, kto ze swej strony miał ją
kochać i pocieszać, a jej powierzył lub - że tak powiem -
kazał zrodzić nowego syna w miejsce swojej fizycznej
obecności (zob. J 19, 26-27). Chciał przez to ukazać, że
Jego matka nie miała innego syna poza Nim, który
narodził się z niej - dziewicy, jako że nie martwiłby się,
że pozostawi ją samą, gdyby nie był jej jedynym
synem (Epistulae 50 (121), 17 [w:] Patrologia Latina 61,
415n).

5. Augustyn z Hippony (354–430 r.):

Tych heretyków nazywano Antydikomarianitami,
którzy zaprzeczali dziewictwu Maryi do tego stopnia,
że twierdzili, iż po narodzinach Chrystusa [Maryja]
odbyła stosunek płciowy ze swoim mężem
(O herezjach, LVI).



Cieszmy się, bracia! Niech się radują i weselą wszystkie
narody! Dzień ten uświęciło nam nie słońce widzialne,
lecz uświęcił nam niewidzialny Stworzyciel tego słońca.
Sama Dziewica-Matka, stworzona przez
Niewidzialnego, wydała Go na świat dla nas w postaci
widzialnej z brzemiennego żywota i czystego łona.
Dziewicą była przy poczęciu, Dziewicą przy
porodzeniu, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako
rodząca, zawsze Dziewicą. Czemuż się dziwisz? Bóg
tak się urodził, skoro raczył stać się człowiekiem. Taką
uczynił Maryję Ten, który sam z Niej powstał. Przedtem,
nim stał się, był. A ponieważ był wszechmogący, mógł
stać się, pozostając tym, czym był. Uczynił dla siebie
Matkę, gdy był u Ojca, i gdy stał się z Matki, pozostał
u Ojca. W jaki sposób mógłby przestać być Bogiem, gdy
stał się człowiekiem Ten, który wyniósł tak swoją
Rodzicielkę, aby nie przestała być Dziewicą, kiedy Go
porodziła? (Kazanie 186, 1).

6. Leporiusz (426 r.):

Dokument stwierdzający poprawę, czyli
zadośćuczynienie prezbitera Leporiusza, zawierający
wyznanie wiary katolickiej o tajemnicy wcielenia
Chrystusa wraz z potępieniem poprzedniego błędu. Do
biskupów Galii. Panom wielce błogosławionym
i najczcigodniejszym, kapłanom Bożym Prokulowi
i Kwillenowi, skromny Leporiusz. (...) Wyznajemy, że Pan



i Bóg nasz Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży, który przed
wiekami narodził się z Ojca, w ostatnim czasie stał się
człowiekiem i narodził z Ducha Świętego i Maryi
zawsze Dziewicy… (Dokument stwierdzający poprawę,
czyli zadośćuczynienie Leporiusza, mnicha i prezbitera,
wstęp. III).

7. Cyryl Aleksandryjski (378–444 r.) oraz sobór w
Efezie (431 r.):

Widzę radosne zgromadzenie świętych, którzy na
wezwanie Bogarodzicy zawsze Dziewicy Maryi
z ochotą tu przybyli. (…) Witaj nam święta, pełna
tajemnic Trójco! Tyś nas wszystkich w tym kościele
Bogarodzicy Maryi zgromadziła! Witaj, Bogarodzico
Maryjo, czcigodny klejnocie świata całego, światło, co
nie gaśnie (...) Dzięki Tobie czczona jest Trójca, dzięki
Tobie w całym świecie hołd odbiera krzyż drogocenny!
Dzięki Tobie cieszy się niebo, radują się Aniołowie
i Archaniołowie, uciekają demony, diabeł kusiciel
wyrzucony zostaje z nieba, które przypada w udziale
upadłemu człowiekowi! Dzięki Tobie cały świat
pogrążony w służbie bałwanom poznaje prawdę, wierni
otrzymują chrzest i olej wesela! Dzięki Tobie na całym
okręgu ziemskim powstają kościoły i narody wchodzą
na drogę pokuty! Cóż jeszcze powiem? Dzięki Tobie
Jednorodzony Syn Boży zajaśniał jako światło wśród
tych, co siedzieli w ciemnościach i w cieniu śmierci!



Dzięki Tobie Prorocy prorokowali, Apostołowie głosili
ludzkości zbawienie! Dzięki Tobie umarli
zmartwychwstają, rządcy sprawują władzę! Któż zdoła
godnie wysławić Maryję? Ona – o dziwo – za sprawą
Trójcy Świętej jest Matką i Panną! Cud ten napełnia
mnie głębokim zdumieniem. (…) złóżmy hołd należny
niepodzielnej Trójcy, nućmy pieśni zawsze Dziewicy
Maryi, czcigodnej świątyni Bożej, i Jej Synowi,
nieskalanemu Oblubieńcowi. Jemu chwała na wieki.
Amen. (Homilia IV [w:] Patrologia Graeca, 77, 992. 996).

8. Proklus z Konstantynopola (zm. 446 r.):

Uroczystość Dziewicy skłania nas dziś, bracia, do
wygłoszenia pochwalnej mowy, aby obchodzone święto
przyniosło zebranym pożytek. Wskazuje ono bowiem na
wartość czystości, która jest najwspanialszą ozdobą
dziewic i chlubą kobiet ze względu na Maryję, Matkę
i Dziewicę. Radosne jest dzisiejsze zgromadzenie! Oto
ziemia i morze służą Dziewicy – morze użycza spokojnej
powierzchni wód pielgrzymom żeglującym, ziemia
pozwala kroczyć bez przeszkód wędrowcom. (…) Zwołała
nas tu święta Maryja, nieskalany klejnot dziewictwa.
(…) A gdyby Matka nie pozostała dziewicą, On, który
z niej się narodził, byłby tylko człowiekiem i Jego
narodziny nie byłyby cudowne. Maryja jednak po
zrodzeniu nadal została dziewicą, dlatego narodził



się w niepojęty sposób i jest Bogiem. (…) O niepojęta
tajemnico! (…) Emmanuel jako człowiek otworzył bramy
natury, lecz jako Bóg nie naruszył pieczęci
dziewictwa. W ten sposób wyszedł z łona matki, jak
poprzez zwiastowanie wszedł do niego; narodził się tak,
jak się począł. Wszedł bez namiętności, wyszedł bez
naruszenia, stosownie do słów proroka Ezechiela:
‘Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy
przybytku, która skierowana jest na wschód; była
jednakże zamknięta. I rzekł do mnie Pan: Ta brama ma
być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie
powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg
Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być
zamknięta’ (Ez 44, 1-2). Oto niewątpliwie podobizna
świętej Bożej Rodzicielki Maryi! (Homilia I, 1.2.9 [w:]
Patrologia Graeca, 65, 680 C – 681 A; 684A; 692 AB).

9. Sobór Konstantynopolitański II (553 r.):

Jeżeli ktoś nie wyznaje, że są dwa narodzenia Słowa
Bożego, pierwsze przed wiekami z Ojca, pozaczasowe
i bezcielesne, drugie zaś w ostatnich czasach, kiedy to
samo Słowo zstąpiło z nieba, przyjęło ciało ze świętej
i chwalebnej Bogarodzicy zawsze Dziewicy Maryi
i z niej się narodziło - niech będzie wyklęty
(Anatematyzmy przeciwko „Trzem rozdziałom”, II).



10. Synod Laterański (649 r.):

Jeśli ktoś nie wyznaje według nauki świętych Ojców,
że święta, zawsze Dziewica i niepokalana Maryja jest
prawdziwie i właściwie Boga Rodzicielką, ponieważ
samego Boga-Słowo zrodzonego z Ojca przed
wszystkimi wiekami a w ostatnich czasach w sposób
szczególny i prawdziwy bez nasienia z Ducha Świętego
poczęła, bez naruszenia dziewictwa porodziła
i pozostała także dziewicą po narodzeniu – niech
będzie wyklęty (Kanon III).
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