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Drogi Czytelniku!

Przed Tobą najnowsze wydanie naszego e-magazynu, które
poświęciliśmy niezwykle refleksyjnemu i wpasowującemu się
w atmosferę listopadowej zadumy, tematowi sensu życia.

W tym numerze SIEJMY podjęliśmy próbę odpowiedzi nie tylko na
generalne pytania o sens życia i spraw związanych z naszą wiarą.
Postaraliśmy się również poruszyć kwes�e bardzo konkretne, które
dotykają tych metafizycznych zagadnień. Z ogólnym i ponadludzkim
charakterem pytań o sens życia zestawiliśmy bardzo realne
i praktyczne problemy, z którymi każdy z nas spotyka się na swojej
życiowej drodze.

Mam nadzieję, że każdy z tekstów zawartych w tym listopadowym
SIEJMY będzie okazją do pogłębionej refleksji o sensie naszego
życia, wiary i działań, które podejmujemy.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru!

PIOTR ZIEMECKI
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„Jaki jest sens życia?” to pytanie bardzo
istotne, bo odpowiedź na nie stoi u podstaw
działania każdej świadomej jednostki, która
próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie.
Wydawać by się mogło, że osoba wierząca nie
powinnamieć z nim problemu – ufa przecież, że
po śmierci każdego dobrego człowieka czeka
zasłużona nagroda. Co więcej, wątpienie w sens
życia zdaje się być zniewagą wobec Stwórcy,
który ma przecież unikalny pomysł na ziemską
wędrówkę każdego z nas. Czy jednak da się
w prosty i jednoznaczny sposób odpowiedzieć
na pytanie, co jest, a przynajmniej co powinno
być, sensem naszego życia? Czy istnieje jedna
nadrzędna wartość, która wyznacza cel naszej
egzystencji? I w końcu – jak radzić sobie
z poczuciem braku sensu w czasach, w których
podważa się wiele wartości, które stanowiły
treść życia poprzednich pokoleń?



Poszukując sensu
Zgodnie z encyklopedyczną definicją, sens życia to wartość, albo
cel życia jednostki lub życia w ogóle 1. Do odpowiedzi na pytanie
o sens życia można więc podejść na różne sposoby, w zależności
od tego, z jakim systemem filozoficznym czy religijnym jest nam po
drodze. Tym ostatecznym i najważniejszym celem będzie więc
chrześcijańskie zjednoczenie z Bogiem, buddyjskie uwolnienie od
ziemskiego cierpienia, albo – w wersji dla osób nieuznających
istnienia żadnego absolutu – po prostu bycie dobrym człowiekiem
i wcielanie w życie imperatywu kategorycznego Kanta, zgodnie
z którym należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do
których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego
i zawsze.

Niektórzy, jak na przykład kanadyjski psycholog kliniczny Jordan
Peterson, próbują sens życia wyjaśnić w sposób bardziej
praktyczny, odwołując się do czystej biologii i kierujących
człowiekiem instynktów. Zgodnie z tą teorią, najważniejsze w życiu
jest mieć cel i realizować go2. Szkopuł w tym, że za każdym wielkim
zadaniem, którego się podejmujemy, a które ma dawać nam
poczucie sensu, idzie odpowiedzialność – tym większa, im
trudniejsze, a jednocześnie bardziej satysfakcjonujące zadanie
sobie wybieramy. Człowiek może więc wybrać egzystencję
pozbawioną jakiejkolwiek odpowiedzialności, a więc bezcelową
albo życie obarczone odpowiedzialnością i wynikającym z niej
trudem, ale dające spełnienie i poczucie sensu.



Do podobnych wniosków doszedł Viktor Frankl, austriacki
psychiatra i psychoterapeuta, więzień obozów koncentracyjnych,
m.in. Auschwitz, znany głównie dzięki swojej książce „Człowiek
w poszukiwaniu sensu”. W przeciwieństwie do Freuda, który widział
przyczynę nerwic w lęku wywoływanym przez podświadome,
sprzeczne popędy, Frankl odróżnia kilka rodzajów nerwic, z których
niektóre mogą być spowodowane tym, że pacjent nie potrafi
odnaleźć w swoim życiu sensu i nie bierze odpowiedzialności za
własną egzystencję. Każdymusi dojść samodzielnie do tego, co ma
dla niego sens, a potem wziąć odpowiedzialność wynikającą z
odpowiedzi na pytanie: Co ma dla mnie sens?3

Frankl starał się również odpowiedzieć na pytanie o to, co sprawia,
że człowiek potrafi odnaleźć sens nawet w tragicznych
okolicznościach. Jego zdaniem tym, co pozwala człowiekowi
przetrwać nawet najtrudniejsze doświadczenia, jest wolność
wyboru swojego stanowiska wobec konkretnych okoliczności.
Sensu nie należy więc szukać na zewnątrz – człowiek sam tworzy
swój sens poprzez podejście do wydarzeń, które go spotykają.
Może wybrać, czy dane przeżycie pogrąży go w rozpaczy, pozbawi
chęci do życia albo sprawi, że światło dzienne ujrzą najbardziej
zwierzęce instynkty, które zamienią go w bes�ę, czy też przejdzie
przez cierpienie z godnością. Doskonale zdawał sobie z tego Viktor
Frankl, który w obozie koncentracyjnych stracił żonę i rodziców,
a jednak tragiczne wydarzenia nie złamały go – wręcz przeciwnie,
stały się przyczynkiem do stworzenia przez niego logoterapii, czyli
metody psychoterapeutycznej ukierunkowanej na rozważania nad
sensem życia.



Nagle poraziła mnie pewna myśl: po raz pierwszy
w życiu objawiła mi się prawda po tylekroć wplatana
w pieśni przez poetów i ogłaszana najwyższą mądrością
przez filozofów, a mianowicie, że miłość jest najwyższym
i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć
człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy,
której rąbka uchylają przed nami dzieła największych
poetów, myślicieli, i duchownych: droga do zbawienia
człowieka wiedzie poprzez miłość i sama jest miłością.
Zrozumiałem, że nawet ktoś, komu wszystko na tym
świecie odebrano, wciąż może zaznać prawdziwego
szczęścia, choćby nawet przez krótką chwilę, za sprawą
kontemplacji tego, co najbardziej ukochał. W sytuacji
całkowitej samotności, gdy nie sposób wyrazić samego
siebie poprzez pozytywne działanie, gdy jedynym
największym osiągnięciem jest godne i szlachetne
znoszenie własnego cierpienia, nawet w takiej sytuacji
można doświadczyć spełnienia, kontemplując
z uczuciem noszony w sercu obraz najdroższej nam
osoby. Po raz pierwszy w życiu byłem w stanie w pełni
pojąć znaczenie zdania: „Aniołowie zatracają się
w nieustannej kontemplacji nieskończonej chwały”4.



Frankl niejako odkrywa więc sens życia wmiłości. Stąd blisko już do
tego, abyśmy ostatecznego celu naszego istnienia szukali w Bogu.
Kontemplując osobę kochaną, kontemplujemy bowiem samą
miłość, co daje nam obraz tego, jak aniołowie w Niebie
kontemplują Stwórcę. Miłość istnieje ponad czasem i ponad
przestrzenią – nasza modlitwa o zmarłego to przecież jak gdyby
proszenie Boga, aby skierował trochę swojej miłości do ukochanej
przez nas osoby. Również tęsknota za bliskim, który odszedł na
zawsze, kieruje nas ku Bogu, bo tylko w Nim towarzyszące jej
cierpienie może znaleźć ukojenie.

Szukanie sensu naszego życia w Bogu skłania jednak do zadania
sobie pytania, dlaczego właściwie stworzył On człowieka. Zgodnie
z Katechizmem Kościoła katolickiego, Bóg stworzył świat ze
wszystkim, co na nim istnieje właśnie dla człowieka. Sam człowiek
został stworzony, aby służyć Bogu i kochać Go oraz by ofiarować
Mu całe stworzenie (KKK 357). Człowiek istnieje więc i żyje dla
Boga, a jego ostatecznym powołaniem jest zjednoczenie z całą
Trójcą Świętą:

Stworzony zmiłości

Celem ostatecznym całej ekonomii Bożej jest
wejście stworzeń do doskonałej jedności
Trójcy Świętej (KKK 260).



Komuś zatraconemu w swojej pysze, a do tego przytłoczonemu
ogromem cierpienia trudno będzie przyjąć, że został stworzony
tylko i wyłącznie po to, aby służyć Bogu – Komuś, kto powołał go
przecież na ten świat wbrew jego woli. Warto pamiętać jednak, że
człowiek przeznaczony został do Raju, a fakt, że ostatecznie trafił
on do świata pełnego trudu i wątpliwości, jest pewnego rodzaju
błędem w systemie. Bóg stworzył człowieka, aby wiecznie żył
w szczęśliwości i w przyjaźni z Nim, zgodnie ze słowami: Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem
was przyjaciółmi (…) (J 15,15). Dopiero kiedy zdamy sobie z tego
sprawę, pojmiemy, jak wielkim wywyższeniem jest wezwanie nas
do doskonałej wspólnoty z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To
właśnie w tym niepojętym powołaniu człowieka leży ostateczne
źródło jego godności5. Człowiek jest bowiem jedynym na ziemi
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego6. Oznacza to, że
sam fakt istnienia, niezależnie od wszelkich zewnętrznych
okoliczności – statusu materialnego, stanu zdrowia czy też etapu
ziemskiej wędrówki – to wielki dar i wartość sama w sobie.

Co więcej, z racji tego, że człowiek, stworzony na obraz
i podobieństwo Boga, jest zdolny do planowego i celowego
działania, stanowienia o sobie oraz zmierzania do
urzeczywistnienia, spełnienia siebie; posiada cel w sobie samym.
Celem tym jest rozwój jego możliwości – możliwości które
otrzymał od Boga, a które są nieograniczone. Równocześnie ma
świadomość swoich braków i pragnienie ich przekroczenia. To



wszystko rodzi dążenie do przedłużenia swego istnienia przez
działanie7. Z tego powodu człowiek nie tylko wciąż poszerza swoje
horyzonty, co nieustannie pcha do przodu całą ludzkość, ale
w głębi jego natury leży pragnienie największego dobra
i doskonałości, które znaleźć może jedynie w Bogu.

W rozumnej naturze człowieka zawarte jest
wezwanie (powołanie) do poznania i miłości Boga
jako najdoskonalszego urzeczywistnienia siebie.
Tworzyć siebie przez świadome i wolne czyny,
przez osiąganie różnorodnych dóbr w
perspektywie Najwyższego Dobra i przygotować
się do pełnego zjednoczenia z Nim przez miłość -
to cel ostateczny człowieka i jego największe
zadanie, do którego dąży przez realne działanie8.

Św. Tomasz określa osobę ludzką jako homo capax Sumii Boni, capax
perfec� Boni, czyli zdolnego do poznania i miłowania Najwyższego,
Doskonałego Dobra. Człowiek posiada również nieugaszone
pragnienie szczęścia i naturalne pragnienie oglądania Boga
(desiderium naturale videndi Deum), które w życiu doczesnym jest
nieosiągalne. Skutkiem tych „pożądań naturalnych”, jak nazywa je
ten Doktor Kościoła, jest to, że życie człowieka pozostaje ciągłym
ruchem, ciągłym działaniem, ciągłym dążeniem do tego, aby
człowieczeństwo stawało się większe, pełniejsze, bogatsze



i godniejsze. Człowiek nieustannie zmaga się jednak z tym, że
potrzeba dobra, szczęścia, prawdy i miłości w życiu doczesnym nie
osiąga całkowitego spełnienia. Póki żyje na tym świecie, jest jakby
istnieniem niedokończonym, dlatego właśnie potrzebuje Boga9.
Stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, póki nie
spocznie w Tobie, pisał św. Augustyn, wyrażając zarówno tę
wyjątkową pozycję człowieka, jako istoty stworzonej dla niej samej,
z miłości, jak i towarzyszące mu, a nigdy niezaspokojone
pragnienia.

***
Zdanie sobie sprawy z naszej wyjątkowej pozycji i godności jako
istot ludzkich oraz uświadomienie sobie, jak wielkie znaczenie
w naszym życiu ma powołanie do miłości, ma jeszcze jeden plus.
Jest nim uświadomienie sobie, że sensu naszego istnienia nie
stanowią wielkie projekty, rozwijająca się zgodnie z planem kariera
czy dobra materialne, ale podchodzenie z pozytywnym
nastawieniem do codziennych obowiązków i służenie tym, których
kochamy. W praktyce sens ten realizujemy więc na co dzień po
prostu poprzez bycie dobrymi ludźmi i okazywanie życzliwości
innym – tylko tyle i aż tyle. Perspektywa zjednoczenia z Bogiem
oraz zdolność wyboru naszego nastawienia do wydarzeń, które nas
spotykają sprawiają z kolei, że nie tracimy nadziei i poczucia
wartości nawet w obliczu wielkiego cierpienia. Wszystko to uczy
nas również patrzeć na cel naszego życia z o wiele szerszej
perspektywy. Nawet jeżeli bowiem stracimy wszystko – cały



dorobek swojego życia, nawet jeżeli nasz współmałżonek umrze,
a dzieci odejdą, możemy mieć pewność, że to, czego
doświadczyliśmy i to, co robiliśmy w ciągu naszej ziemskiej
wędrówki, miało sens. Miało sens w danej chwili, bo kształtowało
nas samych i miało sens dla innych ludzi – w końcu nie wiemy
nawet, jak wiele nasze pojedyncze działanie mogło zmienić w życiu
jednego chociażby człowieka.

Przypisy:

1. Sens życia, Encyklopedia PWN dostępna pod adresem:

h�ps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sens-zycia;3973971.html (dostęp: 09.11.2022);

2. h�ps://www.youtube.com/watch?v=_mz3lWIl6G8 (dostęp: 09.11.2022);

3. Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, wydawnictwo Czarna Owca, s. 8–9;

4. Tamże, s. 52;

5. O. Jacek Salij, Sens życia: h�p://mateusz.pl/czytelnia/js-cel.htm (dostęp: 09.11.2022);

6. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes;

7. Zofia J. Zdybicka, Bóg - Osobowa Prawda i Miłość - ostatecznym celem życia

Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II:

h�p://cw.kul.lublin.pl/Content/33810/38308_V-31560_Bog---osobowa-Prawda.pdf

(dostęp: 09.11.2022);

8. Tamże;

9. Tamże.



Jak się zatopić,
by nie utonąć?

MONIKA PIOSIK



W listopadowe wieczory
przychodzi czasem refleksja
o życiu i przemijaniu. Pojawia się
pytanie co by było, gdyby jutra
już nie było? Gdzie wtedy
trafiłaby moja dusza? Czym
w ogóle jest wiara i jaka jest ta
moja wiara?



Chodzisz do Kościoła, korzystasz z sakramentów - nawet
częściej niż rzadziej, ale wcale nie masz pewności, że to o to
chodzi. Nie wiesz, czy to jest właśnie taka wiara, jaka być
powinna, bo przecież w twoim życiu nie dzieją się rzeczy
spektakularne. Bóg nie mówi do ciebie wprost, a cuda może
się zdarzają (nie negujesz ich), ale jesteś przekonany, że
dotyczą raczej innych, a nie ciebie. Nawet się modlisz, ale
z różnym skutkiem…

Czy ty też zadajesz sobie czasem pytanie, gdzie jest ten
ideał i jak żyć wiarą, by dostąpić wieczności w objęciach
Boga?

Nawet dla Apostołów, tych którzy oglądali Jezusa twarzą
w twarz, trwanie w wierze stanowiło nie lada wyzwanie. Na
własne oczy widzieli różnorakie cuda, a pomimo to mieli
wątpliwości. W końcu tak trochę jest, że wszystko to co
przeczy naszej intuicji, co napawa nas niepokojem,
niejednokrotnie wręcz przeszkadza w pełnym skupieniu
uwagi na Bogu.

W Ewangelii przeczytamy, że Jezus kroczył po wodzie, po
czym pozwolił na to samo Piotrowi:

„Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie
się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr
wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz
na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął:
«Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił
go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»” (Mt 14, 27-31).



Piotrowi, który przecież uczestniczył w wydarzeniu
nadprzyrodzonym, który nie musiał wierzyć, bo tam był
i widział – nawet jemu - czegoś jednak zabrakło. Dopadł go
lęk (a może zły duch?), a to w jakiś sposób oddzieliło go od
Jezusa. Od Boga, którego przecież miał na wyciągnięcie ręki
- fizycznego, z krwi i kości.

Znamienny dialog na temat tej sytuacji przeprowadziła
z Jezusem Alicja Lenczewska w 1987 roku (patrz:
Świadectwo, 624). Poniżej przeanalizujemy tę rozmowę,
w podziale na krótsze fragmenty, poszukując odpowiedzi na
pytanie o wiarę. O wiarę silną i głęboką, taką która pozwala
odnieść nasze życie do wieczności. Wiarę, która nadaje
życiu sens, bo uzdalnia do obcowania z Bogiem.

„- Rozważałam dziś, Panie, fakt Twego przyjścia do Apostołów
po wodzie i to, iż Piotr tonął, bo zwątpił.

- Nie tyle zwątpił, co odwrócił swój wzrok ode Mnie, a jego
słuch też nie był zasłuchany we Mnie, skoro doszedł go odgłos
nawałnicy. […]”

Ciekawe – wynikałoby z tego, że to nie zwątpienie,
a rozproszenie było tym co przeszkodziło Piotrowi. Istotną
składową wiary jest zatem zdolność właściwego
ukierunkowania swoich myśli. Nie tylko ufność,
a umiejętność skupienia się tylko na Bogu, oderwania od
codziennych trosk i zmartwień, okazuje się być bardzo
ważna. Można chyba nawet powiedzieć, iż chodzi o jakiś
rodzaj duchowej czujności - nasze oczy, uszy, myśli



i działania wszystkie one mają być utkwione właśnie w Nim.
Wiara potrzebuje zatem oddania i zapatrzenia w Tego,
w którym pokładamy nadzieję. To zaś prowadzi do
zatopienia w Bogu, aż do tego stopnia, że wszystko inne
staje się nieistotne.

Jezus kontynuuje:

„[…] Widzisz, moje dziecko, nie był on wystarczająco
zapatrzony i zasłuchany we Mnie, bo za mało Mnie kochał.
Miłość powoduje skupienie całej uwagi i przylgnięcie całym
sercem, tak, aby nic z zewnątrz nie docierało, by nie widzieć
i nie słyszeć nic, tylko swego ukochanego. Miłosne drżenie serca
zamyka cały świat zewnętrzny i otwiera cały świat duchowy,
gdzie dusza spotyka się ze swym Oblubieńcem i w Nim jest
pogrążona. […]”

To miłość, taka żarliwa i zagarniająca, to ona determinuje
skupienie, powoduje, że znikają wątpliwości oraz wszelkie
zewnętrze rozproszenia. To ona uzdalnia człowieka do
ukierunkowania całego swojego jestestwa na Boga. Dusza
wpatrzona w Stwórcę, może stopić się z Tym, którego
kocha. Pełni miłości potrafimy czujnie i w skupieniu słuchać
swojego Pana. Tego, który jest zarówno przyczyną jak
i celem naszej egzystencji. Zespoleni miłością nie mamy
innych pragnień ani priorytetów, niż ma Bóg. Dopiero
wtedy zaczynamy rozumieć Jego punkt widzenia,
dostrzegać, że to on jest tym jedynym, właściwym i tylko
podążając za nim jesteśmy w stanie dosięgnąć pełni
naszego życia.



I dalej Jezus tłumaczy:

„[…] W takim stanie szatan jest zupełnie bezsilny, bo po prostu
jego wysiłki rozproszenia, przestraszenia i on sam są
niedostrzeżone. Taki stan duszy zapewnia całkowitą wolność –
nic co nie jest Mną, nie ma dostępu do twej radości
zjednoczenia ze Mną […]”.

Czujne skupienie naszej uwagi na Bogu odsuwa od nas
strach i wszelkie obawy, które pochodzą od złego. Mając
przed oczami jedynie tę palącą Miłość, stajemy się odporni
na szatańskie zagrywki. Nasze życiowe lęki dotyczą w
większości spraw doczesnych. Jeśli natomiast zmienimy
naszą perspektywę na Bożą to zrozumiemy, że sprawy
materialne nie są najważniejsze. Pozostanie nam jedynie ich
odblask w wieczności, bo to po drugiej stronie okaże się na
co zasłużyliśmy. Zasłuchani i wpatrzeni w Boga zyskujemy
jasność umysłu oraz wewnętrzny pokój. Wiemy, że dopóki
to On troszczy się o naszą duszę, dopóty jesteśmy
bezpieczni, bo Bóg jest naszą tarczą. Ta trwająca w nas Boża
obecność zapewnia nam wolność, bo blask Bożej Miłości
czyni nas ślepymi na wszelkie zakusy diabła.

Alicja dopytuje:

„[…] - Co czynić, aby móc tak kochać? [...]”

Jezus wyjaśnia:

„[…] - Spełniać Moją wolę i trwać przy Mnie. Spełniać wolę w
najdrobniejszych rzeczach, trwać przy Mnie uparcie, także
wobec przeciwności zewnętrznych i pragnąć Mojej miłości. […]”



Gorliwa miłość domaga się oddania, wierności i obecności.
Domaga się tych drobnych, pojedynczych, chociaż
codziennych i regularnych gestów posłuszeństwa oraz
zawierzenia, domaga się uczynków miłości. Konieczna jest
też skrupulatność i wytrwałość, by się nie zrażać, a uparcie
trwać w pragnieniu Bożej Miłości pomimo tego, że nie
zawsze widzimy efekty naszych starań. Zatem aby
dosięgnąć takiej miłości musimy oddać się do dyspozycji,
poświęcić swój egoizm, dopiero to pozwala przyjąć wolę
Boga w naszym życiu.

I dodaje:

„[…] Wszystko to zawarte jest w cnotach: wierze, nadziei
i miłości. Oddawaj z ufnością twe serce, a napełnię je czystą
miłością. I bądź cierpliwa, i zawsze gotowa na przyjęcie swego
Oblubieńca. Lubię przychodzić niespodziewanie. Czuwaj
z nadzieją spotkania.”

Miłość i wierność nieodparcie wiążą się z nadzieją, która
trwa rozświetlając duszę radosnym, upartym
wyczekiwaniem na spotkanie ze Stwórcą. Nasza gotowość
wyraża się ufnym oczekiwaniem na to wszystko co dla
naszego życia tutaj i w wieczności przygotował Bóg.
Cierpliwość, wytrwałość i czujność - to one uwrażliwiają
serce, które w swoim tempie dojrzewa do tego właściwego
każdemu momentu, w którym wkracza Bóg.



Czym zatem jest ta prawdziwa wiara, taka która nadaje
życiu sens?

Wiara jest miłością; miłością Boga do człowieka i też
pragnieniem człowieka, by pokochać Boga. Wiara jest
relacją, którą należy pielęgnować. A skoro jest relacją to po
tej drugiej stronie Ktoś jest – Ktoś kto zaprasza, czeka,
odpowiada. Ktoś kto czuje, przestrzega, wymaga. Jest Ktoś,
kogo można skrzywdzić i zasmucić lub pocieszyć
i rozweselić. Ten Ktoś będzie tę relację prowadził, odkrywał
przed tobą nowe, zaskakujące obszary życia i wieczności.
Pozwól Mu na to – po prostu spójrz na Niego, wzrokiem
skupionym na tyle, by w końcu Go dostrzec i zatopić się
w Jego objęciach.



W poszukiwaniu sensu
ewangelizacji

PIOTR ZIEMECKI



Od samego początku swojego istnienia Kościół na
każdego z wiernych nakłada „wspaniały obowiązek
apostolstwa”. Solidnie ugruntowane w Piśmie Świętym
wezwanie do niesienia Ewangelii wszystkim ludziom
może być realizowane na różne sposoby. Współczesne
środki ewangelizacyjne mogą jednak nieść za sobą
zarówno szanse (owocne rozprzestrzenianie się żywej
wiary), jak i zagrożenia (zagubienie sensu i istoty
apostołowania).

Przyjrzyjmy się wspólnie wybranym aspektom
współczesnej ewangelizacji i postarajmy się
odpowiedzieć na kilka ważnych pytań z nią związanych.
Docelowo zaś odpowiedzmy sobie na podstawowe
pytanie odnoszące się do wszystkich form apostolstwa –
gdzie leży prawdziwy sens i istota ewangelizacji?



Apostolstwo a ewangelizacja
Już na samym początku trzeba krótko wyjaśnić pewną
niespójność pojęciową, która dotyka poruszanego tu
tematu. Nie są to tylko rozważania teoretyczne, lecz coś
realnie występującego (mniej bądź bardziej zauważalnie)
w obecnej dyskusji o Kościele. Rzecz dotyczy
rozróżnienia (bądź nie) pojęcia „ewangelizacji”
i „apostolstwa”.

Zapewne większość osób używa tych pojęć zamiennie
i uznaje je za tożsame. Możemy jednak spotkać się
z odmiennym poglądem uznającym, że są to dwie
odrębne kategorie. W takim układzie apostolstwo
oznacza przekazywanie tego, co jest istotą
chrześcijaństwa głównie poprzez świadectwo własnego
życia jako chrześcijanina, mniej zaś poprzez głoszenie
innym nauki Kościoła czy też dzielenie się z innymi
bezpośrednio treścią Pisma Świętego. Apostolstwo jest
tutaj zatem pewną postawą i „żywą Ewangelią”
wdrażaną w każdy aspekt naszego życia, którą inni mają
widzieć w naszych czynach. Dzieje się to w miejscach
pracy, w szkole, na uczelni, w aktywności społecznej,
biznesowej, politycznej, czy też kulturalnej. Krótko
mówiąc – idea ta zakłada raczej „bycie Ewangelią dla
innych” niż „mówienie innym o Ewangelii”. Tak
rozumianemu „apostolstwu” przeciwstawia się dość
ściśle i wąsko rozumianą „ewangelizację”, opierającą się
o bezpośrednie głoszenie innym prawd Ewangelii
poprzez nauczanie, kaznodziejstwo, czy też słowne
dzielenie się tzw. świadectwami życia.



Upraszczając powyższe, można chyba stwierdzić, że
w ramach apostolstwa przyjmujemy założenie: Sam
z siebie nie powiem Ci nic o Chrystusie, ale kiedy zobaczysz
jak żyję, sam o Niego zapytasz; zaś w ramach ewangelizacji
powiemy raczej: Wysłuchaj mnie spokojnie, bo chcę Ci
opowiedzieć o Bogu, który nada Twojemu życiu sens, a Jego
Ewangelia zmieni Cię na lepsze.

Jak łatwo jednak zauważyć, oba pojęcia w praktyce się
ze sobą przeplatają i wzajemnie uzupełniają.
Współcześni „apostołowie” nie stronią od dzielenia się
Ewangelią z innymi w słowny sposób i poprzez typowe
kaznodziejstwo. Z kolei współcześni „ewangelizatorzy”
nie raz swoją życiową postawą świadczą o Chrystusie
w miejscach pracy, w polityce, czy kulturze – i to bez
podbudowywania tego głoszeniem jakichś nauk czy
świadectw.

Właśnie dlatego w tym artykule oba te pojęcia będę
używał raczej naprzemiennie i będą one oznaczać mniej
więcej to samo – aktywną działalność na rzecz szerzenia
Ewangelii i szeroko rozumianej nauki Kościoła. Na
marginesie zaś, w kontekście przywołanej tu dyskusji
i podziału na „apostolstwo” i „ewangelizację”, wypada
polecić film opublikowany na kanale YouTube Macieja
Gnyszki pt. „Ewangelizacja nie ma sensu. SORRY”.
Z pewnością rozjaśni on pewne niuanse, które tkwią
w kwes�i ewentualnego rozróżniania ewangelizacji od
apostolstwa.



Nowe formy ewangelizacji
Zastanawiając się nad sensem aktywnych działań
ewangelizacyjnych, nie sposób pominąć konkretnej
rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Lata 20. XXI wieku pełne
są rozwiązań technicznych i nowoczesnych środków
przekazu, które w jakiś sposób warunkują przynajmniej
niektóre sposoby ewangelizacji.

Widzimy jak wielu księży – szczególnie neoprezbiterów
i ogólnie młodych kapłanów, czy nawet kleryków – staje
się dziś aktywnymi twórcami w popularnych mediach
społecznościowych. Wszystko to właśnie z myślą
o ewangelizacji i mówieniu o Bogu w każdym możliwym
miejscu. Niejednokrotnie powodem takiej aktywności
(nie tylko księży, bo również świeckich „apostołów”) jest
dotarcie do młodych, którzy są obecni właśnie
w Internecie, a nie ma ich chociażby w kościele, gdzie
mogliby wysłuchać homilii. Tym samym swoista
„e-homilia” musi przyjść do nich poprzez popularne
aplikacje społecznościowe i w nieco zmienionej formie.

Na marginesie dodam, że od dawna obserwuję zjawisko
w Kościele, w ramach którego kazania (ich forma i treść)
kierowane są w przytłaczającej większości do ludzi
w podeszłym wieku. Ludzi starszych nie brakuje bowiem
w kościelnych ławkach – zarówno w dzień powszedni,
jak i w niedziele. Młodych zaś jest coraz mniej
i zwyczajnie brakuje odbiorców dla wysłuchania
potencjalnej homilii traktującej o problemach młodzieży.



Wracając do kwes�i nowoczesnych form przekazu
Ewangelii, trzeba przyznać, że prędzej czy później
staniemy przed koniecznością odpowiedzi na kluczowe
pytania w tym zakresie. Nieuchronnie pytania te będą
zmierzały do odnalezienia głównego celu (lub celów
pomniejszych) naszych działań i sensu, który tkwi
w nowych formach ewangelizacji.

Przykładowo, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie
dotyczące zagubienia pewnego rodzaju „ostrożności”
w stosowaniu nowych form ewangelizacji. Dla lepszego
wyjaśnienia tej kwes�i posłużę się dość jaskrawym
przykładem. Nie tak dawno do Internetu wypłynął
materiał, w którym pewien kapłan, ubrany w szaty
liturgiczne de facto drwi z Ofiary Mszy Świętej tańcząc
i naśladując ruchy DJa przy ołtarzu*. Słowo „wypłynął”
jest tu jednak nie do końca właściwe, gdyż ten filmik
został świadomie wrzucony przez tego kapłana na
TikToka. Co nim motywowało? Czy był szczerze
przekonany, że w ten sposób ukaże Kościół jako
nowoczesny, radosny i otwarty dla młodych osób? Czy
ów kapłan był wystarczająco ostrożny i przemyślał
dokładnie skutki swojego czynu (w mojej opinii głupiego,
ale może dokonywanego w dobrej wierze)? Czy nie
został w tym wszystkim zagubiony jakiś głębszy sens
i istota tego, czym ewangelizacja w ogóle jest? Nikt
chyba nie ma wątpliwości, że robienie cyrku, czy sceny
estradowej z prezbiterium, jest dalekie od treści
Ewangelii i dwóch tysięcy lat nauki Kościoła.

*o całym zdarzeniu
możesz przeczytać
chociażby tutaj: h�ps://
pch24.pl/francja-
szokujaca-profanacja-
przy-oltarzu-ksiadz-
udaje-muzycznego-dj-
a-i-publikuje-nagranie-
na-�ktoku/



Również w polskim zakątku Internetu możemy mieć
realne wątpliwości co do sensu (jego zagubienia?)
niektórych działań – czy to księży, czy świeckich.
Słuszne zatem będzie stawianie pytań o cel takiego
apostołowania, dobierane środki przekazu lub
o moralność niektórych zachowań w konkretnych
aplikacjach społecznościowych. Jest to niezwykle trudne
zagadnienie, gdyż – tak jak wwielu innych dziedzinach –
mamy tu do czynienia z klasycznymi pytaniami
o motywacje danych działań (czy są w ogóle dobre
i „zbożne”) oraz o późniejsze ich owoce (również czy są
dobre lub czy w ogóle występują).

Niezwykle ważne w powyższym kontekście jest również
to, aby nie nadawać z góry sensu i wspomnianej
„zbożności” wszystkim działaniom ewangelizacyjnym,
które podejmują w sieci osoby duchowne (gdyż przecież
są wyświęceni i mają wykształcenie teologiczne itp.),
a równocześnie nieustannie poddawać w wątpliwość –
przyznajmy uczciwie, nieraz bardziej skuteczne –
internetowe działania ewangelizacyjne świeckich (gdyż
przecież nie mają oni formalnego mandatu do
nauczania). W tym również należy zachować ostrożność.
Osobiście jestem zwolennikiem równego podejścia do
działań ewangelizacyjnych za pomocą nowoczesnych
środków przekazu informacji zarówno księży i osób
konsekrowanych, jak i świeckich. Ksiądz oraz świecki
prowadzący ewangelizacyjne konta na Instagramie mogą
być równie skuteczni i działający z natchnienia Ducha
Świętego, co czasem równie szkodliwi i zatracający sens



i cel apostołowania obecnym na tej pla�ormie młodym
ludziom. Strój duchowny może tu natomiast działać
wręcz na niekorzyść ewangelizatorów, gdyż
(przynajmniej w odczuciu społecznym) niesie za sobą
większe zobowiązania do zachowania powagi
i umiarkowania. Oczywiście jest to moja osobista opinia
w tym temacie. Dla niektórych, video z tańczącym do
muzyki disco zakonnikiem będzie czymś pozytywnym
i pokazaniem radosnego oblicza Kościoła. Dla innych zaś
będzie raczej asumptem do rozmyślań o sensie ślubów
zakonnych lub w łagodniejszej wersji – po prostu ulotną
chwilą zażenowania.

Temat doboru odpowiednich środków
ewangelizacyjnych z całej palety nowoczesnych
rozwiązań, które dostarczył nam XXI wiek, jest niezwykle
skomplikowany. Dzieje się tak dlatego, że w niemal
każdym wypadku sprawa ta wymaga indywidualnego
podejścia. Różnorodność charyzmatów współczesnych
apostołów, odmienność środowisk do których
kierowane są treści ewangelizacyjne, czy też choćby
właściwy poziom ostrożności przy dobieraniu środków
ewangelizacji powodują, że nad każdym przypadkiem
musimy pochylić się indywidualnie. Musimy też
pamiętać, że każdy z nas – osób wierzących, ale
i poszukujących Pana Boga – może mieć kompletnie inną
wrażliwość. O ile mieści się ona w pewnej ortodoksji
katolickiej (czyli np. nie polega ona na tym, że bawi nas
drwina z Mszy Świętej), to musi być brana pod uwagę.



Dla niektórych ideałem będzie YouTube’owy kaznodzieja
dominikański, zaś dla innych tańczący na TikToku ksiądz.
Jeżeli tylko zachowamy odpowiedni poziom ostrożności
i przestrzeganie podstawowych zasad katolickiej
ortodoksji, to w pewnym sensie taką różnorodność
powinniśmy dopuszczać.

Co jest sensem ewangelizacji?
Jest czymś oczywistym, że generalną odpowiedź na
pytanie o sens wszelkich działań ewangelizacyjnych
i apostolskich znajdujemy w Piśmie Świętym. Tchnięci
Duchem Świętym apostołowie nie raz doświadczali
trudów misji, którą powierzył im sam Chrystus.
Naczelnym dowodem to potwierdzającym jest chociażby
to, że w przeważającej większości pierwsi apostołowie
ginęli śmiercią męczeńską – ich trud był tak wielki, zaś
oni sami byli zwykle tak zauważalnym znakiem
sprzeciwu w pogańskim świecie, że zaprowadziło ich to
do kresu ziemskiego życia. Wydawałoby się więc, że
w doczesnym rozumieniu ich misja zakończyła się i poza
śmiercią nie przyniosła żadnych owoców. A jednak to
właśnie na ich męczeńskiej krwi zbudowany został
Kościół apostolski, który po dwóch tysiącach lat
maszeruje z krzyżem zwycięstwa na dorocznej drodze
krzyżowej w jednym z miejsc męki pierwszych
ewangelizatorów, jakim jest rzymskie Koloseum.

Poza męczeńską śmiercią pierwszych chrześcijan, od
samego początku formowania się Kościoła istniało wiele
rodzajów trudów i codziennych znojów w działalności



apostolskiej. W każdym z listów Św. Pawła dostrzeżemy
fragmenty to opisujące. Odpowiedź na trudy
i poszukiwanie sensu ewangelizacji i apostołowania
znajdziemy jednak nie tylko w pawłowych listach.
Niezwykle ciekawym tekstem nowotestamentalnym,
który w sposób metafizyczny pomaga nam wyjaśnić trud
i sens naszych działań apostolskich, jest fragment
z Pierwszego Listu Św. Piotra:

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził
nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i
niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla
was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni
mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie
ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie
doznać trochę smutku z powodu różnorodnych
doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o
wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież
próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy
objawieniu Jezusa Chrystusa”.

1 P 1, 3–7

Zatem z jakimikolwiek trudami i doświadczeniami na
naszej ewangelizacyjnej drodze byśmy się nie zetknęli, to
zawsze musimy pamiętać o ostatecznym celu naszych
działań, którym jest zbawienie. Centralnym punktem



apostołowania winien być zawsze Chrystus, który
w trudach codzienności przynosi nam prawdziwą
radość. Cel zaś naszej chrześcijańskiej misji św. Piotr
podsumowuje następująco:

„Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz,
choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się
radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy
osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz”.

1 P 1, 8–9

Wszędzie zatem tam, gdzie brakuje odniesienia do
Chrystusa jako centralnego punktu i spotkania z Nim
jako celu naszych starań, tam ewangelizacja
i apostołowanie będą bezowocnym, a nieraz
i szkodliwym, działaniem. Niestety, żyjąc współcześnie
i mając do dyspozycji całą gamę nowoczesnych i wprost
rewolucyjnych środków przekazywania Ewangelii,
możemy się tym bardziej zagubić. Potrzeba nam zatem
ogromu czujności i ostrożności, a nade wszystko
ciągłego ukierunkowywania się na Pana Boga, który musi
być w centrum naszego apostolstwa.



Nie wszystko
Ewangelia,

co o Bogu
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MIŁOSZ ŻEMŁA



Każdy, kto chce się w jakikolwiek sposób
rozwijać, poszukuje odpowiednich danemu
obszarowi środków i pomocy. Nie inaczej jest
w sferze duchowości. Chcąc zatem wzrastać
w wierze, nie tylko pogłębiamy naszą
modlitwę, ale także poszerzamy wiedzę
teologiczną, czy to poprzez materiały
internetowe, czy publikacje książkowe.
Potrzeba nam jednak świadomości, że
pośród treści o tematyce religijnej czyhają
również niebezpieczne pułapki mogące
doprowadzić domutacji naszej wiary.



Szeroki rozwój mediów – zarówno tradycyjnych, jak
i elektronicznych – spowodował prawdziwą klęskę
urodzaju na rynku informacyjnym. Zniknęły bariery
w powszechnym dostępie do zróżnicowanych danych.
Każdy może odnaleźć publikacje z dziedziny swoich
zainteresowań. Niestety środki przekazu nie zawsze są
wykorzystywane w słusznych celach, na co wskazuje
m.in. długa historia propagandy. Nie inaczej jest również
dzisiaj, również w obrębie myśli teologicznej. Od wieków
rodzą się ideologie, które pod przykrywką rozważań
zagadnień problematyki duchowej, promują własne –
niezgodne z wizją ewangeliczną – teorie i praktyki.

Teologia a psychologia
Rozwój psychologii bardzo przyczynił się do znacznie
głębszego rozumienia duchowości człowieka. Słuszną
postawą jest zatem całościowe podejście do osoby, bo nie
od dzisiaj wiadomo, że człowiek niepodzielnie składa się
ze sfery duchowej, fizycznej i psychicznej. Przechodząc
więc dzisiaj między kolejnymi regałami bibliotek czy
księgarni, nie jest trudno zauważyć, że niektóre tytuły,
które wydają się pozycjami religijnymi, znajdujemy
w dziale „rozwój osobisty” czy „psychologia” i odwrotnie.
Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy
pod płaszczykiem promowania „naukowego
światopoglądu” usiłuje się manipulować sferą ducha,
przy użyciu treści pop-psychologicznych¹ i biblijnych
odniesień. Kiedy widzimy, że tezy psychologiczne
i duchowe nie współgrają ze sobą, w naszej głowie od
razu powinna zapalać się czerwona lampka, alarmująca,
że coś jest nie tak. Brak sprzeczności między tymi



dyscyplinami podkreślają również Monika i Marcin
Gajdowie w swojej książce Rozwój: jak współpracować
z łaską: „W rzeczywistości nigdy nie stajemy
wkonflikciepomiędzy teologią apsychologią. Jeśli ktoś
znalazłby sprzeczność pomiędzy tymi dziedzinami,
znaczyłoby, że gdzieś popełniono błąd: w teologii lub
psychologii. Im dłużej pracujemy na styku tych dwóch
dziedzin, tym bardziej zachwycamy się faktem, że
prawda jest tylko jedna. Możemy ją opisywać różnymi
językami naukowymi, co nie zmienia faktu, że mamy do
czynienia z integralną wiedzą o człowieku”².

Pułapki NowegoWieku
We wspomnianych już wcześniej treściach z działu tzw.
samorozwoju możemy odnaleźć liczne przesłania
będące zaprzeczeniem chrześcijańskiej wizji Boga
i świata.Wiele znichpowstałowduchowości ruchuNew
Age (Nowa Era), zwanej także Erą Wodnika, który
zaczął się formować w drugiej połowie XX wieku –
głównie w latach 50. i 60. – w związku z zachodzącymi
w tamtym czasie radykalnymi zmianami społecznymi
i kulturowymi w cywilizacji Zachodu. Sprzeciw wobec
„hipokryzji społeczeństw kapitalistycznych” przejawiał
się w tekstach utworów rockowych, proklamowaniu
pacyfizmu i rewolucji seksualnej, a także ekologizmu
oraz odrzuceniu chrześcijaństwa, które utożsamiano ze
starym porządkiem świata. Chciano je więc zastąpić
nową religią, opartą na duchowości dalekowschodniej, a
więc m.in. astrologii czy szeroko pojętym wróżbiarstwie.
Z tych praktyk – w latach 70. XX wieku – wyłonił się nurt
New Age³.



Przykładem literatury popularnej, ale napisanej
właśnie w nurcie New Age, jest twórczość Josepha
Murphy'ego – irlandzkiego pisarza – który jest autorem
kilkudziesięciu książek, m.in. takich jak: Magia wiary,
Twoje własne supermoce, Moc przyciągania szczęścia,
Sekretny klucz do sukcesu i szczęścia czy – niestety wciąż
goszcząca na liście światowych bestsellerów – Potęga
podświadomości. Znajdziemy również tytuły, które na
pierwszy rzut oka wydają się pozycjami z dziedziny
religii i duchowości, a więc np. Moc modlitwy. Niezwykła
potęga podświadomości, Mądrość Księgi Hioba, Księga
Objawienia lubMądrość biblijna. W samych publikacjach,
jak również w Internecie, znajdziemy bardzo pobieżne
informacje o autorze, a konkretnie, że był filozofem,
nauczycielem i prekursorem idei pozytywnegomyślenia.
Jednakwystarczy zagłębić się w anglojęzyczne zakątki
sieci oraz strony polskich wydawców Murphy’ego, by
dotrzeć do opisu sylwetki pisarza, która powinna
budzić niepokój czytelników. Irlandzki pisarz
w młodości wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, lecz
zaczął podważać duchowość zgromadzenia,
w konsekwencji czego opuścił seminarium oraz
rodzinną Irlandię i udał się do Stanów Zjednoczonych.
Zyskał tam tytuł doktora psychologii. Przebywał także w
Indiach, poznając filozofię tamtejszych myślicieli, na
której przesłankach oparł założony przez siebie później
„Kościół Boskiej Nauki”, pomijający w swoim nauczaniu
tematy poruszanew chrześcijaństwie, np. grzech i piekło.
Z jego największego mentora uważa się Thomasa
Trowarda – pisarza i filozofa – który miał wprowadzić
Murphy’ego m.in. w zagadnienia filozofii i teologii, ale
również masonizmu4.



Praktycznie w każdej książce Murphy’ego znajdziemy
wiele odniesień i cytatów biblijnych, które służą jednak
manipulacji i mogą powodować załamywanie
chrześcijańskiego światopoglądu. Kilka wyznaczników,
które powinny być sygnałem, że mamy do czynienia
z literaturą New Age, przedstawia o. Jacek Salij OP.
Pierwszym z nich jest panteistyczne rozumienie Boga,
czyli kwestionujące osobowe rozumienie Stwórcy.
Kolejnym aspektem, na który powinniśmy zwracać
uwagę jest lekceważenie rozumu i prawdy, objawiające
się w sloganach typu: „współczesny człowiek nie jest
w stanie w to uwierzyć”. Trzeci sygnał to protekcjonalny
podziw dla Jezusa – dla New Age Jezus jest przykładem
moralnym i fenomenem religijnym, nie Bogiem
i Zbawicielem. Z osobą Chrystusa wiąże się czwarty
„dogmat” ruchu – staranne oczyszczenie nauki
moralnej z samego nawet wspomnienia o krzyżu
i o potrzebie ofiary – pomijający trud, który niesie ze
sobą miłość. Jako ostatnie dominikanin wskazuje:
podkreślanie rzekomej bezgrzeszności człowieka,
negujące przede wszystkim nauczanie o grzechu
pierworodnym, oraz niewiarę w życie wieczne,
szczególnie zaś w przyszłe zmartwychwstanie, będące
konsekwencją panteizmu5. Na uwagę zasługuje także
niebezpieczna tendencja przesadnego zwracania uwagi
na ludzkie „ja”, w przeciwieństwie do kierowania myśli
w stronę Boga. Pojawiają się wręcz tezy występujące
przeciwko pierwszemu przykazaniu i podkreślające
sprawczą – w sposób magiczny – moc ludzkiego umysłu.
Przykład tego typu wypowiedzi znajdziemy już we
wstępie książki Murphy’ego pt. Potęga podświadomości:



„Wiele lat temu wyleczyłem się z nowotworu złośliwego
w terminologii medycznej określanego nazwą mięsaka.
Udałomi się to dzięki wykorzystaniu uzdrawiającejmocy
podświadomości, która mnie stworzyła i utrzymuje przy
życiu oraz kieruje funkcjonowaniem mojego
organizmu”6. Autor już od samego początku przypisuje
podświadomości – części ludzkiej psychiki7 – moc
stwórczą i uzdrawiającą, pomijając zupełnie działanie
Wszechmogącego Stwórcy.

Przed lekturąwarto sprawdzić
Podejmując się czytania książek z zakresu religii
i duchowości, warto uświadomić sobie, jak w prosty
sposób sprawdzić, czy dana książka jest zgodna
z nauczaniem Kościoła katolickiego. Podstawowym
krokiem, który powinniśmy wykonać zaraz po otwarciu
danej publikacji jest przyjrzenie się karcie tytułowej,
a więc temu, kim jest autor – osobą duchowną czy
świecką. Jednak niezależnie od podanych tytułówmożna
sprawdzić jego sylwetkęw Internecie, ale dogłębnie, gdyż
– jak miało to miejsce przy omawianiu prac Murphy’ego
– nie zawsze kluczowe informacje zajmują wysokie
pozycje w wynikach wyszukiwarki. To szczególnie ważna
czynność przy dziełach osób świeckich, które nie zawsze
są kompetentne w danej problematyce duchowej. Nie
chodzi również o odrzucenie twórczości, która nie jest
napisana przez kapłanów (chociaż niestety znajdziemy
nieliczne dzieła duchownych, które są niezgodne
z Magisterium Kościoła i zostały wydane bez zgody
przełożonych), ale szczególną ostrożność, by nie dać się
zwieść. Tuż po karcie tytułowej znajduje się strona



redakcyjna, informująca o szczegółach dotyczących tej
publikacji, w tym nazwie wydawnictwa. Analogicznie, jak
w przypadku autora, możemy sprawdzić, czy dana grupa
wydawnicza jest powiązana z Kościołem i jakie jeszcze
publikacje zawiera w swoich zbiorach. Najpewniejszym
potwierdzeniem zgodności z nauką Kościoła, które
powinniśmy znaleźć na tej stronie, jest jednak
imprimatur (łac. niech będzie odbite), czyli formuła
drukowanawksiążkach o treści religijnej, oznaczająca
zezwolenie władz Kościoła na publikację8.
W niektórych wydaniach, m.in. modlitewnikach,
pojawiają się również zapisy typu „za zgodą Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej”. Jeśli znajdziemy takie
sformułowania w interesującym nas dziele, nie
musimy obawiać się znajdującej się wewnątrz treści,
ponieważ została ona skrupulatnie sprawdzona przez
wyznaczonego w tym celu cenzora. Ponadto wiele
o danej książcemoże powiedzieć samwstęp – jeśli już na
tym etapie będziemy mieli wątpliwości, warto poszukać
więcej informacji o danej pozycji lub zapytać
kompetentnej osoby, tj. kapłana czy teologa. Oczywiście
niejednokrotnie spotkamy się z brakiem
zainteresowania pomocą, ale nie powinniśmy się tym
zrażać – należy ponownie zapytać kogoś innego. Jeżeli
jednak nigdzie nie znajdziemy odpowiedzi, która
rozwieje nasze wątpliwości, może warto odpuścić sobie
daną lekturę. Na pewno nie zabraknie odpowiednich
publikacji, które nie tylko wzbogacą naszą wiedzę, ale
także przyczynią się do rozwoju duchowego – bez
zbędnego ryzyka związanego z narażaniem się na
nieodpowiednie treści.
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Prymat Piotra-Skały
u Jana z Damaszku

PAWEŁGŁOWACKI



Czy ojciec i doktor Kościoła,
św. Jan Damasceński nazwał
osobę Piotra Apostoła skałą oraz
czy uważał, że posiada on prymat
wśród wszystkich uczniów
Jezusa, a w szczególności wśród
kolegium Apostołów? Odpowiedź
na to pytanie jest jak najbardziej
twierdząca.



Piotr – skała

I chciałbym, abyście zobaczyli, jakiemu człowiekowi pozwala
popaść w grzech: ten Piotr, przywódca apostołów, mocny
fundament, skała nie do złamania [τὴν κρηπῖδα τὴν
ἀσάλευτον, τὴν πέτραν], wybitny wierzchołek Kościoła,
spokojny port, wieża, która się nie zsuwa… – (Sacra Parallela;
Patrologia Graeca 96, 136).

Za klasycznego twórcę dzieła Sacra Parallela uznawano
właśnie Jana Damasceńskiego, co również zawarto
w Patrologia Graeca wydanej przez J. P. Migne. Luterański
badacz źródeł patrystycznych, Karl Holl (1866–1926)
napisał jak dotąd najbardziej szczegółową i dogłębną
analizę dzieła Sacra Parallela, dochodząc do wniosku, że
pochodzi ona od Jana Damasceńskiego. Współcześnie są
uczeni, którzy próbują to podważyć, forsując inne hipotezy
autorstwa. Jednak jak dotąd, pomimo różnych prób negacji
autorstwa Damasceńskiego, ostatecznie nie podważono
i nie wykazano w sposób wiążący innego autora tego
dzieła. Dlatego również przyjmuję jako autora tego dzieła
Jana Damasceńskiego. Na potwierdzenie tego, co zostało
napisane powyżej, podam tylko kilka przykładów wśród
uczonych polskich i zagranicznych.

Ks. prof. Franciszek Dąbrowski w swojej Patrologii
umieszcza dzieło Święte Paralele wśród dzieł Jana
Damasceńskiego:



Dzieła [Jana z Damaszku] - z założenia mają charakter
kompilatorski (Jan przyjął zasadę: „niczego nie mówić od
siebie”) i dotyczą prawie wszystkich dziedzin teologii. W jego
dorobku są pisma o charakterze: dogmatycznym (Źródło
poznania, Zwięzły wstęp do dogmatyki, O Trójcy Świętej),
polemicznym (przeciw nestorianom, monofizytom,
monoteletom, manichejczykom), moralo-ascetycznym
(Święte Paralele, O ośmiu duchach nieprawości, O cnotach
i wadach, O świętych postach)... – (Ks. F. Drączkowski,
Patrologia, s. 188).

Polski patrolog, ks. prof. Józef Naumowicz również
przypisuje Święte Paralele Janowi Damasceńskiemu:

Sacra Parallela Jana Damasceńskiego... – (ks. Józef
Naumowicz, Pierwsi apologeci greccy, Wydawnictwo M,
2013, s. 164)

Magdalena Garnczarska w swojej rozprawie doktorskiej
stwierdziła następująco:

Do dzieł prezentujących zupełnie wyjątkowy sposób
wykorzystania złota niewątpliwie należy ilustrowany
egzemplarz dzieła znanego pod umownym tytułem Sacra
Parallela przechowywanego obecnie w Bibliothèq
uena�onalede France (Par. gr. 923). Pod względem literackim
tekst ten ma charakter florilegium, za którego autora uważa
się – choć nie bez zastrzeżeń – Jana z Damaszku (ok.



675–749) – (M. Garnczarska, Światło i blask: o znaczeniu
złota w sztuce bizantyńskie, Uniwersytet Jagielloński.
Wydział Historyczny. Instytut Historii Sztuki, Kraków
2020, s. 32).

Prof. Ma� Meyer, która specjalizuje się w bizantyjskich
iluminowanych manuskryptach i księgach, pisze, że:

Sacra Parallela jest teologicznym i ascetycznym florilegium
biblijnym (ST i NT) oraz patrystycznym związanym
z zaginionym już wzorcem ‘Hiera’, skomponowanym
w Palestynie przez Jana z Damaszku (ok. 675 – ok. 749).
Jedyną znaną kopią jest rękopis z IX wieku (Paryż, BnF,
gr. 923) uważany za spisany w greckim klasztor we Włoszech,
prawdopodobnie w Rzymie – (M. Meyer, Theologizing or
Indulging Desire: Bathers in the Sacra Parallela (Paris, BnF,
gr. 923) [w:] „Different Visions: A Journal of New
Perspec�ves on Medieval Art” (ISSN 1935-5009), Issue 5,
sierpień 2014, s. 1).

Prawosławny patrolog i znawca dzieł św. Jana
Damasceńskiego, Andrew Louth napisał, że:

Oprócz dzieł redagowanych przez Koe�era i poezji liturgicznej
istnieją inne autentyczne dzieła [Jana] Damasceńskiego. Są
to głównie dzieła egzegetyczne, przeznaczone do ostatniego
tomu wydania Scheyerna. Najbardziej imponująca jest ‘Hiera’,
czyli ‘Sacra Parallea’ (CPG 8056), która jest czymś w rodzaju



biblijnej ‘catanea’ (czyli zbioru urywków od Ojców [Kościoła],
ułożonych w „ciąg” jako komentarz do wersetów Pisma
[Świętego])… – (A. Louth, St John Damascene: Tradi�on and
Originality in Byzan�ne Theology, Oxford University Press,
Nowy York 2002, s. 24).

Podsumowując obecny stan badań nad kwes�ą autorstwa
Sacra Parallela, Peter Schadler podaje:

Cytaty z niej pojawiają się kilkakrotnie w ‘Sacra Parallela’,
dziele, do którego autorstwa Jan z Damaszku jest nadal
wiodącym kandydatem (o czym była mowa wcześniej),
ponieważ naukowe wysiłki zmierzające do ostatecznej
identyfikacji [innego] autora jak dotąd nie powiodły się
– (P. Schadler, John of Damascus and Islam: Chris�an
Heresiology and the Intellectual Background to Earliest
Chris�an-Muslim Rela�ons, Boston: Brill 2018, s. 76).

W przypisie autor kontynuuje, że:

Jeśli chodzi o kwes�ę autorstwa, patrz jeszcze Holl, ‘Die Sacra
parallela des Johannes Damascenus’ i K. Holl, ‘Fragmente
vorniceanischer Kirchenveater aud den Sacra paralela’
(J. C. Hinrichs, 1899), które nadal wydają się przedstawiać
najsolidniejsze dowody na to, że Jan [Damasceński] był
autorem – (P. Schadler, John of Damascus and Islam:
Chris�an Heresiology and the Intellectual Background to
Earliest Chris�an-Muslim Rela�ons, Boston: Brill 2018,
s. 76).



Prymat Piotra

Boży Apostoł [Paweł] tak oto mówił do Piotra, najwyższego
spośród Apostołów: ‘Jeśli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz
według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród
Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania
zwyczajów żydowskich?’ (Ga 2, 14) – (I Mowa obrona przeciw
tym, którzy odrzucają święte obrazy, 21).

On [tj. Jezus] nabył go [tj. Kościół] swoją własną krwią
i powierza go tobie [Piotrze] jako najbardziej zaufanemu
słudze. Chroń go swoimi modlitwami, stabilnymi
i niewzruszonymi przed falami! Jesteśmy pewni, że [Kościół]
nigdy nie zostanie pokonany, nigdy nie zostanie zachwiany,
nigdy nie zostanie zdobyty – (Homilia na Przemienienie
Pańskie 6; PG 96, 556).

Mistrz ustanowił ciebie [Piotrze] kierownikiem nie
przybytków, ale Kościoła na całym świecie. Twoi uczniowie,
twoje owce, Dobry Pasterz złożył w Twoje ręce… – (Homilia
na Przemienienie Pańskie 16; PG 96, 569).

Ale dlaczego zabrał On [tj. Jezus] ze sobą Piotra, Jakuba
i Jana? Piotra, ponieważ chciał mu pokazać, że świadectwo,
które [Piotr] naprawdę złożył, zostało teraz potwierdzone
przez świadectwo Ojca i aby uwiarygodnić Jego [tj. Jezusa]
własne oświadczenie, że Ojciec niebieski mu [tj. Piotrowi]
to objawił; a także dlatego, że on [tj. Piotr] był
przewodniczącym [πρόεδροn] [apostołów] i otrzymał ster
całego Kościoła – (Homilia na Przemienienie Pańskie 9; PG
96, 560).



Niektórzy ojcowie dokonali porównania między Piotrem
a Mojżeszem: jako Mojżesz był przywódcą ludu Bożego
w Starym Przymierzu, Piotr jest najwyższym pasterzem
w Nowym [Przymierzu]. Ponieważ zarówno Piotr, jak
i Mojżesz pojawili się podczas Przemienienia Pańskiego,
Ojcowie czasami wykorzystywali swoje homiletyczne uwagi
dotyczące tego święta, aby nakreślić tę paralelę. Św. Jan
Damasceński właśnie to zrobił. Głosząc w święto
Przemienienia Pańskiego, charakteryzuje Mojżesza jako
‘boskiego prawodawcę’, a Piotra jako ‘najwyższego [ucznia]
Nowego Przymierza’ [PG 96:548] – (J. Collorafi i S. Butler,
Keys Over the Chris�an World: Evidence for Papal Authority
[33 A.D.– 800 A.D.] from Ancient La�n, Greek, Chaldean,
Syriac, Armenian, Cop�c and Ethiopian documents, s. 616).
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Projekt okładki i skład: Piotr Ziemecki

Wszelkie prawa do treści zamieszczonych
w niniejszym e-magazynie przysługują Wydawcy
oraz poszczególnym Autorom. Napisz do nas, jeśli
chcesz je wykorzystać: siejmy.pl@gmail.com


