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PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

Chrześcijański ideał życia zawiera w sobie element nieustannej walki ze
wszystkim tym, co oddala nas od Pana Boga i co utrudnia nam dojście
do wiecznej szczęśliwości.

Warto uświadomić sobie, że walka ta ma przede wszystkim wymiar
duchowy i wewnętrzny. Nie ogranicza się ona do wzniosłych haseł
i widocznej na zewnątrz pobożności, ale jest praktyczną, a nieraz i skrytą
walką z własnymi wadami i grzechami.

Ten wrześniowy numer SIEJMY poświęcamy właśnie tematowi walki
duchowej, której zmagania mają doprowadzić nas do bycia najlepszą
wersją samego siebie.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury wrześniowego numeru SIEJMY,
podjęcia licznych refleksji, a nade wszystko zawalczenia o swoje
wnętrze!



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



POKÓJ,
WOJNA

„JEŚLI POZNAŁO SIĘ

JEST NIEZNOŚNA”

DOMINIKAWRZAŁKO



Ostatnie lata pokazały nam, że historia świata
daleka jest od osiągnięcia stanu wiecznego
pokoju, a znany nam świat może diametralnie
zmienić się w ciągu chwili. Jednak żeby
doświadczyć negatywnych emocji, nie potrzeba
wielkich tragedii czy wiekopomnych wydarzeń –
codzienne życie każdego z nas bywa przecież
pełne smutku, żalu, rozczarowań i porażek. Za
każdym razem, kiedy wydaje nam się, że
pokonaliśmy już wszystkie przeszkody, że
względnie uporządkowaliśmy nasze sprawy i że
w końcu wyszliśmy na prostą, dzieje się coś, co
ten chwilowy ład zakłóca. Czy jednak święty
spokój jest wartością, o którą powinniśmy
walczyć za wszelką cenę? Czyż nie jest prawdą,
że w nadmiarze ma on efekt otępiający
i powstrzymujący od działania? A jeżeli mimo
wszystko warto do niego dążyć, w jaki sposób
osiągnąć go w świecie gloryfikującym
produktywność i z nieufnością podchodzącym do
nicnierobienia?



„Niespokojne jest serce człowieka”

Chyba nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że większość
ludzi w naszym kraju żyje dziś we względnym dostatku
i satysfakcjonujących warunkach. Owszem, ze świata
często dochodzą różne niepokojące wiadomości,
a i w prywatnym życiu co i rusz pojawiają się mniejsze
albo większe problemy, ale obiektywnie jest nam lepiej
niż jeszcze kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu.
Mamy dostęp do niezliczonych dóbr materialnych,
atrakcyjne formy rozrywki są na wyciągnięcie ręki,
a możliwości rozwoju wydają się nieograniczone. Wśród
wielu młodych dorosłych ten stan rzeczy często nie budzi
jednak radości. Czują oni ciągły niepokój, coraz to nowe
aktywności ich nudzą, a świadomość faktu, że rzekomo
„mogą wszystko” zamiast nadziei na przyszłość wzbudza
w nich lęk i poczucie winy z powodu ogromu opcji,
których nigdy nie będą w stanie zrealizować. Z jednej
strony mają wrażenie, że zawsze powinni być zajęci
i nawet podczas jazdy autobusem słuchają przy pomocy
bezprzewodowych słuchawek kolejnego podcastu,
z drugiej ich zapał jest słomiany, rozpoczynają nowe
projekty, ale niczego nie są w stanie doprowadzić do
końca, bombardowani bez przerwy dziesiątkami
powiadomień z mediów społecznościowych.



Niektórzy twierdzą, że tego rodzaju stan otępienia,
niemocy i braku chęci do działania wiele ma wspólnego
z acedią. Acedia to w teologii chrześcijańskiej choroba
duszy objawiająca się niemożnością zaznania spokoju,
dekoncentracją i apa�ą 1. Święty Jan od Krzyża określa ją
jako nudę w rzeczach duchowych, kiedy nie zaspokajają one
smaku zmysłowego2. Towarzyszą jej: przygnębienie,
smutek, zniechęcenie, zobojętnienie, wrażenie duchowej
pustki i niezdolność bycia tu i teraz – skupienia się na
tym, czym aktualnie mamy się zajmować albo tym, co
akurat dzieje się wokół nas. Zjawisko to wywodzi się od
ojców pustyni, czyli pierwszych chrześcijańskich
mnichów, którzy prowadzili życie samotne albo
w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach. Acedia
nazywana jest także „demonem południa” – podobno
bowiem ojcowie pustyni pierwszy posiłek jedli dopiero
w okolicach godziny 14:00, a więc właśnie w południe
dopadało ich największe zmęczenie i zniechęcenie.

Czy można powiedzieć, że acedia to choroba również
dzisiejszych czasów? Z jednej strony, tak. Ciekawy jest
w tym kontekście zwłaszcza fragment jednego z dzieł
Ewagriusza z Pontu, który często opisywał zjawisko tego
duchowego zniechęcenia:



Mnich siedzi w swojej celi, jednak tam nie
wytrzymuje. Ciągle wygląda przez okno, czy czasem
ktoś nie przyjdzie w odwiedziny. Nie może doczekać

się pory na posiłek i żali się na Boga, że czas tak
wolno płynie. Potem czyta trochę Biblię, lecz wtedy
robi się senny. Podkłada Biblię pod głowę, ale złości

się, że jest ona za twarda, by na niej spać. Mnich
staje się płaczliwy, ponieważ nie otrzymuje tego,

czego chce. Problem w tym, że sam nie wie,
co to jest3.

W powyższym tekście doskonale odnaleźć może się
współczesny dwudziestoparolatek, który bardzo chciałby
zabrać się do swojej pracy, ale bez przerwy odciąga go od
niej konieczność spojrzenia na telefon i upewnienia się,
czy przypadkiem ktoś nie napisał do niego wiadomości,
chęć zaparzenia sobie kolejnej herbaty albo przemożna
potrzeba zajrzenia na Facebooka, co kończy się
utonięciem w nigdy niekończącym się feedzie. Trochę
pocieszający może być fakt, że ten stan rozproszenia
i niemocy nie jest charakterystyczny tylko dla naszej
epoki – problem mieli z nim wspomniani już ojcowie
pustyni, a święty Augustyn pisał: „Niespokojne jest serce
człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Istotne jest jednak
to, co z tą acedią zrobimy: czy pogrążymy się w smutku,
niemocy i prokrastynacji, czy też spróbujemy z nią



zawalczyć i znajdziemy motywację do działania?
Pierwszym krokiem ku uwolnieniu się od tego stanu
może być uświadomienie sobie, że nasza niezdolność do
działania często wynika z niepewności, czy to, co mamy
do zrobienia, jest dla nas dobre. Bez przerwy zadajemy
sobie pytania, czy aktualne zajęcie na pewno nas rozwija,
czy jest najlepszym wyborem na danym etapie życia albo
czy ścieżka kariery wybrana przez nas spośród dziesiątek
innych możliwości na pewno idealnie do nas pasuje.
Tymczasem chrześcijańska postawa przezwyciężająca
acedię każe nam zaakceptować życie, które otrzymaliśmy
takim, jakie ono jest i być posłusznymi wobec drogi, którą
wybraliśmy4.

Kim jesteś?

Kolejnym krokiem będzie zastanowienie się nad dosyć
górnolotnym, ale istotnym pytaniem: „Kim tak naprawdę
jestem?”. Żeby na nie odpowiedzieć, warto zastanowić się
nad tym, co kryje się w głębi naszej osobowości. Na
pierwszy rzut oka widzimy bowiem tę bardziej
powierzchowną stronę naszego „ja”, osobowość
zewnętrzną – czyli „zasób” psychofizyczny – który jest
przedmiotem zainteresowania psychologów. Ta



osobowość jest wytworem dziedziczenia i środowiska,
a jej wynikiem jest nasz temperament i charakter. Istnieje
jednak jeszcze głębsza sfera tego, kim jesteśmy – do
której dostępu nie mają nawet psychologowie
i psychiatrzy, a która stanowi naszą prawdziwa istotę. To
w niej kryje się ta cząstka człowieka, która stanowi o jego
podobieństwie do Boga.

Podstawą człowieka jest ta iskierka Bożej miłości, którą
możemy znaleźć pod powłoką naszej osobowości
zewnętrznej. Można więc powiedzieć, że prawdziwą
osobowość człowieka stanowi miłość. Jeśli ktoś żyje,
czerpiąc wyłącznie z tego ludzkiego wymiaru swojej
osobowości – z nastrojów, lęków i frustracji - popada
w stan, w którym szuka jednej kompensacji po drugiej
i oczekuje bez przerwy czegoś nowego, ale nie jest
w stanie wypełnić swojej najgłębszej pustki. Dotarcie do
głębokiej sferywłasnego „ja” pozwala przypomnieć sobie,
że człowiek stworzony jest jako istota rozkochana w Bogu
i żyjąca z Nim w bliskiej relacji – tak jak pierwsi ludzie
w raju. Pamięć o tej harmonii żyje w nas i przejawia się
w tęsknocie za głęboką więzią ze Stwórcą, a wszystkie
próby zaspokojenia tej tęsknoty czymś innym niż Bóg
okazują się nieskuteczne. Kiedy dotrzemy do tego
poziomu naszej osobowości, na pytanie: „Kim jesteś?”
odpowiemy: „Jestem z Boga – jestem w drodze powrotnej
do Boga” 5.



W drodze do Boga

Ten powrót do Boga jest możliwy na przykład na drodze
medytacji. Wielu osobom pojęcie to kojarzy się z różnymi
formami duchowości właściwymi raczej dla wierzeń
dalekowschodnich. Warto jednak pamiętać, że istnieje
coś takiego jak medytacja chrześcijańska. Jej celem nie
jest, a w każdym razie nie powinno być samo osiągnięcie
spokoju ducha, a pogłębienie naszej relacji z Bogiem.
Kiedy relacja ta jest dobra, może nieść ze sobą pewnego
rodzaju działanie lecznicze, wnikające zarówno w sferę
psychiki, jak i ciała. Trzeba jednak pamiętać, że efekt
terapeutyczny jest czymś pobocznym i dodatkowym
wobec prób osiągnięcia bliskości z Bogiem.

Paradoksalnie, im więcej koncentrujemy się na
psychoterapeutycznym aspekcie modlitwy

chrześcijańskiej, tymmniejsza szansa na jego
znalezienie. Jeżeli modlitwa leczy człowieka, to

dlatego, że odnalazł on w niej najgłębsze podstawy
swojej istoty, gdzie z Miłości wyrasta i sam jest

miłością. Kto pozostaje na poziomie psychicznym
czy fizycznym, może wyeliminować ewentualnie

jakieś symptomy, ale nie dojdzie do głębokiej,
podstawowej harmonii6.



Medytacja chrześcijańska nie prowadzi jednocześnie do
stopienia z Absolutem. To różni ją od tego rodzaju praktyk
we wierzeniach dalekowschodnich, w których to
szczytem mistycznych doświadczeń jest osiągnięcie
jedności ze wszechświatem. Takie przeżycie może być
przyjemne, łatwo jednak poczuć pokusę, aby zatrzymać
się na tym poziomie. Poza tym celem medytacji
wschodniej jest osiągnięcie stanu, w którym nie myśli się
o niczym i całkowite skupienie się na nicości. Łatwo
wówczas nabrać przekonania, że sam Bóg jest nicością
i że poza światem materialnym istnieje jedynie jakiś
niebyt. Tymczasem w chrześcijańskiej medytacji chodzi
o coś zupełnie przeciwnego – o pełnię. Bóg pragnie
przecież dla swojego ludu prawdziwego i pełnego życia
w obfitości.

Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce
(J 1,16).

Co więcej, chrześcijanin poprzez medytację pragnie
zbliżyć się do Boga osobowego, Boga, który jest Ojcem
i który jest Miłością. Między chrześcijaninem, któremu
dostępne jest doświadczenie mistyczne a Bogiem
dochodzi do spotkania. Z tego powodu medytacja
wschodnia nie jest w stanie zmienić człowieka – zmienić
go może bowiem tylko spotkanie z osobowym Bogiem.



Człowiek jest po takim doświadczeniu jest natchniony
Duchem, staje się nośnikiem tego Ducha i pragnie
uczestniczyć w miłości, którą otrzymał od Boga. Różnica
między medytacją chrześcijańską a dalekowschodnią
wynika więc z obrazu Boga, jaki noszą poszczególne
religie. Co więcej, w medytacji wschodniej człowiek
niejako gubi się w jedni – traci swoje własne „ja”,
wstępując w bezosobowe uniwersum. W medytacji
chrześcijańskiej jest inaczej: zjednoczenie z Bogiem nie
prowadzi w żaden sposób do utracenia własnej osoby i
nie stanowi żadnej przeszkody do rozwoju, wręcz
przeciwnie – to ono rozwija. Im bardziej chrześcijanin
zjednoczy się z Bogiem, tym bardziej staje się osobą7.

Ponieważ Bóg jest osobowy, przebóstwia człowieka
zgodnie ze swoim sposobem bycia. Im bardziej

człowiek jednoczy się z Bogiem, tym więcej staje się
osobą. Na pytanie: „Kim jestem?”, Thomas Merton

odpowiada: „Moje najgłębsze odkrycie siebie: jestem
kimś, kto jest miłowany przez Boga”8.



Być sobą

Medytacja prowadząca do spotkania ze Stwórcą sprawia
więc, że wystawiamy się na działanie Bożej miłości, która
przemienia nas, pozwala nam poznać istotę naszej osoby
i pobudza do tego, aby miłość, której doświadczyliśmy,
nieść dalej. Dopiero, kiedy żyjemy, czerpiąc z tej miłości,
wtedy jesteśmy sobą, w najgłębszym tego słowa znaczeniu9.
Człowiek, który odnalazł w ten sposób własne „ja”, jest
w stanie tę istotę dostrzegać we wszystkim innym i we
wszystkich. Tego rodzaju doświadczenie skłania nas do
przyjęcia postawy pełnej otwartości, która oznacza nic
innego, jak szacunek dla drugiego człowieka, pozwolenie
mu na to, żeby był sobą i żeby to co w nim najgłębsze,
zostało ujawnione.W ten sposób uczymy się przyjmować
ludzi, których spotykamy na naszej drodze, takimi, jacy są,
bez mieszania do tego naszych sądów, wspomnień,
doświadczeń i oczekiwań. Przestajemy jednocześnie
oceniać naszego bliźniego, mówiąc: „jesteś taki i taki”.
Zamiast tego podchodzimy do niego z zainteresowaniem,
pytając: „Kim jesteś?”

Otwartością możemy wykazywać się nie tylko wobec
drugiego człowieka, lecz także wobec każdego zjawiska
i każdego stanu rzeczy, w którym mamy udział. To
sprawia, że zaczynamy patrzeć na świat oczami dziecka –



wszystko staje się dla nas nowe, wyjątkowe i pełne.
Zauważamy, że w życiu jest czas na wszystko: na letnie
szaleństwo, listopadową zadumę i wiosenne odrodzenie.
Stajemy się dzięki temu coraz bardziej uważni na to, co
dzieje się wokół nas. Odkrycie naszego prawdziwego,
najgłębszego „ja” prowadzi nas również do stanięcia
w prawdzie ze sobą samym – zaakceptowania naszych
słabości, życia w sposób autentyczny oraz porzucenia
niepotrzebnej dumy i równie zbędnej pychy. Kiedy
zerwiemy wszystkie maski, przestaniemy bać się, że ktoś
nas nakryje na tym, jacy jesteśmy naprawdę. I w końcu,
osiągnięcie bliskiej relacji z Bogiem zwraca nasze oczy na
cel, który jest u góry. Doświadczając spokoju i pełni, jaką
daje bliskość Boga, żadne ułudy tego świata,
rozpraszacze i namiastki szczęścia nie będą już dla nas
satysfakcjonujące.

Medytować to wystawiać się na Boże działanie i tak
być pobudzanym do działania. Kto medytuje, już

teraz doświadcza mocy Bożej, ale tym samym
jeszcze boleśniej odczuwa, że królestwo Boże jest

nadal bardzo daleko. Jeśli poznało się pokój, wojna
na świecie staje się nieznośna. Kiedy w głębi siebie
czujemy, że wszystko jest stworzone do jedności, to
możemy już tylko sprzeciwić się rozdarciu świata



i zagubieniu człowieka. Doświadczenie Boga daje
pogłębione odczuwanie sytuacji w świecie i wolę
posunięcia go w kierunku królestwa Bożego. Taki
wkład jest podtrzymywany przez nadzieję – jeśli

doświadczyliśmy nieodpartej mocy Bożej w naszym
własnym życiu, to wiedza o tym, że Boże królestwo

wzrasta powoli, nie odbiera nam już odwagi10.

Przypisy:

1. h�ps://pl.wikipedia.org/wiki/Acedia

2. h�ps://www.karmel.pl/acedia-duchowa-wg-sw-jana/

3. h�ps://pl.wikipedia.org/wiki/Acedia

4.h�ps://open.spo�fy.com/episode/2OY8gMYV6FCY9h8IlJNDUf

5. Wilfrid S�nissen OCD, Ani joga, ani zen. Chrześcijańska

medytacja głębi, Wydawnictwo W drodze,;

6. Tamże;

7. Tamże,;

8. Tamże;

9. Tamże;

10. Tamże.



Wstań
i walcz!

MONIKA PIOSIK



„Ten kogo wiąże tak wielki
obowiązek służenia Bogu,
nie może się zadowolić
przeciętną pracą i służbą”

– św. Ignacy Loyola



Historia nie była dla Polski łaskawa, przez te wszystkie
nieszczęścia i zawirowania nauczyliśmy się kombinowania,
niewychylania, robienia po cichu tego co uważamy, że należy. Jako
naród, pozostajemy raczej w ciszy i w cieniu, machając ręką na
wiele sytuacji. Żyjemy w ciągłym poczuciu bezsilności i braku
możliwości wprowadzenia zmian. Patrzymy na służalczość lub
sprzedajność elit, nie widząc żadnego światełka w tunelu. Pierwszą
myślą dla nas będzie zatem to, jak obejść niekoniecznie mądre
prawo, a nie to, żeby oficjalnie zaprotestować albo wyrazić
sprzeciw.

Bywa, że ta postawa faktycznie ma swoje zalety, w końcu Jezus
powiedział: „Oto ja was posyłam jak owce miedzy wilki. Bądźcie
więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” [Mt 10, 16].
Jednak to jest właśnie istotne, że ta nasza roztropność nie może
zagubić nieskazitelności.



W świecie duchowym nie ma miejsca na szarość. Jesteśmy po
stronie dobra albo po stronie zła. Idąc ramię w ramię z Bogiem, nie
możemy sobie pozwolić na bierność, akceptowanie grzechu
i przymykanie oka na promowanie przeczących Bożym prawom
trendów. Nie możemy poprzestać na bezsilnej postawie rezygnacji,
bo przecież „nikt nie może dwóm panom służyć” [Mt 6,24]. Nasz
wybór i nasze czyny realnie definiują rzeczywistość wokół nas.

Warto jednak podkreślić, że ta bierność i bezsilność, którą
prezentujemy w życiu społecznym, wynika z naszego zniewolenia.
Sidła, które pomimo ustrojowych zmian dalej krępują Polskę,
krępują też pojedynczo każdego z nas — duchowo, moralnie
i mentalnie… Brak nadziei na zmiany przyzwyczaja nas do
tolerowania trendów niezgodnych z Bożym prawem. Staliśmy się
niewolnikami poprawności wszelakiej. Połamani i ociosani historią,
coraz częściej gubimy naszą godność Polaka i godność człowieka,
a przede wszystkim godność dziecka Bożego… Przyjmujemy
postawę obserwatora — może trochę zgorszonego
i narzekającego, ale tylko obserwatora — próbując przeczekać
nawałnicę zła¹, która z każdym rokiem napiera na nas coraz
mocniej.

Już w 1997 roku Jezus ubolewał nad stanem naszego
społeczeństwa, bardzo dosadnie wyrażając swoją dezaprobatę:
„Kościele mój, odpowiedz Mi, do czego jeszcze jesteś zdolny!
Teraz, kiedy przyszedł czas walki, oporu i kontratakowania zła,
które was pogrąża w bagno zniewolenia, wy nie tylko nie
podnosicie broni – mojej broni – ale zachowujecie się biernie.
Uważacie, że najwygodniej jest udawać, iż zła wokół siebie nie
widzicie, aby nie reagować, lecz pokornie znosić to, że wam
demoralizują dzieci, rozbijają rodziny, deprawują was, karmiąc



pornografią i przemocą, traktują was z pogardą i ośmieszają
wszelkie wartości, które były najważniejszymi wartościami dla
całych pokoleń waszych przodków. I oni sami też już dla was nie
mają żadnego znaczenia. Zastąpiły ich idole z telewizji, filmu, radia,
show-biznesu. Co za nędza!”²

Minęło już 25 lat, a powyższe słowa są niestety nadal przerażająco
aktualne. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dopóki będziemy
bezczynni, dopóty zło będzie się rozprzestrzeniać, aby z nim
wygrać trzeba zacząć z nim walczyć. Trzeba świadomie
i konsekwentnie opowiedzieć się po stronie Boga – rozumem,
sumieniem, wolnym wyborem, a następnie tak obraną postawę
wprowadzić w czym.

Jezus do Anny Dąmbskiej powiedział, że da odpór złu, ale
„[…] wtedy tylko gdy [Polacy] staniecie licznie i jednomyślnie
w obronie moich praw, gdyż uznacie je za swoje i zapragniecie
życia zgodnie z nimi. Taki musi być wasz wybór i odpór, jaki dawać
zaczniecie siłom nieprzyjaciela i jego niewolnikom – bo człowiek
grzechu jest niewolnikiem Szatana.”³

Przezwyciężyć naszą bezczynność możemy tylko wychodząc
z niewoli grzechu, a to wymaga głębokiego, wewnętrznego
nawrócenia.

„Z siłami duchowymi ciemności i zła nie walczy się ziemską bronią.
I nie do takiej walki was wzywam. Oczyszczajcie się, porzućcie
wasz grzech, odejdźcie od tego wszystkiego, co was poniża, upadla
i odbiera wam sumienie, wolę i rozum. Zapragnijcie powrotu do
tego co was uszlachetnia, co przywraca wam godność ludzką,
godność której ja jestem gwarantem – godność dziecka
Bożego.”[…] „Powracajcie do Mnie, dzieci, póki jeszcze jest czas. Ja



pragnę was ocalić, lecz wedle waszej dobrej woli, woli powrotu do
Mnie. Przy Mnie będziecie niezwyciężeni. Stawajcie więc w moich
szeregach. Oczyszczajcie się, żałujcie za zdrady swoje i radujcie się
moim przebaczeniem, bo Ja do przeszłości nie wracam.”⁴

Bóg wymaga od nas więcej, niż tylko stania i przyglądania się
z oburzeniem procesom zachodzącym wokół nas. Jesteśmy
częścią Jego Kościoła, częścią Kościoła Walczącego. Nie potrzeba
wcale wiele po to, by razem z Nim stanąć do walki — Bóg pragnie
jedynie naszej woli oddania się i służenia Mu. Dorośniemy do
wykonania swojego zadania i nie zdezerterujemy z Bożej armii,
tylko żyjąc w łączności z Bogiem, dlatego powinniśmy świadomie
i konsekwentnie, codziennie Go wybierać. Jesteśmy
odpowiedzialni za przestrzeń wokół nas, a poddani woli Bożej
będziemy podejmować moralne i prawe decyzje. Nasze
wewnętrzne nawrócenie nie powinno kończyć się na czubku
naszego własnego nosa, ono musi promieniować na otoczenie.

Prawdziwie nawrócony człowiek, siłą pielęgnowanego w swoim
wnętrzu Ducha Świętego, będzie dążył do systematycznego
przebudowania zachowań, obecnych w przestrzeni społecznej.
Jest to zadanie wymagające, ale Bóg daje nam wskazówki, co robić
i jak działać, aby walczyć razem z Nim, ramię w ramię, przeciwko
stale napierającym siłom zła.

Matka Boża poucza: „Moje dzieci, trwajcie przy mnie, proście za
cały naród i, oczekując na pomoc Boga, oddawajcie się Mu do
dyspozycji, robiąc tyle ile możecie. I dziękujecie codziennie Ojcu
naszemu za to, co dla was uczyni, bo zapewniamwas, że Bóg nigdy
nie działa połowicznie, a Jego obietnice, realizując się, przekraczają
wyobrażenia ludzkie. Bądźcie wolni, ponieważ musicie być wolni,



aby móc współpracować z Panem”⁵ – wynika z tego, że niezależnie
od zagrożeń, musimy trwać blisko Boga, korzystając
z sakramentów i po prostu uparcie, codziennie powtarzając słowa
modlitwy i dziękczynienia.

Z kolei na pytanie o to, jak wpływać na zachowania i czyny ludzi,
którzy są daleko od Boga, Jezus odpowiada:

„- Jak pomóc tym, którzy sieją zgorszenie? […]

- Możesz zrobić tyle, że każdego oddasz mojej Niepokalanej Matce
z prośbą o otoczenie ich opieką i obroną przez Szatanem.
I powtarzaj to.”⁶

Recepta na podziały, nienawiść i demoralizacje dziesiątkujące
społeczeństwo jest jedna — oddawanie Bogu innych ludzi,
zanurzanie ich w zbawczej Ofierze Krwi Chrystusa.

Z pozoru brzmi prosto, ale modlitwa za ludzi, którzy działają
przeciwko nam, za wrogów, za tych, którzy nas w różny sposób
skrzywdzili i wyzbycie się w stosunku do nich negatywnych emocji
jest po ludzku bardzo, ale to bardzo trudna do zrealizowania.
Jednak Bóg wymaga od nas żebyśmy Jemu polecali tych ludzi (oni
prawdopodobnie sami nigdy się do Niego nie zwrócą), a On,
zgodnie ze swoim planem, zadba wtedy o resztę.

Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w praktykach duchowych,
szczególnie to, którego główną intencją jest przemiana życia
społecznego – według woli Boga – jest realną walką
z rozprzestrzeniającym się złem. W ten sposób stajemy się
prawdziwą zmorą Szatana, krępując jego wpływy naszą szczerą
i gorliwą modlitwą. W tej wojnie nie chodzi o ludzkie środki,
duchowa walka rozgrywa się na poziomie naszych codziennych



praktyk, wyborów i idei, za którymi podążamy. Zadziwiające jest to,
jak niewiele trzeba by przyłączyć się do zwycięskiej armii Boga.
Jednak dopóki nie uwolnimy się od własnych grzechów, nie
jesteśmy w stanie dostrzec tego, że nasz ratunek jest na
wyciągniecie ręki.

Pismo Święte Nowego Testamentu zawiera dokładnie te same
wskazówki – w liście do Efezjan czytamy: „W końcu bądźcie mocni
w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście
mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy
bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,
przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności,
przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły
zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.”
[Ef 6, 10-13].

Jako katolicy, musimy być świadomi odpowiedzialności, jaka na nas
ciąży. To my możemy i wręcz musimy ratować siebie oraz inne
ludzkie dusze, realizując te bardzo konkretne wskazówki Jezusa.
Zanurzając innych w Bożym Miłosierdziu i Ofierze Krzyżowej
Chrystusa, możemy zmienić naprawdę dużo. To od nas zależy to,
jak wiele bas�onów zdoła zdobyć ten Zły. Przestańmy się w końcu
biernie przyglądać postępującej demoralizacji, kłamstwu
i rugowaniu Boga z przestrzeni społecznej. Im dłużej będziemy
zwlekać z ruszeniemw bój i opowiedzeniem się po stronie Prawdy,
tym większe będą straty, dlatego nie czekajcie już ani chwili, tylko
„Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą
i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi
w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym
położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić



wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia
i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy
i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”
[Ef 6, 14-18]
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Zawalcz
o siebie
PIOTR ZIEMECKI



Prawdopodobnie nie ma takiego dnia, w którym
szczerze wierzący chrześcijanin nie zmagałby się
z własnymi słabościami i grzechami. W takiej walce,
zwanej często walką duchową, walką wewnętrzną, czy
też zawalczeniem o prawdziwego siebie, kluczowemoże
okazać się kilka kwestii. Te zagadnienia wielokrotnie
podejmował w swoich dziełach św. Ignacy Loyola oraz
jego następcy, którzy po dziś dzień rozwijają bogatą
duchowość ignacjańską. Musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że w zasięgu każdego z nas, bo na kartach Pisma
Świętego, znajdują się najistotniejsze kwestie, które
pomogą nam zrozumieć sens i cel naszych
wewnętrznych zmagań, ale i pokażą nam jakich
środków powinniśmy użyć w duchowych potyczkach.
Przyjrzyjmy się zatem kilku wybranym fragmentom
Pisma Świętego, które mogą być pomocne w naszej
krętej drodze do zbawienia, na której nie raz już
upadliśmy.



Św. Paweł niejednokrotnie porównuje doczesną drogę
nawrócenia do sportowych zmagań, które w tym przypadku
są obrazem walki duchowej każdego człowieka. Widzimy to
chociażby we fragmencie pierwszego z listów Apostoła do
Kościoła w Koryncie:

Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy
wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak

biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów,
wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę,

my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie
tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało
i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem

nie został uznany za niezdatnego.

1 Kor 9, 24-27

W przekazie Pawła, zobrazowanym metaforą biegów,
najistotniejszym elementem jest cel naszych starań, a zaraz
po nim techniki działań, prowadzące do jego osiągnięcia.
Zatem w zmaganiach z samym sobą – swoimi słabościami
i grzechami, nigdy nie możemy porzucić celu, którym jest
Pan Bóg i życie z Nim w wiecznym szczęściu w Niebie.
W naszej walce o prawdziwego siebie warto przede
wszystkim zadać sobie pytanie, dlaczego tak właściwie
zmagam się ze swoją słabością czy grzechem. Co jest celem
moich zmagań? Jest dla nas rzeczą oczywistą, że nasze
słabości i grzechy powodują w naszym życiu nieporządek
i dostarczają problemów. Czy zatem walczymy z nimi tylko
po to, żeby powrócić do jakiegoś wygodnego status quo
naszej doczesności? A może jednak zmagamy się, bo nie
chcemy dać się zdominować przez grzech i pragniemy żyć
w wolności dzieci Bożych? Dobrze, jeśli osoba, która



dokonała jakiejś kradzieży, zrozumie swój grzech, zanim
doświadczy niewygody więziennej pryczy z perspektywą
przebywania na niej przez najbliższe 8 lat (co w sposób
naturalny może wzbudzić żal za popełnione przewinienia).
Podobnie osoba uwikłana w cudzołóstwo – lepiej jest, aby
poznała istotę swojego grzechu i walczyła o czystość zanim
druga strona odejdzie do innego partnera, w atmosferze
zdrady. Owszem, czasem potrzeba nam pewnych
wstrząsów i dopiero skrajne sytuacje – jak choćby trafienie
do więzienia czy porzucenie przez partnera – mogą
spowodować naszą chęć nawrócenia i walki o siebie. Pan
Bóg, który dopuszcza czasem do takich sytuacji, pragnie
jednak, abyśmy przede wszystkim uważniej kroczyli naszą
drogą do zbawienia i abyśmy – jak to ujął św. Paweł Apostoł
– nie biegli na oślep i nie zadawali próżnych ciosów, ale
abyśmy walczyli nieustannie i świadomie z grzechem, który
próbuje nas opanować. Aby naszym celem było wyrzeczenie
się zła i życie w przyjaźni z Bogiem, a nie wyłącznie powrót
do wygodnej sytuacji niedostarczającej nam przykrości.

W walce z naszymi słabościami ogromnie ważne jest
również całkowite zawierzenie Panu Bogu. Tylko On jest
w pełni – jak to ujmie psalmista – naszą mocą. Owa teza
znajduje również poparcie w jednym z najsłynniejszych
cytatów z Nowego Testamentu, w którym św. Paweł pisze
o mocy, która doskonali się w słabości, zaś dalej dodaje:

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we
mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu

Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

2 Kor 12, 9b-10



Walka z własnymi słabościami musi opierać się właśnie na
przyznaniu, że jesteśmy słabi, a pełnię możliwości widzimy
tylko w Panu Bogu. To On jest naszą mocą i tylko z Nim
możemy rozwiązywać nasze problemy. To Jego moc podnosi
nas – słabych z upadków i to wreszcie On – w osobie Jezusa
Chrystusa – zwyciężył grzech na krzyżu. Czy mamy odwagę
być szczerzy przed samym sobą? Z pewnością przyznanie
się do swoich słabości, z równoczesnym zawierzeniem
mocy Boga będzie dla każdego z nas ożywiające i dające
prawdziwą siłę w naszych zmaganiach.

Jeżeli chcemy zwyciężać nasze grzechy i słabości, to
możemy to robić tylko z Chrystusem. To właśnie od Syna
Bożego uczymy się dźwigania własnych krzyży, kroczenia
drogą, która prowadzi do pokonania zła i życia w blasku
zmartwychwstania. W Ewangelii czytamy przecież
o warunkach naśladowania Jezusa, którymi są właśnie
wzięcie własnego krzyża, zaparcie się siebie – całego siebie
– z naszym bagażem upadków, grzechów, nieczystych
pragnień i wszechobecnych słabości i pójście za Synem
Bożym drogą, którą On nam wskazuje.

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego

powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek

w zamian za swoją duszę?»

Mt 16, 24-26

Przezwyciężanie pożądania „ziemskiego zysku” i unikanie
szkody duchowej to w istocie jeden z najważniejszych
punktów, które winniśmywidzieć na horyzoncie naszej walki
duchowej.



* * *

Jednym z kluczowych aspektów walki z naszymi grzechami
i wewnętrznym nieporządkiem, jest pełne zaufanie Panu
Bogu. Tylko On jest w stanie wyprowadzić nas
z największych zawirowań i umocnić nas w pokonywaniu
naszych słabości. Jednak aby to się wydarzyło, musimy
pragnąć wejść z Nim w relację. Zbudujemy ją, żyjąc na co
dzień Jego przykazaniami, ale i spotykając się z Nim na
modlitwie.W kontekście naszej wewnętrznej walki i naszych
zmagań, których powinniśmy być świadomi, piękną
propozycją takiej modlitwy może być Psalm 51. Jeśli nie
wiesz, jak modlić się w zmaganiu z samym sobą, przypominaj
sobie słowa tego właśnie psalmu, ale i wszystkich wyżej
przytoczonych fragmentów Pisma Świętego. Nie poddawaj
się, nabierz pokory, skrusz się przed Bogiem, uznaj swoje
nieprawości i marności, w których tkwisz; pokładaj w Nim
nadzieję swojego nawrócenia! Zaufaj Panu Bogu i wytocz
walkę swoim grzechom i słabościom!

PSALM 51

Wezwanie i prośba pokutnika

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, gdy przybył do niego prorok
Natan po jego grzechu z Batszebą.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!



Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój mam zawsze przed sobą.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach,

tak że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim osądzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco,
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.



Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony;
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy będą Ci się podobać ofiary zgodne z Prawem, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.



INTROWERTYZM
-mam tę moc!

MIŁOSZ ŻEMŁA



Przytłaczają ich tłumy i gwar, a otoczenie uważa za
aspołecznych i małomównych, z którymi ciężko nawiązać
relacje. W ciągu wieków uzbierało się mnóstwo
stereotypów dotyczących introwertyków W efekcie
ukształtowało się przekonanie, że introwertyzm to wada
i problem. Nic bardziej mylnego, ponieważ to niezwykły dar,
który Karin Ackermann-Stoletzky – niemiecka pedagog
i wieloletni pracownik socjalny – szczegółowo analizuje
w swojej książce „Introwertyzm: cicha moc”. To właśnie
osoby, posiadające cechy introwertyków, są najlepszymi
słuchaczami i obserwatorami, prowadzącymi bogate życie
wewnętrzne, co może w szczególny sposób owocować
w relacji z Bogiem.



Może warto zacząć od samej etymologii pojęcia introwertyk,
które pochodzi od łacińskiego słowa introvertere, czyli
skierowany do wewnątrz. Klasyfikacji typów osobowości,
w której znalazł się introwertyzm i ekstrawertyzm, dokonał
wybitny szwajcarski psychoanalityk Carl Gustaw Jung.
Introwersję określał, jako skupienie energii psychicznej do
wewnątrz, z dala od zewnętrznego świata i skłonność do
skupiania się na własnych przeżyciach wewnętrznych.
Zaznaczał również, że dla tego typu osobowościowego
charakterystyczna jest przewaga myślenia nad działaniem
i refleksji nad czynem.

TO NIE CHOROBA A OSOBA
Osobowość każdego z nas ujawnia się już w dzieciństwie
i objawia przede wszystkim w kontaktach międzyludzkich,
zwłaszcza z rówieśnikami. Nie jest niespodzianką, że dzieci,
u których dominują cechy introwertyczne są bardziej
zdystansowane wobec innych osób, a widać to szczególnie
podczas zabawy, gdyż bardzo często robią to samotnie. Takie
postawy mogą wzbudzać niepokój wychowawców i rodziców,
którzy niejednokrotnie zabierają swoje pociechy do
specjalistów, w obawie o ich przyszłość i zachęcają do otwarcia
się na kolegów czy większe zaangażowanie w dyskusje na
zajęciach. Niestety zapominamy o fakcie, iż takie zachowania są
po prostu uwarunkowane wewnętrznie. Z kolei dorastający
człowiek, traktowany przez otoczenie jak odmieniec, sam
zaczyna postrzegać siebie w ten sposób, co rzeczywiście



sprawia, że staje się wycofany. Głównym czynnikiem
powodującym taki stan rzeczy jest negatywny wpływ
środowiska, który destabilizuje pewność siebie i poczucie
wartości pochopnie ocenianej osoby. Takie dzieci bardzo
często dużo czytają i wykazują się kreatywnością oraz
talentami artystycznymi – muzycznymi bądź plastycznymi.
Swoim pasjom i zainteresowaniom poświęcają większość
wolnego czasu, a ich dociekliwość sprawia, że nie mogą
oderwać się od zgłębiania kolejnych zagadnień, często
angażując całą swoją energię, której może już zabraknąć na
integrację z rówieśnikami. Wpływa to na postrzeganie ich jako
nieśmiałych, co w większości przypadków nie ma
potwierdzenia w rzeczywistości. Wątpliwości rozwiewa
autorka wspomnianej książki „Introwertyzm: cicha moc”,
wskazując na fakt, iż nieśmiałość ma związek z lękiem – przed
oceną innych czy w wyniku zranień, bądź braku doświadczenia
w relacjach z innymi. Nie są one jednak uwarunkowane
cechami osobowości i mogą się rozwinąć również
u ekstrawertyków. Możemy znaleźć wiele przykładów osób
o cechach introwertyka, które posiadają doskonałą pewność
siebie i równie dobrze mogą spędzać wieczory samotnie –
z książką i kubkiem herbaty w ręku, jak również wśród grupy
znajomych na imprezie.

ŚWIAT STAWIA NA „WSZĘDOBYLSKICH”?
Obecnie narracja popkultury wykreowała obraz ideału
człowieka, jako osoby pełnej energii, towarzyskiej, która
świetnie odnajduje się w grupie i jest popularna, poprzez swoją



aktywność w mediach społecznościowych. Powstało również
pojęcie „influencer”, określające człowieka sławnego
w Internecie, mającego wpływ na swoich odbiorców, ich
poglądy i gusta. Zatem niejako wyniesiono na piedestał
ekstrawertyków, jako „lepszą” część społeczeństwa
i rzeczywiście ma to przełożenie na wiele aspektów. To
ekstrawertycy częściej wpisują się w wymagania pracodawców
oraz bardziej zwracają uwagę płci przeciwnej. Z drugiej strony,
nie raz swoją energią szybko doprowadzają do poirytowania
i zmęczenia introwertyków. Co ciekawe, dawniej osoby
spędzające dużo czasu w samotności, m.in. na czytaniu książek
i rozmyślaniu, były uznawane za wyjątkowe, wyróżniające się
inteligencją i wiedzą. Karin Ackermann-Stoletzky podkreśla, że
„wycofanie i wyciszenie się, by coś przemyśleć, traktowane były
nawet jako postawa idealna”, przytaczając słowa Arthura
Schopenhauera, który w swojej książce „Aforyzmy o mądrości
życia”, napisał: „Dla człowieka wybitnego pod względem
intelektualnym samotność ma dwojaką zaletę: po pierwsze,
przestaje sam ze sobą, po wtóre, nie przestaje z innymi”.

Różnice między tymi dwoma cechami osobowości w konkretny,
obrazowy sposób opisuje amerykańska blogerka Kate
Bartolo�a: „Wyobraźmy sobie, że każdy ma do dyspozycji szklankę
pełną energii. Introwertyk musi prawie na każdą społeczną
interakcję wypić jeden łyk z tej szklanki, podczas gdy ekstrawertyk
z każdym kolejnym kontaktem uzupełnia szklankę nową energią.
Większości introwertyków jednak to nie przeszkadza. Chętnie się
dzielą i z radością przebywają z innymi. Jednak kiedy szklanka jest
pusta, potrzebują po prostu trochę czasu, by napełnić ją
ponownie”.



Może się zatem wydawać, że najwyższe stanowiska zajmują
zawsze ekstrawertycy, ale jednak rzeczywistość jest zupełnie
inna. Przykładem introwertyka na najwyższym szczeblu
rządowym była Angela Merkel, która w latach 2005-2021
zajmowała stanowisko Kanclerza Niemiec. Pozostając w gronie
polityków, nie można nie wspomnieć o człowieku, który sam
siebie określa mianem „przysposobionego introwertyka”, a więc
byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych Baracku Obamie.
Jest to postać, która mimo pełnienia jednej z najważniejszych
funkcji na świecie jest niezwykle spokojna, cicha i opanowana,
ale również charyzmatyczna i posiadająca świetne umiejętności
retoryczne. Zatem natura introwertyka nie zamyka drogi do
kariery politycznej czy medialnej. Bill Gates, Mark Zuckerberg,
Woody Allen, Steven Spielberg, to tylko nieliczni
przedstawiciele długiej listy osób, które będąc introwertykami
osiągnęli wielkie sukcesy w swojej karierze, nawet na arenie
międzynarodowej.

ŁADOWANIE BATERII
Mózg introwertyka jest szczególnie otwarty na bodźce
zewnętrzne, dlatego przedstawiciele tego typu osobowości,
bardziej niż inni potrzebują przestrzeni odpoczynku, kiedy
ładują wyczerpane „baterie” nową energią. Nie mówimy tutaj o
padnięciu na łóżko po całym dniu pracy i włączeniu telewizji
czy Ne�lixa, chociaż pewnie tak wygląda dzisiaj „odpoczynek”
wielu z nas. Introwertyk potrzebuje wytchnienia od ciągłego
odbioru informacji. Z uwagi na fakt, iż jego mózg – nawet



w czasie spoczynku – pracuje na wysokich obrotach, kluczowe
są chwile wyciszenia, tzw. „nicnierobienia”. Ważne są także
osobiste „rytuały”, odprężające umysł, jak lektura książki, spacer
w parku czy zatrzymanie na refleksję w ciszy. To czas kiedy
w samotności odnajduje się spokój. Doskonały obraz
spoczynku znajdujemy w Psalmie 131, gdzie czytamy:

Panie, moje serce się nie pyszni

i oczy moje nie są wyniosłe.

Nie gonię za tym, co wielkie,

albo co przerasta moje siły.

Przeciwnie: wprowadziłem ład

i spokój do mojej duszy.

Jak niemowlę u swej matki,

jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.

Izraelu, złóż w Panu nadzieję

odtąd i aż na wieki!

Ps 131

Myślę, że można pozwolić sobie na nazwanie tego fragmentu
„Psalmem introwertyka”, który osiągnął to, o co walczy tak
wielu chrześcijan, a więc spokój i ład w duszy, nie goniąc za
tym, co z pozoru wydaje się wielkie. Odnajdujemy tutaj drogę
do prawdziwej wielkości i bliskości z Bogiem, podobnie jak
w Ewangelii wg św. Mateusza, gdy Jezus w odpowiedzi na
pytanie, kto jest największy w królestwie niebieskim, wskazuje
na dziecko i mówi: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” [Mt 18, 1-5]. Zatem ten



psalm to modlitwa niemowlęcia, ucząca nas zależności od Ojca,
tak jak zależne jest dziecko od swojej mamy. W tym biblijnych
słowach powinniśmy dostrzec przede wszystkim prawdę, że
jesteśmy dziećmi Boga, bo to On wprowadza ład i pokój duszy.
W nim mamy pewność, że usłyszymy właściwe słowa. Mamy
nie opierać się na własnych odczuciach, ale wsłuchiwać się
w pragnienia Ojca, jak Jezus w Getsemani i odpowiadać fiat, jak
Maryja przy Zwiastowaniu. Wprowadzenie ładu i brak
zabiegania o „wielkie rzeczy” nie oznacza, że wszyscy mamy
funkcjonować w ciszy i ukryciu – choć do takiego życia Pan Bóg
również powołuje – lecz pozwalać Mu wytyczać nasze ścieżki
i zadania, do których nas zaprasza. Jednak każde powołanie
zaczyna się od słuchania tego, czego Bóg od nas oczekuje i jaki
kierunek wskazuje. Zatem kiedy „szklanka” staje się pusta,
warto wypełniać ją Bożą mocą, najlepszym napojem, który
będzie dawał potrzebną energię nie tylko nam samym, ale
również tym, których spotykamy na naszej drodze.

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie
– niech przyjdzie do Mnie i pije!

J 7, 37

PRZESTRZEŃ PRZYJAŹNI
Introwertycy zazwyczaj nie otaczają się szeroką grupą
znajomych, lecz raczej dążą do posiadania kilku bliskich osób,
które mogą określić mianem „prawdziwych przyjaciół”. Takie
nastawienie, oparte na jakości, a nie ilości może być



wspaniałym punktem wyjścia do stworzenia głębokiej
i owocnej relacji z Bogiem. Św. Teresa z Ávili uznawała relację
przyjaźni za podstawę komunikacji ze Stwórcą. Zaś ze
wszystkich form modlitwy, za najważniejszą uznawała „myślną”,
czyli nic innego, jak przebywanie z Przyjacielem. Każdy z nas
preferuje inny typ modlitwy, na co również wpływ ma nasze
wewnętrzne usposobienie, ale bez modlitwy wewnętrznej,
naszej rozmowie z Bogiem zabraknie tego, co najważniejsze –
ukierunkowania uwagi na relację, a nie samą „czynność”
modlitwy. Oczywiście jest to wymagająca praktyka. Jednak
umiejętność zatrzymania się i przebywania w ciszy jest
doskonałym wstępem, by z czasem trwać w obcowaniu
z Bogiem nieustannie – jak mówi św. Teresa – „w kuchni, wśród
garnków i rondli”.

Niespokojne jest serce człowieka,
dopóki nie spocznie w Bogu.

św. Augustyn

JESTEŚ DZIEŁEM JEGO RĄK
Każdy z nas jest inny, ale każdy potrzebny i chciany – taki,
jakiego Bóg utkał w łonie matki, stworzył tak cudownie, jako
dzieło godne podziwu (por. Ps 139, 13-14), którymi jesteś
właśnie Ty - małomówny i gadatliwy, imprezowicz i mól
książkowy. W każdym z nas Bóg złożył wielką siłę, bez której



świat nie byłby tak wspaniały. W części z nas ta moc jest cicha
i niepozorna, ale jak pokazuje Ewangelia – wielkie rzeczy
zaczynają się w ciszy skupienia, modlitwy, odpoczynku, pustyni,
ogrodu i własnej izdebki. Jeśli jesteś introwertykiem, raduj się,
że Bóg dał ci tak wielką łaskę umiejętności przebywania w ciszy,
gdyż tam najłatwiej Go usłyszeć. Zachętą do wejścia w tą
przestrzeń niech będą słowa Oblubienicy z Pieśni nad
Pieśniami: „Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi!”
[Pnp 2, 8]. Walcz o ciszę, walcz o spotkanie z Ukochanym
i wykorzystaj skarb, jaki złożył On w Tobie!
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Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
w okresie patrystycznym

PAWEŁ GŁOWACKI



Dlaczego jako katolik wierzę w to, że Chrystus Pan wziął swoją
Matkę na końcu Jej ziemskiego życia z duszą i ciałem do nieba? Są
pewne racje teologiczne, skrypturystyczne i historyczne, które
wskazują na tę naukę. Jednak co ostatecznie przekonuje mnie, że
jest to rzeczywiście prawdą i muszę to przyjmować wiarą boską
i katolicką? Tą rzeczywistością jest cały Kościół. Powszechna wiara
całego ludu Bożego jest jednym ze świadectw prawdziwości danej
nauki. Mamy więc zarówno jednomyślne przeświadczenie
katolickich wiernych, a także ich pasterzy o Wniebowzięciu Maryi.
Duch Święty działa w Kościele, prowadzi go do jedności i pełni
wiary, która z biegiem czasu jest coraz bardziej wnikliwie rozumiana.
Wyraziła się ona w wierze ludu i hierarchii, a została ona
definitywnie i z apostolskim autorytetem potwierdzona przez
następcę samego Piotra Apostoła, tj. biskupa Rzymu. Roma locuta
est, causa finita est, tj. Rzym przemówił, sprawa została zakończona.



Cały Kościół Chrystusowy, w widzialnej głowie i członkach,
prowadzony przez jednego tylko Ducha, Ducha Świętego i dzięki
jego Bożemu działaniu zespolił się w jednej wierze dotyczącej
ziemskiego końca błogosławionej Dziewicy Maryi. Dlatego właśnie
jako katolicy wierzymy, że Chrystus nie pozwolił, aby dziewicze ciało
Jego własnej mamy – która go karmiła, pieściła, chroniła,
wychowywała, z którą był w sposób szczególny i nierozerwalnie
związany jako jej jedyny syn – leżało rozłożone w grobie, stając się
pastwiskiem dla robaków lecz uwielbił ją w pełni Jej
człowieczeństwa, dokonując Jej zmartwychwstania w ciele
i prowadząc do królowania razem z nim w niebie. Chrystus zrobił to
dla swojej matki nie tylko z powodu jego nieogarnionej miłości do
niej, lecz także do nas, dając nam przykład i zapowiedź tego, co
czeka nas na końcu czasów, kiedy my, żywi i pozostawieni, wraz
z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana,
i w ten sposób zawsze będziemy z Panem (1 Tes 4,17). W artykule
chciałbym jednak skupić się na podanym skrótowo i przystępnie
historycznym procesie, w którym Kościół stopniowo dojrzewał do
tej prawdy aż do momentu, gdy ostatecznie w VIII wieku, zarówno
na Wschodzie, jak i na Zachodzie, chrześcijanie zaczęli powszechnie
celebrować święto Zaśnięcia bądź Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny z ciałem i duszą do wiecznej szczęśliwości nieba.

W tym celu podzielimy okres patrystyczny pierwszych ośmiu
wieków na dwa punkty, zaznaczając w nich cztery kluczowe okresy:

– od I w. do poł. V w. oraz od ok. 450 r. do ok. 550 r.
– II poł. VI w. oraz VII i VIII w.



I w. – poł. V w. oraz ok. 450 r. – ok. 550 r.
Na tym pierwszym etapie historii Kościoła wiara we Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny nie jest wyrażana w sposób bezpośredni
w nauce Kościoła. Jest to okres, w którym Kościół musiał pochylić
się nad centralnymi prawdami wiary związanymi z osobą Chrystusa
i Trójcy Świętej, a także uporządkować je. Dodatkowo
chrześcijańskie postrzeganie losu duszy i ciała po śmierci nie było
jednoznaczne i różne były perspektywy i koncepcje w pierwszych
pięciu wiekach, co też miało wpływ na niewykrystalizowanie się
w sposób pełny i powszechny nauki o Wniebowzięciu Najświętszej
Maryi Panny z depozytu wiary apostolskiej. Kwes�e chrystologiczne
i trynitarne były w centrum dysput, dlatego w tym okresie
chrześcijanie ogólnie nie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób
Maryja odeszła z tego świata. Jedynym wyjątkiem jest Epifaniusz
z Salaminy, który dopiero pod koniec IV wieku jako pierwszy
postawił pytanie o ziemski koniec życia Maryi. Jednakże nie można
równocześnie powiedzieć, że na tym etapie historii Kościoła nie była
w ogóle znana nauka o Wniebowzięciu, o czym pozytywnie
zaświadczyli również ortodoksyjni chrześcijanie, symbolicznie
reprezentowani w osobie Epifaniusza naWschodzie, a na Zachodzie
dzięki zachowanemu świadectwu sarkofagu z Saragossy. Niemniej
jednak fakt Wniebowzięcia Matki Zbawiciela był szczególnie
pielęgnowany lokalnie, w tradycji chrześcijan palestyńskich
w Jerozolimie. Byli to judeochrześcijanie, którzy aż do końca
IV wieku, bądź do połowy V wieku sprawowali pieczę nad grobem
Maryi w Jerozolimie. To też tłumaczy fakt milczenia pierwszych
czterech czy nawet pięciu wieków w kwes�i grobu Maryi.
Pielgrzymi, którzy w IV wieku odwiedzali Jerozolimę i jej miejsca
święte, nic nie wspominają o istniejącym tam grobie Matki Bożej, co
jest w pewien sposób zadziwiające. Jak można wytłumaczyć to
milczenie? Mianowicie, tak jak wykazał wybitny archeolog i znawca
Ziemi Świętej, prof. Bellarmino Baga�, w pierwotnym



chrześcijaństwie istniały dwie grupy, nawzajem siebie zwalczające:
judeochrześcijanie oraz hellenochrześcijanie. Z racji tego, że grób
Matki Bożej w Getsemani oraz związana z tym obszarem wiara
w uwielbienie duszy i ciała Maryi był w rękach judeochrześcijan,
którzy nie byli w pełnej komunii z biskupem Jerozolimy,
hellenochrześcijanie ignorowali to miejsce. W V wieku
hellenochrześcijanie przejęli ten obszar i wybudowali nad nim
Kościół. Dzięki temu już w VI wieku pojawiły się bezpośrednie
świadectwa odnotowujące zarówno istnienie grobu Maryi oraz
Kościoła wybudowanego nad nim, jak i wiarę we Wniebowzięcie
Maryi z duszą i ciałem do nieba. To, co było kiedyś znane tylko
lokalnie i oceniane z pewną podejrzliwością, stopniowo staje się
powszechnie znane i uniwersalnie akceptowane.

TransitusMariae
Apokryfy maryjne dotyczące zakończenia ziemskiego biegu życia
Maryi tzw. Transitus Mariae, które datuje się na okres ok. 450–550
r., również poświadczają wiarę w to, że ciało Maryi nie pozostało
w grobie, lecz zostało uwielbione przez Chrystusa i zabrane do
nieba. W tym właśnie okresie pojawia się ogromne zainteresowanie
końcem ziemskiego życia Maryi. Uczeni wskazują, że źródłem
i prawzorem tych asumpcjonistycznych apokryfów jest dużo
wcześniejsza tradycja z okresu przednicejskiego, która wyrasta ze
wspólnoty palestyńskiej chrześcijan nawróconych z judaizmu.
Jednym z jej ucieleśnień, oprócz ustnego przekazu, jest utwór
liturgiczny judeochrześcijan z przełomu II/III wieku:

Grupa apokryfów asumpcjonistycznych, choć zachowała się do naszych
czasów w przekazach z V/VI w. (TransR1 , TransJTeol2 , TransMel3 ,
TransJózAr4 ), poświadcza istnienie już na przełomie II/III w.
judeochrześcijańskiego utworu zwanego „Transitus”. Tekst ten był



opowieścią o przejściu (łac. „transitus”) Maryi przez śmierć do życia. Bez
wnikania w tym miejscu w detale opisu można powiedzieć, że już na
przełomie II/III w. istniała w Kościele tradycja o śmierci
i wniebowzięciu (lub ujmując to syntetycznie, o zaśnięciu – łac.
„dormi�o”) Maryi. (W. M. Stabryła, „Assumpta est Maria in caelum":
Wniebowzięcie w śmierci? [w:] „Salvatoris Mater”, 8/1/2, 2006, s. 82)

Tak więc w pierwszych pięciu wiekach Kościoła wiara we
Wniebowzięcie Maryi znajduje swoje potwierdzenie również na
obrzeżach ortodoksji Kościoła, w pismach mających znamiona
teologii judeochrześcijan, a czasem nawet charakteryzujących się
wpływami gnostyckimi. Dlatego Kościół tak ostrożnie podchodził do
tego zagadnienia, badając i rozważając, modląc się i wnikając głębiej
w depozyt wiary apostolskiej. Z tych apokryfów maryjnych Kościół
katolicki nie przyjął w sposób definitywny całej tej legendarnej
i często baśniowej otoczki, która jakby okrywała historyczny fakt
śmierci Maryi i wzięcia Jej ciała do nieba. Pobożność ludowa, której
wyrazem były te apokryfy z V/VI w., próbowała dopowiedzieć
szczegóły odejścia Maryi z tego świata, często wykluczające się
wzajemnie. Opierała się ona jednak na fakcie, że z ciałemMaryi stało
się coś niezwykłego. Nie pozostało ono w grobie, podlegając
procesowi naturalnego skażenia i rozkładu. Mówimy tutaj nie
o jednym apokryfie, lecz o różnych kolekcjach manuskryptowych
występujących aż w ośmiu językach na różnych obszarach
geograficznych świata: syryjskim, greckim, łacińskim, koptyjskim,
e�opskim, armeńskim, arabskim czy gruzińskim. Co więcej, aktualne
badania archeologiczne z Jerozolimy potwierdziły – gdy w 1972 r.
rektor Studium Biblicum Franciscanum, o. prof. Bellarmino Baga�
odkrył grób Matki Bożej w Getsemani – że nie można całkowicie
odrzucać prawdziwości i wiarygodności tych apokryfów maryjnych,
a przez to odrzucać faktu uwielbienia duszy i ciała Maryi gdyż:



Zdaniem Baga�ego pierwotna forma grobu Matki Bożej w Getsemani
odpowiada dokładnie opisowi Jej grobu, znanemu z apokryfu
syryjskiego, mówiącego o zaśnięciu Maryi. Mamy więc przed sobą
pierwszy dowód prawdziwości opisu apokryficznego. Dodajmy nadto,
że wszystkie apokryfy mówią o pochowaniu ciała Maryi w Getsemani
w nowym grobie. I to także okazuje się prawdziwym w świetle badań
archeologicznych: forma grobu wskazuje na to, że był on odosobniony
i że przedtem nikt nie byłwnim pochowany (Ks. A. Struś SDB, Legenda,
tradycja i historia o zaśnięciu i wniebowzięciu NMP [w:] „Ruch Biblijny
i Liturgiczny”, 37(2), 1984, s. 136).

Zanim przejdziemy do dalszego okresu historii Kościoła, chciałbym
pochylić się bardziej nad jeszcze dwoma niezwykle ważnymi
świadectwami z tego wcześniejszego etapu rozwoju wspólnoty
katolickiej, mianowicie z początku i końca IV wieku. Przykłady te
pokazują, że nauka o Wniebowzięciu Maryi była już znana
i akceptowana w pewnych ortodoksyjnych kręgach chrześcijan
zarówno na Zachodzie jak i Wschodzie.

Sarkofag z Kościoła Santa Engracia z Saragossy
Najwcześniejsze artystyczne przedstawienie sceny wniebowzięcia
Maryi znajduje się na sarkofagu z Saragossy w Hiszpanii w kościele
Santa Engracia. Relief na sarkofagu fryzowym pochodzącym
z początku IV wieku, wykonanym z alabastru aragońskiego, ukazuje
jak Manus Dei, czyli dłoń Boga chwyta za podniesioną prawą rękę
Maryi – otoczoną przez apostołów – aby wziąć Ją do nieba. Wielu
uczonych, w tym: Lilian H. Zirpolo, Francesca Dell'Acqua, Aureliano
Fernandez-Guerra y Orbe, H. Leclercq czy José Ramón Mélida,
widziało w tej scenie najstarsze wyobrażenie Wniebowzięcia Maryi.
John Haldane skomentował to następująco:



Mogą jednak istnieć inne materialne dowody wskazujące na akceptację
Wniebowzięcia wśród kościołów we wcześniejszych wiekach. (…) [Dom
Ernest Graf] Odnosi się do sarkofagu w krypcie kościoła Santa Engracia
w Saragossie w Aragonii, z którego jednej strony widnieje scena, która
została uznana za przedstawienie cielesnego Wniebowzięcia Maryi.
Przedstawia linię dwunastu mężczyzn z centralną postacią kobiecą,
która jest ciągnięta w górę przez wyciągniętą w dół rękę, która ją chwyta.
Prawdopodobne datowanie sarkofagu, w którym znajdują się kości
przypuszczalnie należące do miejscowych męczenników i samej krypty,
to 312/13 r., tj. pod koniec prześladowań Dioklecjana w czasie
Edyktu Mediolańskiego (J. Haldane, Faithful Reason: Essays Catholic
and Philosophical, Routledge, Londyn 2004, s. 98).

Świadectwo to ukazuje nam, że na początku IV wieku w pewnych
kręgach na Zachodzie mogła już krążyć ustna opowieść
o Wniebowzięciu Maryi, najprawdopodobniej zaczerpnięta od
pielgrzymów powracających z Ziemi Świętej.

Epifaniusz z Salaminy
Jak wspomniałem wcześniej, Epifaniusz z Salaminy jest pierwszym
ojcem Kościoła, który podnosi problem końca ziemskiej wędrówki
Maryi. Swoje rozważania w tym temacie zawarł w liście do
chrześcijan Arabii, który włączył do Panarionu. Podaje w nim, że
Pismo Święte milczy na temat śmierci Maryi i tego, czy poniosła ona
śmierć, czy nie. Wskazuje na trzy hipotezy: męczeńska śmierć,
naturalna śmierć, brak śmierci i tym samym wzięcie do nieba.
Epifaniusz zachowuje w tej kwes�i dużą powściągliwość i stwierdza,
że nie wiadomo jaki był ostatecznie koniec życia Maryi. Zadaje
pytanie, podaje przykładowe odpowiedzi, nie opowiadając się za
żadną z nich. Jednak trzy kwes�e powinny zwrócić naszą uwagę. Po
pierwsze, Epifaniusz dopuszcza możliwość, że Maryja została wzięta



z ciałem i duszą do nieba. To stwierdzenie samo w sobie jest dosyć
niezwykłe. Przecież skoro nie wierzono we Wniebowzięcie Maryi
i taki pogląd był całkowicie obcy starożytnym chrześcijanom, to
dlaczego ortodoksyjny pisarz kościelny, jakim był Epifaniusz, w ogóle
dopuszcza taką możliwość ingerencji Boga na końcu ziemskiego
życia Maryi? Nie było to więc czymś nie do pomyślenia, lecz
rzeczywistą opcją, która mogła wydarzyć się w życiu Maryi. Po
drugie, ten ojciec Kościoła jest przekonany, że w ostatnim etapie
życia Maryi na Ziemi dokonało się coś niezwykłego, dlatego Pismo
Święte milczy na ten temat, ponieważ:

Stało się tak, jak sądzę, ze względu na ogrom zdumienia, by umysłów
ludzkich nie wprawiać w jakiś jeszcze większy szok. Odczuwam lęk przed
wypowiedzeniem tego. Rozważam to w swoim wnętrzu milczącym
myśleniem i nakazuję sobie ciszę (Adversus Haereses 78,11).

Po trzecie i najważniejsze, sam Epifaniusz kilka lat później odszedł
od swojego agnostycznego podejścia w temacie końca życia Maryi.
Pisząc 79 rozdział Panarionu, Epifaniusz polemizował z sektą kobiet
z Arabii tzw. kollyrydianek, które oddawały boską cześć Maryi,
składając Jej w ofierze eucharystyczny chleb. Epifaniusz słusznie
potępia takie heretyckie praktyki i argumentując przeciwko nim,
porównuje Maryję do trzech wielkich świętych: Eliasza, Tekli i Jana.
Skoro te trzy osoby mają udział również w tych charakterystykach
czy przywilejach, jakie otrzymała Maryja, a nie zasługują na to, aby
adorować je, tak samo nie powinniśmy oddawać boskiej czci Maryi.
Epifaniusz wybrał Teklę, ponieważ ona była najpopularniejszą
kobiecą świętą pierwszych czterech wieków i stawiano ją za
przykład konsekrowanym dziewicom. Dlatego skoro dozgonne
dziewictwo Tekli i jej dziewicza czystość nie mogą być podstawą do
adorowania jej, podobnie dozgonne dziewictwo Maryi i Jej cielesna
czystość nie mogą być przesłanką do Jej adorowania. Drugim



przykładem Epifaniusz chciał wykazać, że bliska zażyłość Maryi
z Jezusem oraz Jej cudowne Zaśnięcie nie upoważnia do wielbienia
Jej, gdyż apostoł Jan również żył w bliskiej relacji z Panem oraz w
jego zaśnięciu, dzięki jego modlitwie dokonały się też niezwykłe
rzeczy. Trzecim, dla nas najistotniejszym przykładem, jest
porównanie Maryi z Eliaszem. Epifaniusz stwierdził jednoznacznie,
że Maryja jest jak Eliasz:

Jednakże, podobnie jak ciała świętych, została [Maryja] uhonorowana
za swój charakter i zrozumienie. A jeśli miałbym powiedzieć coś więcej
na jej pochwałę, [Maryja] jest jak Eliasz, który był dziewiczy od łona
matki, zawsze taki pozostał i został wzięty i nie widział śmierci
(Adversus Haereses 79,5)

Dla Epifaniusza Eliasz również nie zasługuje na kult adoracji, nawet
jeśli tak jak Maryja trwał on w dozgonnym dziewictwie, co
potwierdza naukę o trwałym dziewictwie Maryi, oraz tak jak Maryja
został wzięty z ciałem i duszą do nieba, co stanowi potwierdzenie
poglądu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jeden
z najwybitniejszych, niekatolickich współczesnych badaczy
w kwes�i historii Wniebowzięcia, Stephen J. Shoemaker, omawiając
szczegółowo świadectwo Epifaniusza, napisał następująco:

Co jednak ważniejsze, Epifaniusz w tym miejscu milcząco odchodzi od
agnostycyzmu z Listu do Arabii, stwierdzając dość jednoznacznie, że
Maryja, podobnie jak Eliasz, została wzięta w ciele i nie umarła. Około
siedem lat po liście do Arabii, Epifaniusz nie twierdzi już, że ostateczny
los Marii jest wielką tajemnicą, ale w nieopatrznej chwili informuje
swoich czytelników, że została w cudowny sposób usunięta z tego
świata i nadal żyje. (…) Jednak niezależnie od jego inspiracji, nie może
być błędem, że Epifaniusz zajmuje tu inne stanowisko w sprawie
końca życia Maryi niż w ‘Liście do Arabii’. Bezsprzecznie stwierdza, że



Maryja, podobnie jak Eliasz, uniknęła śmierci i została wzięta do
nieba, a jego nagła jasność w tej kwes�i z pewnością jeszcze bardziej
poddaje w wątpliwość jego wcześniejsze protesty dotyczące ignorancji
w ‘Liście do Arabii’ (S. J. Shoemaker, Epiphanius of Salamis, the
Kollyridians, and the Early Dormi�on Narra�ves: The Cult of the Virgin
in the Fourth Century [w:] „Journal of Early Chris�an Studies”, Volume
16, Number 3, Fall 2008, s. 395)

II poł. VI w. oraz VII i VIII w.
W tym drugim okresie Kościoła pogląd o wzięciu Maryi z ciałem
i duszą do nieba staje się prawdą, w którą wierzy Kościół
powszechny. Powróćmy znowu do Jerozolimy i zadajmy sobie
pytanie o początki święta Wniebowzięcia. Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, jednak to, co wiemy, daje nam mocną podstawę do
twierdzenia, że właśnie w Ziemi Świętej doszło do przejścia jednego
święta w drugie. Mianowicie, pod koniec IVwieku, a z pewnością już
w wieku V obchodzono na Wschodzie święto Pamiątki świętej Maryi,
nazywane również świętem Pamiątki Bożej Rodzicielki. Zazwyczaj
obchodzono to święto w grudniu (niedziela przed Bożym
Narodzeniem obchodzonym 24 grudnia) bądź w styczniu (między
świętami Bożego Narodzenia a świętem Epifanii z 5 stycznia)
i łączono je z tajemnicą Wcielenia. Było to upamiętnienie Maryi,
które miało za przedmiot Jej godność Bożej Rodzicielki. Jednak
w Jerozolimie, według starożytnego armeńskiego lekcjonarza, który
był tłumaczeniem greckiej księgi liturgicznej, w Vwieku obchodzono
to święto pod datą 15 sierpnia. Ponad wiek później, w drugiej
połowie VI wieku, to święto maryjne przekształca się w Jerozolimie
w święto Zaśnięcia i dotyczy zakończenia biegu ziemskiego życia
Maryi wyniesieniem Jej duszy i ciała do nieba. Cały chrześcijański
Wschód również je obchodzi i wierzy, że zmartwychwstanie Maryi
już się dokonało i została ona uwielbiona w duszy i ciele w niebie.



Nie tylko ortodoksyjni chalcedońscy biskupi i chrześcijanie w to
wierzą, lecz także nawet ci heterodoksyjni (sewerianie i julianiści,
a więc dwa przeciwstawne stronnictwa odrzucające Sobór
Chalcedoński z 451 r.) podzielają wiarę we Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny. Jest to niezwykle zastanawiające, gdyż
monofizyci, którzy uważali, że depozyt wiary apostolskiej został
skażony chalcedońską nauką o jednej osobie Chrystusa i Jego
dwóch, permanentnych naturach: boskiej i ludzkiej, którzy z tego
powodu byli gotowi odłączyć się od Kościoła katolickiego, uznawali
i liturgicznie świętowali tajemnicę Zaśnięcia i Wniebowzięcia. Jednym
z takich sztandarowych przykładów jest jedna z najstarszych
zachowanych koptyjskich homilii, wygłoszona przez monofizyckiego
patriarchę Aleksandrii, Teodozjusza (zm. 567 r.). Jego kazanie
świadczy o tym, że w Egipcie i Abisynii celebrowano dwa święta
maryjne. 16 stycznia obchodzono dzień śmierci i pogrzebu Matki
Bożej, a 206 dni później, 9 sierpnia świętowano Jej chwalebne
zmartwychwstanie i złączenie się duszy i ciała w chwale nieba tj.
Wniebowzięcie. Jakobicki autor kazania zwraca uwagę na
dziewictwo i całkowitą świętość Maryi, a za teologiczną podstawę
Wniebowzięcia wskazuje Jej Boże Macierzyństwo. Przedstawia
również bliską relację jaka zachodzi między faktem Wniebowzięcia
Maryi, a Jej rolą orędowniczki w niebie za grzeszną ludzkość:

Kiedy minie dwieście sześć dni między jej śmiercią, a błogosławionym
Wniebowzięciem (...). Następnie przeniosę ją na wyżyny niebios, blisko
Ojca i Ducha Świętego, aby tam zamieszkała i ofiarowała błagania za
was wszystkich (Kazanie na Wniebowzięcie naszej Pani Maryi, 17).

Pod koniec VI wieku cesarz Maurycy ustanawia i rozciąga święto
Wniebowzięcia na całe cesarstwo naWschodzie w dniu 15 sierpnia.
Nie ustanawia on nowego święta, lecz ujednolica datę jego
obchodzenia. Nie ma odnotowanego żadnego sprzeciwu ze strony



ortodoksyjnych chrześcijan, którzy nie przyjmując żadnych nowości
i wiernie strzegąc wiarę raz tylko przekazaną świętym (Jud 1,3),
celebrowali już to święto maryjne. Pod koniec VI wieku na
Zachodzie, a dokładniej w Galii, również celebrowano święto
Wniebowzięcia Maryi, o czym zaświadcza już św. Grzegorz z Tours.
Mówi on o pewnym Bożym cudzie, którego był świadkiem w wigilię
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:

Kiedy się ta uroczystość zbliżała, poszedłem celebrować wigilię. Kiedy
wśród ciemnej nocy, zdążałem do kościoła spostrzegłem z daleka taką
jasność bijącą z jego okien iż myślałem, że tysiące w nim świec musi
płonąć. Sądząc wtedy, że pewnie ludzie pobożni już mnie uprzedzili w
święceniu wigilii, przychodzę do drzwi, pukam, lecz nikogo nie znajduję,
drzwi zaś zastaję zamknięte na klucz (De gloria beatorum
Martyrum I, IX).

VII i VIII wiek cechuje się rozkwitem homilii wygłaszanych na święto
Wniebowzięcia. Jest to też okres uniwersalnej akceptacji Wschodu
i Zachodu w kwes�i cielesnego wyniesienia Maryi do chwały nieba.
Są pewne nieliczne głosy wątpliwości wyrażone na Zachodzie przez
Adamnana z Hy, Izydora z Sewilli czy Bedy Czcigodnego. Jednak pod
koniec VII wieku, papież Sergiusz I (z urodzenia Syryjczyk)
wprowadził do kalendarza rzymskiego święto Zaśnięcia oraz
ustanowił na tę uroczystość procesję z Kościoła św. Hadriana do
Kościoła Najświętszej Maryi Panny Większej. Z Rzymu święto
rozprzestrzeniło się na całą Europę Zachodnią – co poświadczają
księgi liturgiczne z Francji, Anglii i Hiszpanii - a w VIII wieku
z polecenia papieża Hadriana I zmieniono nazwę z Zaśnięcia na
Wniebowzięcie. Tak więc VII wiek na Wschodzie, a VIII wiek na
Zachodzie charakteryzują się powszechną celebracją święta
Wniebowzięcia. Ojcowie Kościoła tego okresu, dokonując głębokiej
refleksji teologicznej nad osobą Matki Zbawiciela, pisząc i głosząc



homilie na święto Jej uwielbienia z duszą i ciałem w niebie,
wyprowadzali tę prawdę wiary m. in. z:
– Jej godności jako Theotokos, czyli Bożej Rodzicielki,
– niezwykłej świętości, jaka charakteryzowała Jej dziewicze ciało,
– nauki o Jej trwałym dziewictwie,
– Jej zbawczej roli jako Nowej Ewy,
– wiary w to, że jest prawdziwą Arką Przymierza.

Przy tym wskazywali swoim słuchaczom na opiekuńczą rolę Matki
Bożej, która wniebowzięta do nieba, niesie skuteczną pomoc,
wstawiając się za nami do Boga. Podam tylko kilka przykładów
z licznej literatury tego okresu.

Tymoteusz, kapłan z Jerozolimy, jest autorem homilii o proroku
Symeonie i Annie. Co do czasu powstania tego tekstu nie ma pełnej
zgody: jedni uczeni datują go na koniec IV w. bądź początek V w.
(Mar�n Jugie, Michael O'Carrol, Rene Lauren�n, The Oxford
Dic�onary of the Chris�an Church pod redakcją Andrew Loutha),
z kolei inni badacze (Dom Bernard Capelle, Stephen Shoemaker,
Manfred Hauke, Michael P. McHugh), wskazują na VI albo VII wiek.
Bez względu na to, która datacja jest bliższa prawdzie, w tym
ważnym dokumencie zawarta jest nauka o Wniebowzięciu Maryi:

‘A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu’
(Łk 2,35); z tego niektórzy wnosili, że Matka [Jezusa] została mieczem
zabita i koniec jej życia taki był jak u męczenników, ponieważ Symeon
powiedział: ‘A Twoją duszę miecz przeniknie’. Ale nie tak rzecz się ma.
Miecz bowiem z metalu sporządzony ciało rozdziera, nigdy zaś duszy nie
przebija. Dlatego Dziewica aż dotąd jest nieśmiertelna, ponieważ Ten,
który w niej mieszkał, przeniósł ją w miejsce Jej wniebowzięcia
(In Simeonem et Annam, PG 86, 245).



Około 600 r. Theoteknos, biskup małego miasta Livias obok Gerico
w Palestynie, wygłosił uroczystą homilię na święto Wniebowzięcia
Maryi, które obchodzono 15 sierpnia. W tym szczególnym dniu ten
palestyński kapłan sławi Maryję i ukazuje swoim słuchaczom, jak
Stary Testament typologicznie zapowiadał Jej wzięcie do nieba,
gdzie obecnie wstawia się za nami do swego Syna:

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, zostaływzięte [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).

Bo jeśli Henoch, który podobał się Bogu, został wzięty aby ‘aby nie
oglądał śmierci’ (Rdz 5,24; Hbr 11,5), o ileż bardziej Bóg wziąłby
duszę tej (…) do raju rozkoszy, gdzie boskie światło świeci bez końca!
A jeśli rozkazał, aby Eliasz, który był prorokiem, wzniósł się do nieba
w rydwanie ognia (1 Krl 2,11), to o ileż bardziej [wzniósłby do nieba
tą], która jest przepowiedziana i nazwana błogosławioną w pismach
proroków, która wspaniale świeci wśród proroków i apostołów jak
księżyc pośród gwiazd (Panegiryk na Święto Wniebowzięcia, 4).

Dopóki była na tej ziemi, Ona czuwała nad wszystkimi, była jakby
powszechną opatrznością dla wszystkich swoich poddanych. Wzięta do
nieba, pozostaje dla rodzaju ludzkiego podporą niezłomną, która
wstawia się za nami u swego Syna i Boga, z którym i przez którego
chwała Ojcu razem z całym świętym Duchem, teraz i na zawsze i na
wieki wieków. Amen (Panegiryk na Święto Wniebowzięcia, 10).



W VII wieku Modestus Jerozolimski bądź Pseudo-Modestus jest
sztandarowym świadkiem wiary we Wniebowzięcie Maryi:

Ukończywszy szczęśliwie wędrówkę swojego życia, to duchowe naczynie
Boga [Maryja], jakby mądry okręt, do spokojnego dobiła portu,
a równocześnie do Sternika świata, który za jej posługą od zalewu
grzechu uchronił rodzaj ludzki i ożywił. Ten, który dał Prawo na Synaju
i wymierzył je z Syjonu, nasz Bóg, wezwał swoją arkę uświęcenia
i zapragnął, by z Syjonu przyniesiono ją do Niego, jak Dawid, jej
przodek, powiedział o niej w psalmie: ‘Wstąp, o Panie, na miejsce
swego odpoczynku, Ty i Twoja Arka uświęcenia’ (Ps 132,8). Nie jest
ona jak Arka Mojżesza w dawnych czasach ciągnięta przez woły, ale
otoczona i chroniona przez armię świętych aniołów nieba (Mowa
pochwalna na Zaśnięcie naszej Najświętszej Pani, Maryi, Matki Bożej
i Zawsze Dziewicy, 4).

Dzisiaj duchowy namiot [tj. Maryja], gdzie w sposób przedziwny przyjęty
był w ciele Bóg, Pan nieba i ziemi, został przez niego złożony i rozbity na
nowo, aby była razem z Nim na wieczność uczestniczką nieskazitelności
dla ochrony, zbawienia i opieki wszystkich nas chrześcijan.
O błogosławione zaśnięcie Bożej Rodzicielki i na zawsze pozostającej
dziewicą, nawet po zrodzeniu [Chrystusa]. Ona to żadnego nie
zaznała w grobie zepsucia tego ciała, w którym zamknięte było Życie.
Chrystus wszechmocny Zbawiciel ochraniał ciało, z którego się narodził
(Mowa pochwalna na Zaśnięcie naszej Najświętszej Pani, Maryi, Matki
Bożej i Zawsze Dziewicy, 6–7).

W najstarszej, całościowo zachowanej biografii Maryi pochodzącej
z VII wieku, św. Maksym Wyznawca podaje następujące powody
zachowania Matki Bożej od skażenia w grobie:

Została pochowana jako jedna ze zmarłych zgodnie z porządkiem natury
i została przeniesiona [do nieba] jako matka Boża, aby potwierdzić
i uwiarygodnić Zmartwychwstanie Pana, zrodzonego z niej i [aby



potwierdzić i uwiarygodnić] przyjęcie [ludzkiej] natury, którą On od
Niej przywdział oraz aby potwierdzić nasze wniebowstąpienie
i niezniszczalność, które naprawdę później nadejdą. Jak jej poród był
bez skażenia, tak i jej śmierć odbyła się bez skażenia. Tak jak jej poród
był niewysłowiony i ponad porządkiem natury, tak jej Zaśnięcie
odbywało się w sposób wykraczający poza porządek doczesny
i naturalny. I była cudowna, ponieważ jak jej dusza wstąpiła do nieba bez
ciała, tak jej ciało [wstąpiło do nieba] bez duszy, tak że pokazała swemu
synowi i jego sługom zarówno komunię, jak i separację. Wstąpiła do
nieba dzięki łasce i pomocy swego syna przed powszechnym
zmartwychwstaniem, aby zwrócić naszą uwagę na nadchodzące
zmartwychwstanie. Została wniebowzięta całkowicie, ale najpierw
osobno jej święta dusza, gdy oddała ją Panu, a potem [jej] nieskazitelne
ciało, jak chciał Pan (Życie Dziewicy, 127).

Patriarcha Konstantynopola, św. German (ur. ok. 631 – zm. ok. 733
r.) zostawił po sobie przepiękną apostrofę skierowaną do Matki
Bożej:

Ty [Maryjo] – jako napisano – ’jesteś piękna’ (Pnp 2,13), Twe
dziewicze ciało jest całe święte, całe czyste, jest całe mieszkaniem
Boga, stąd też jest onowolne od rozsypania się wproch. (…) Nie mogło
bowiem, skoro byłaś obejmującym Boga naczyniem, Twe martwe
ciało wproch się rozsypać. (…) Jak bowiem dziecko szuka i tęskni za swą
matką i matka pragnie być ze swym dzieckiem, tak i Ty, kochając Bożego
Syna, winnaś była do Niego wrócić. Wypadało też, aby Bóg wziął do
siebie Tę, którą miał za swą ukochaną Matkę. (…) To jest ciało, które On
z Ciebie, Bogarodzico, przywdział, w którym nie tylko teraz – wierzymy
– Chrystus się objawił, lecz w nim też przyjdzie sądzić żywych
i umarłych. Dlatego Cię będącą dla Niego wiecznym pokojem, wolną od
zepsucia, wziął do siebie, chcąc Cię mieć przy sobie. Stąd też, o co Go
tylko poprosisz, On współczując losowi dzieci daje i spełnia Bożą
mocą – błogosławiony na wieki (Homilia na Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny 1, 3.4).



Kolejnym patrystycznym świadkiem Wniebowzięcia Maryi jest św.
Andrzej z Krety. Urodził się w Syrii, mieszkał w Jerozolimie i w
Konstantynopolu. Około 700 r. został biskupem Gortyny na Krecie,
gdzie wygłosił trzy homilie na święto Zaśnięcia Maryi. W pierwszej
homilii jednoznacznie głosi:

Przeto samo Słowo było w owym czasie obecne i mocą prawa śmierci
zniszczyło to prawo, które [wydawało się] tak nieuchronne. Było to zaiste
całkiem nowe zjawisko, wybiegające poza granice rozumu, aby
Niewiasta święta przeniknęła ciałem niebiańskie siedziby,
wprowadzając tam przybytek [swojego ciała]; aby Dziewica dzięki
cudowi Bożego Macierzyństwa, przewyższającego naturę Serafinów,
złączyła się najściślej z pierwotną naturą, to znaczy Bogiem, Stwórca
wszechrzeczy; i by Matka, która Życie zrodziła, dostąpiła takiego
końca życia, który dorównywały jej Macierzyństwu i był cudem Boga
godnym wiary. Jak bowiem łono rodzącej nie doznało najmniejszej
skazy, tak też ciało zmarłej nie uległo rozpadowi. Naprawdę
przedziwne to rzeczy! Jak zrodzenie nie miało nic wspólnego
z najmniejsza skazą, tak też grób wykluczył ostateczne zepsucie, które
płynie ze śmierci (Homilia na Zaśnięcie naszej Najświętszej Pani, Matki
Bożej I, 5–6)

Ostatnim świadkiem wiary we Wniebowzięcie Maryi okresu
patrystycznego jest wybitny ojciec i doktor Kościoła, św. Jan
Damasceński. Urodził się około 650 r. w Damaszku. 50 lat później
wstąpił do klasztoru św. Saby koło Jerozolimy. Miał ogromny
przywilej wygłosić trzy homilie w święto Wniebowzięcia Maryi przy
Jej pustym grobie w Getsemani. W homilii drugiej czytamy:

Niech nam będzie łaskawa Ta, którą mamy chwalić, a która
przewyższa wszelkie stworzenie i nad wszystkimi panuje jako Matka
Boga, Stwórcy i Pana wszechrzeczy! (…) Dziś święta i żywa Arka
żywego Boga, która w swoim łonie nosiła swego Stwórcę, spoczywa
w świątyni Pana nie ludzkimi rękami zbudowanej. (...) Dziś najświętsza



gołębica, czysta i niewinna dusza Duchowi Bożemu poświęcona,
wyleciawszy z Arki, mianowicie z ciała, które przyjęło Boga i dało
początek życiu, znalazła dla swych nóg odpocznienie, przybyła do
duchowego świata, gdzie zamieszkała na nie znającej najmniejszego
brudu ziemi górnego dziedzictwa. (…) Potrzeba było, by Ta, która
rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po
śmierci swe ciało bez żadnego skażenia. Potrzeba było, by Ta, która
Stwórcę w swym łonie jako Dziecię nosiła, przebywała w Boskich
przybytkach. Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona przez Ojca
zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było, by Ta, która
widziała Syna swego na krzyżu i doznała w serce ciosu miecza boleści
(Łk 2,35), uniknąwszy go przy rodzeniu, oglądała tegoż Syna
zasiadającego wraz z Ojcem. (…) Wznieśmy głosy przed Arką Pana, aż
runą mury Jerycha – twierdze wrażych potęg! (Joz 6,20). Tańczmy
w Duchu z Dawidem – dziś bowiem znalazła spoczynek Arka Pana.
Wołajmy z wodzem aniołów Gabrielem: ‘Bądź pozdrowiona, łaski Pełna,
Pan z Tobą’ (Łk 1,28)! Bądź pozdrowiona Maryjo, niewyczerpane morze
radości! Bądź pozdrowiona, jedyne lekarstwo na smutek i ból każdego
serca! Bądź pozdrowiona, przez Ciebie wygnana została śmierć,
a przyszło życie! (Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
II, 1; 2; 14; 16).

Dlatego Kościół katolicki, wsparty tak niezawodnym świadectwem
wiary starożytnych chrześcijan, szczególnie obecnym w życiu
liturgicznym całego Kościoła, wierzy i głosi, że:

Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu
biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej
chwały (Pius XII, Konstytucja Apostolska Munificen�ssimus Deus [w:]
Mariologia na przełomie wieków, red. L. Balter, P. M. Lenart,
Częstochowa-Niepokalanów 2001, s. 91).
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