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SŁOWO WSTĘPNE

Zadaniem teologii jest przede wszystkim wiązanie świata Bożego ze świa-
tem ludzkim. W doświadczeniu/z doświadczenia tego mistycznego „spotkania 
się światów” rodzi się dopiero odpowiednia teologia, jako zdolność widzenia 
i przeżywania mysterium Dei. Musi ona być nieustannie konfrontowana przez 
życie, duchowość, modlitwę, doksologię, homologię. Dalej, nie może dopuścić 
do rozdzielania w świadomości i życiu współczesnego człowieka obu światów: 
Boskiego i ludzkiego. Autonomia  rzeczy stworzonych, o której mówi Vatica-
num II, nie oznacza bowiem niezależności, wyrzucenia Boga na margines życia. 
Podział na codzienność i odświętność, kulturę i religię, sacrum i profanum, 
naturalne i nadnaturalne, prędzej czy później skutkuje rozejściem się między 
pasją dla Boga i pasją osobistą. Teologia ma wskazywać zatem na obecność 
Boga w świecie, tłumacząc człowiekowi borykającemu się z własną wiarą 
„dystans” (bytu, poznania), który ostatecznie jest konieczny dla uchwycenia 
rzeczywistych fenomenów Ducha Świętego. Ma ona pomagać „widzieć” owo 
charyzmatyczne działanie Boga i próbować na nie odpowiadać, aby w ten 
sposób być teologią-proroctwem.

Jeden z obszarów współczesnego życia chrześcijańskiego, który wymaga  
obecnie rzeczowej, merytorycznej i wszechstronnej oceny teologicznej, stano-
wią wspomniane fenomeny, jakimi Duch Święty obdarza Kościół. Fenomeny 
religijne są odblaskiem obecności Ducha Świętego, który chcąc udzielać życia 
Bożego apeluje do naszej percepcji, wrażliwości i odpowiedzialności, abyśmy 
jako teologowie podejmowali wysiłek ich odczytywania i przekładania na język 
codzienności. Należy zatem opisać ich nadprzyrodzony charakter, a także spo-
soby przejawiania się w życiu chrześcijańskim. Na przecięciu tego, co możemy 
określić jako „nadprzyrodzone”, a więc z istoty odnoszące się do działania 
samego Boga, a tym, co określamy „nadzwyczajnością” na poziomie życiowego 
doświadczenia, rodzą się liczne trudności i nieporozumienia. Niejednokrotnie 
owo „nadprzyrodzone” bywa redukowane  do bogatej w sensację „nadzwy-
czajności”. Kiedy bowiem wdziera się błąd w rozumienie zbawczego, a więc 
nadprzyrodzonego, historiozbawczego, personalnego, proroczego, sensu Bożego 
działania w życiu człowieka, tam mamy do czynienia z jego karykaturą, a więc 
postawą religijnej sensacji, ślepej bigoterii, wykalkulowanej i powierzchownej 

DOI: 10.15290/std.2017.03.01
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pobożności. Praktyka duszpasterska dostarcza wielu przykładów, kiedy rozkwit 
modnych dziś nabożeństw, form i sposobów sprawowania sakramentaliów, rodzi 
podejrzenie o magizm. Z drugiej strony mamy do czynienia z urzeczowieniem, 
automatyzmem i formalizmem w sferze przeżywania sakramentów. Taki stan 
rzeczy ma miejsce, kiedy zbyt mało uwagi poświęca się przemyśleniu tego, co 
bywa określane jako „nadprzyrodzone”, a zbyt mocno koncentruje się na tym, 
co nazywamy „nadzwyczajnym”. Z teologicznego punktu widzenia nie bez 
znaczenia będzie tutaj dbałość w doborze pojęć, zwłaszcza w ich wzajemnej 
do siebie relacji: łaska, natura, nadnatura, nadprzyrodzone, nadzwyczajne.

Niniejszy tom „Studiów Teologii Dogmatycznej”, zatytułowany Nad-
zwyczajne i nadprzyrodzone, stanowi próbę wyznaczenia systematycznej 
perspektywy teologicznej współczesnych fenomenów religijnych w kluczu 
równowagi między obu wskazanymi elementami. Podtrzymując prawomoc-
ność teologiczno-dogmatycznego podejścia do zasygnalizowanego problemu, 
Autorzy tomu podejmują się wieloaspektowego, wnikliwego oraz rzeczowego 
opisu wspomnianych zjawisk religijnych i duchowych, na które składają się: 
doświadczenie charyzmatyczne, sakramentalna i pozasakramentalna praktyka 
uzdrawiania i uwalniania, sposoby odkrywania oraz interpretowania osoby 
Ducha Świętego w codzienności, rozmaite koncepcje nadprzyrodzoności, 
Objawienia i wiary chrześcijańskiej. 

Niech odczytywanie współczesnych fenomenów Ducha Świętego, które 
w swej istocie oznacza interpretację prawdy Bożej obecnej w tej chwili, wskazuje 
kierunek ku przyszłości Kościoła i teologii.

ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
Członek Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków



ks. Grzegorz Barth
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
DOI: 10.15290/std.2017.03.02

ZBAWIENIE – UWOLNIENIE – UZDROWIENIE

SALVATION – LIBERATION –  HEALING

The article concerns the interrelation between the three soteriological 
categories: salvation, liberation and healing, in order to better highlight their 
characteristics and, above all, to show their complementarity. After discussing 
the initial issues related to etymology and the contemporary spiritual, religious 
and social context, salvation is presented in the light of the three phenomena 
present in today’s piety: fatalism, dolorism, and demonism that distort its 
proper meaning. Then salvation was shown in the perspective of human as-
pirations for liberation: first in historical approach, bringing out the difficulties 
what kind of relationship he encountered, especially in the last three centuries, 
and in the second part – in the theological approach, which the center is the 
work of Christ, realized in the Holy Spirit. It was supplemented in the last part 
of the article, where it was proved that liberation and healing always indicate 
the fullness of salvation of the human being.

Key words: salvation, liberation, healing.

Refleksja teologiczna próbuje ciągle przybliżać się do tajemnicy Zbawienia, 
ująć ją, tłumaczyć systematycznie, aby powiązać jak najkorzystniej z życiem 
swego czasu. Trud rozumienia tej tajemnicy wypływa nie tyle z czysto intelek-
tualnych zainteresowań grupy specjalistów, co z samej jej natury, odnoszącej się 
bezpośrednio do prawdy, wartości oraz ostatecznego przeznaczenia człowieka. 
Niepodjęcie tego wątku oznaczałoby zatem nie tylko zakwestionowanie roli teo-
logii, ale również niedocenienie egzystencjalnej doniosłości, którą niesie czło-
wiekowi, niezależnie od jego życiowych okoliczności. Na potrzebę umiejętnego 
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tłumaczenia tajemnic Zbawienia wskazuje obecnie antyracjonalistyczne na-
stawienie do religii. W jednym z dokumentów kościelnych zauważa się, że 
chociaż rzeczywistość, która domaga się Zbawienia (uwolnienia i uzdrowienia) 
doświadczana jest w swej wielorakiej fragmentaryczności, niekompletności, to 
jednak współcześni nie szukają wyjaśnienia tego stanu, ale po prostu oczekują 
z nadzieją na efektywne wyzwolenie od zła, na potwierdzenie i spełnienie tego, 
co pozytywne1. Ludzie chcą doświadczyć wyzwolenia, a niekoniecznie chcą 
je zrozumieć. Tajemnica Zbawienia skrywa wiele paradoksów, a jednocześnie 
wywołuje dziś mniej lub bardziej uzasadnione zastrzeżenia. Z jednej strony, 
kojarzy się z czymś najbardziej godnym pragnienia: któż bowiem nie chciałby 
zostać zbawiony? Z drugiej jednak strony, powoduje największy niepokój, rodząc 
pytanie: czyżby ciążył na mnie jakiś upadek czy jakieś przekleństwo, którego 
powód zresztą mi się wymyka? Każdy człowiek chce mieć udane życie, a idea 
Zbawienia wydaje się w pierwszej rzędzie odpowiedzią na to pragnienie, dlatego 
we współczesnej teologii podejmuje się próby uzgodnienia pojęcia „zbawienie” 
z ludzkim doświadczeniem, które w obszarze wiary określane jest najczęściej 
jako: szczęście, spełnienie, wyzwolenie (Heils = Glück czy Erlösung = Befre-
iung)2. Dzisiaj coraz powszechniejsze jest użycie słowa „sens”, które ściślej, 
niż tradycyjne terminy, wiąże dzieło Odkupienia z egzystencją współczesnego 
człowieka, z towarzyszącymi jej fenomenami: przygodności, banalności, nie-
wystarczalności, pragnienia pełni. Po epoce wielkich religii, upadku ideologii, 
współczesny człowiek żyje w głębokiej dezorientacji, w poczuciu wyobcowania 
od siebie samego, w pewnej podstawowej niemożności sprostania sytuacji życio-
wej, a nawet sytuacji rozpadu ludzkiej istoty. Tradycyjna soteriologia opisywała 
to w kategoriach skutków grzechu adamowego, o doświadczeniu skończoności3. 
Myśl (nie tylko teologiczna) poszukuje więc pojęć, sformułowań, które oddały-
by najlepiej dzieło Chrystusa i jego skutki w kontekście naszych konkretnych 

1 Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia odkupienia, tł. Z. Morawiec, [w:] Od 
wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, J. Króli-
kowski (red.), Kraków 2000, s. 350.

2 Por. L. Scheffczyk, Die Frage nach „Erfahrung” als theologischen Verifikationsprinzip, 
[w:] Dienst der Vermittlung, W. Ernst, K. Feiereis, F. Hoffmann (red.), Leipzig 1977, s. 354.

3 Stworzoność, będąca stałą właściwością człowieka, zostaje wniesiona do jego świadomości 
na kilka sposobów: 1. przypadkowego i arbitralnego charakteru istnienia (możliwość, 
ewentualność), 2. istnienia czasowo rozproszonego, 3. rozczłonkowanej natury istnienia 
(skończoności), 4. podstawowego niedostatku (w odniesieniu do żywności, schronienia, 
kontaktów społecznych), 5. świadomości historycznie usytuowanej ograniczoności moż-
liwości istnienia i jego realizacji („mieć szczęście lub pecha”), 6. niepewności (niepokoju), 
7. doświadczenia łatwego zejścia na manowce. Por. G. Langemeyer, Creatureliness of the 
Human Person, [w:] Handbook of Catholic Theology, W. Beinert, F. Schüssler Fiorenza 
(red.), New York 2000, s. 152.
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doświadczeń tu i teraz. Nie sposób już nawet dziś wymienić wszystkich pro-
pozycji soteriologicznych czy noszących miano soteryjnych (autosoteryjnych, 
immanentnych4, antropotechnicznych5), będących rzeczywistą alternatywą 
w stosunku do chrześcijaństwa. Na tym etapie spróbujmy jednak zdefiniować 
Zbawienie jako spełnienie najbardziej podstawowego pragnienia, jakim jest 
prawda i dobroć ludzkiej egzystencji, realizowana w wolnej i miłującej relacji 
do Boga, który w historii i poprzez historię ratuje, uwalnia, wybawia. W naj-
głębszym sensie oznacza obecność Boga w życiu człowieka, spełnienie jego 
transcendencji, dzięki której jako duchowo-osobowe stworzenia skierowane 
są do ich autora i celu. Nieodłącznym elementem tak rozumianego Zbawie-
nia jest kategorialna struktura ludzkiej relacyjności w obrębie świata historii 
i natury6. Zbawienie uwidacznia się wszędzie tam, gdzie zarysowuje się przed 
istotą ludzką jakaś „możliwość”, potencjalność, czyli tam, gdzie byt nie jest za-
kończony i posiada perspektywę pozytywnej inności. Zbawienie jest tam, gdzie 
jest sens. Tradycyjna katecheza poucza, że antytetycznie Zbawienie realizuje 
się w odniesieniu do czterech momentów: wnętrza człowieka, poszukującego 
w sobie równowagi, relacji między osobami, dotkniętej przemocą i krzywdą, 
stosunku do świata naturalnego, którego problematyczność staje się coraz 
bardziej widoczna, w podejściu do trudnych sytuacji egzystencjalnych, nie 
wykluczając poczucia utraty sensu życia.

Zbawienie – jak podkreślał K. Barth – jako rzeczywiste humanisatio domaga 
się odpowiedniego sensu i tonu naszych słów, które będą twórcze i pozytywne 
w wyrażaniu zbawczego działania Boga. Głoszenie orędzia przymierza Boga 
z człowiekiem ma na celu pokazanie miejsca (!), w którym zostało ono człowie-
kowi raz na zawsze otwarte i polecone. Z uwagi na obdarowanie Bożą łaską oraz 
pełną wdzięczności ludzką odpowiedź – które mają miejsce w Jezusie Chrystusie 
– człowiek niezależnie od jego wykroczenia w bezwzględnie wypowiedzianym 
w swej ostrości: nie! – spotyka Boga, który mimo to nie odwraca się od niego. 
Teologia musi podjąć owo „nie”, które Jezus Chrystus przyjął na siebie, aby 
więcej nas nie tyranizowało. Podczas gdy każdorazowe „nie” zamyka człowieka 
w sobie, dziejące się człowieczeństwo Boga sprawia afirmację (Bejahung) czło-
wieka7. Powyższa myśl kryje ogrom intuicji odnoszących się do naszych wypo-
wiedzi o Zbawieniu, które staną się bliskie człowiekowi. Język jako „domostwo 
4 Zob. A. Sepkowski, Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej, Łódź 2013.
5 Zob. P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt a/M 

2009.
6 Por. G. L. Müller, Salvation, [w:] W. Beinert, F. Schüssler Fiorenza, Handbook of Catholic 

Theology, New York 2000, s. 639.
7 Por. K. Barth, Die Menschlichkeit Gottes „Theologische Studien. Eine Schriftenreihe” 

1956, H. 48, s. 23.
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bycia” jest sposobem naszego rozumienia i wyrażania rzeczywistości. Jeśli nie 
rozpatrujemy go jedynie z perspektywy izolowanego systemu (gramatycznego, 
idiomatycznego), lecz całości naszego bycia w świecie, wskazującego na życie 
faktyczne, wydarzające się w nieustannym spotkaniu oraz dialogu (z Bogiem, 
drugimi ludźmi, nie wykluczając wewnętrznego dialogu z sobą samym), wte-
dy z wolna zaczynamy uzmysławiać sobie rangę teologicznych wypowiedzi. 
Szanse i słabości, jakie z nich wynikają. Do naszej teologicznej świadomości 
przebija się fakt nieprzystawalności akademickiego dyskursu wobec życia, któ-
rego jesteśmy zwyczajnymi uczestnikami i świadkami. Przerost racjonalnych 
form, postępująca specjalizacja dziedzin, metodologiczna niefrasobliwość, to 
tylko niektóre czynniki skutkujące niedostatkami na poziomie kształcenia 
wyższego, przekazu treści religijnych w przestrzeni sakralnej i świeckiej, czy 
nieumiejętnością w nawiązaniu ożywczego kontaktu ze światem nauki. Za-
sygnalizowany rozziew, związany z deficytami w teologicznym (gruntownym 
i spójnym) przemyśleniu zbawczego (nadprzyrodzonego, historiozbawczego, 
personalnego, proroczego) sensu Bożego działania w życiu człowieka, ujawnia 
się także w duszpasterskiej praxis w postaci religijnej sensacji, ślepej bigoterii, 
wykalkulowanej i powierzchownej pobożności, w sferze przeżywania sakra-
mentów (urzeczowienie, automatyzm). Pierwsze i najbardziej spontaniczne 
spostrzeżenie, jakie się pojawia, to brak równowagi między obu elementami: 
intelektualnym i przeżyciowym. Przyjmuje ono postać albo racjonalistycznego 
ogołocenia „nadprzyrodzoności” z „nadzwyczajności” lub zbytniego podążania 
za „nadzwyczajnością” bez pogłębienia „nadprzyrodzonej” tajemnicy. Domaga 
się określonej korelacji, obejmującej sferę rzeczy i sferę znaku, sferę obiektywną 
i subiektywną Zbawienia, historyczną i ponadhistoryczną, widzialną i niewi-
dzialną, tego, co doświadczane i tego, co jest doświadczeniem. Oto niektóre 
przykłady, w których stają naprzeciw siebie: „racjonalistyczny pasywizm” i „sote-
ryjna praxis”. Wśród pobożniejszych wiernych pojawia się coraz powszechniejsze 
odczucie, że głoszone w postaci kazań i homilii Słowo, udzielane sakramenty 
– w ich zwyczajnej formie – to za mało. Szukają zatem cudownego środka, który 
pozwoli im doświadczyć rzeczywistej obecności i mocy działania Boga. Z jednej 
strony pragną uzdrowienia, a z drugiej widzimy, jak „kuleje” od lat praktyka 
sakramentu namaszczenia chorych. Przyjmują chrzest, który gładzi wszystkie 
grzechy, mimo to są skłonni śledzić historię własnych przodków, aby zerwać 
z nimi grzeszną nić, aby wreszcie doświadczyć wolności dziecka Bożego. Lata 
korzystania z sakramentu spowiedzi nie przynoszą oczekiwanego wyzwolenia 
grzechu, zaś modlitwa wstawiennicza – jak mniemają – będzie w stanie rozwią-
zać kajdany zła. Mimo przyswajania w ramach katechezy podstawowych prawd 
wiary, na czele z tą o Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa, „przeciętny” 
chrześcijanin albo nie stawia pytań w ogóle, albo nie widzi motywów, żeby 
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je stawiać, jak choćby te: jaka wina na mnie ciąży? Co pozostaje poza sferą 
moich osobistych decyzji, a co należy do sfery niezależnej ode mnie: genów, 
uwarunkowań społecznych, nawyków? Jak rozpoznać tę ambiwalencję w świe-
tle jednoznaczności norm moralnych i kształtować swoje sumienie? Na czym 
polega Jezusowe Odkupienie, skoro ciągle jestem usidlany i zniewalany przez 
zło? Czyżby Chrystusowe zwycięstwo na krzyżu ciągle jeszcze pozostawało poza 
moim zasięgiem? Czy są jakieś uprzywilejowane sfery mojego bytu (np. nie-
śmiertelna dusza), które bardziej niż inne podlegają zbawczemu oddziaływaniu 
łaski Bożej? Od czego zależy, że Chrystus uzdrawia tylko niektórych? Czyżby 
jakiegoś predestynacyjnego „widzimisię”? A może od natężenia mojej wiary 
albo wiary osoby posługującej charyzmatem uzdrawiania? Czy rzeczywistemu 
działaniu Ducha Świętego muszą towarzyszyć nadzwyczajne okoliczności? Tego 
rodzaju pytań rodzi się wiele. Z pewnością refleksja teologiczna nie może być 
na nie głucha, zamykając się w gorsecie zgrabnych formuł. 

Zbawienie w obliczu doświadczenia zła
Kondycja ludzka wykazuje dwuznaczność, którą można opisać jako dwa 

„bieguny”, między którymi każdy człowiek doświadcza ambiwalencji, jakie-
goś elementarnego rozdarcia. Z jednej strony pragnienie pełni życia, sensu, 
wartości, a z drugiej – napotyka na ograniczenia, niezadowolenie, zawód czy 
bunt. W sytuacji pojawia się zastrzeżenie, aby nie ulegać fatalistycznej bądź 
manicheistycznej wizji świata, stawiającej dobro i zło na jednej płaszczyźnie. I co 
należy ciągle podkreślać, Zbawienie dalece bardziej mówi o chwalebnej dobroci 
Boga niż ludzkiej potrzebie, a nawet odpowiada na nią w sposób dla człowieka 
niewyobrażalny, będący rzeczywistym wyzwoleniem. Wizja Boga nie pokrywa 
się tutaj całkowicie z wizją człowieka. Skoncentrowanie na sobie prowadzić 
może – również w sferze Zbawienia – do tworzenia własnych wizji Odkupienia, 
mierzonych i osądzanych według ludzkich potrzeb egzystencjalnych, wobec 
których Bóg nie tylko nie pozostaje obojętny, ale otwiera człowieka z jego 
pragnieniami na nowe możliwości, których ten albo w pełni jeszcze nie pojmu-
je, albo je przeinacza. Powstają koncepcje soteriologiczne, mające charakter 
uwiarygodnienia niektórych praktyk religijnych, nakierowanych na osiągnięcie 
szybkiego, nierzadko spektakularnego, efektu duchowego. Przyjrzyjmy się tylko 
niektórym postawom, które wypaczają właściwy sens Zbawienia.

Ponad fatalizmem i spektakularnością
Doświadczenie zła w optyce wiary chrześcijańskiej odbierane jest jako zawsze 

obecne w historii, zarówno indywidualnie w człowieku, jak i w ludzkości. Każdy 
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człowiek przychodząc na ten świat, wchodzi w ten uprzednio wobec własnego 
zaistnienia oraz jego osobistej decyzji stan grzeszności, który ma swoją genezę 
w „winie Adama”. Działanie tej złej „mocy”, czy „ducha”, będące do pewnego 
stopnia na zewnątrz jego świadomości oraz woli, dotyka jego wnętrza, zwłaszcza 
wtedy kiedy przyswajając jako osobistą tę sytuację, człowiek wybiera drogę 
Adama. W tym sensie zło i cierpienie mają swoje źródło w ludzkim sercu i są 
doświadczane jako najbardziej własne. Chrystusowe Zbawienie, będące zawsze 
aktualną ofertą wyzwolenia istoty ludzkiej spod tyrani zła i cierpienia, zakłada 
aktywną rolę człowieka, która jest na tyle znacząca, że wyklucza jakikolwiek 
automatyzm czy fatalizm. Najczęściej oznacza to długą, żmudną i cierpliwą, 
drogę rozeznawania woli Bożej, pracy duchowej, modlitwy, ascezy i poświęce-
nia, które przyniosą oczekiwany efekt. W praktyce uzdrowienia czy uwalniania 
dochodzi niekiedy do koncentrowania się na cudownym i spektakularnym 
działaniu łaski, przy czym oba te sposoby realizacji Zbawienia dokonują się 
przeważnie długofalowo i jakby niezauważalnie wprost z wykorzystaniem wie-
lu tzw. zwyczajnych środków. Można powiedzieć, że o ile Bóg jest tym, który 
uzdrawia, to jednak osoba ludzka tworzy (też nie bez Jego pomocy) pewnego 
rodzaju warunki, środowisko dla tego działania. Uzdrowienie i uwolnienie naj-
częściej mają charakter terapii, w której najważniejszym czynnikiem ze strony 
człowieka jest poczucie akceptacji, miłości, zaufania. Mówimy tu o terapii 
opartej na chrześcijańskiej wizji człowieka, która prowadzi do spełnienia egzy-
stencjalnego i osobowego w Bogu, wspólnocie Kościoła, rodzinnej, przyjaźni. 
Zbawienie jako uzdrowienie i uwolnienie dokonuje się przede wszystkim przez 
wysiłek ćwiczenia własnej woli, cierpliwe bycie z innymi w poczuciu akceptacji 
i uczenia się od innych, pokorę w znoszeniu doświadczeń własnej słabości, 
cierpienia, samotności i braku rozumienia spraw, które przychodzi stopniowo, 
na miarę tego, jak pozwoli się Bogu, aby swoją łaską otwierał ludzkie serce. 
Ewangelie ilustrują liczne uzdrowienia, gdzie wola i działanie Chrystusa jest 
nieodłączne od ludzkiego, a nawet zakłada wolny udział człowieka, jak w przy-
padku niewidomego od urodzenia, który chcąc odzyskać wzrok podjął osobisty 
wysiłek, aby obmyć się w sadzawce Siloe (por. J 9, 7). W procesie Zbawiania 
jako uwalniania i uzdrawiania Bóg nie czyni niczego poza wolą człowieka 
i z pominięciem jego ludzkich uwarunkowań, odwołując się do jego wolności, 
odpowiedzialności, świadomości i zdolności podjęcia działań, w których i przez 
które może on skutecznie realizować swój plan. Nie ma tutaj miejsca na fata-
lizm, magię, automatyzm, sukces czy spektakularność, również ludzkie – nawet 
najbardziej szlachetne i dobre oczekiwania – nie powinny ograniczać tej Bożej 
perspektywy. Oferta Zbawienia przekracza nasze nawet najśmielsze oczekiwania 
i wyobrażenia; jest zawsze większa, niż ludzkie pojęcia „uzdrowienia”. 
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Ponad doloryzmem 
Zło przybierając rozmaite formy i postaci, najczęściej doświadczane jest jako 

cierpienie. Samo w sobie nie jest ono wartością. Zawsze niesie ciężar, brak, 
pustkę, niedolę, wątpliwości, pokusę, może wieść ku bezsensowi życia. Dlatego 
wymaga największej pokory w mówieniu o nim, jak i przeżywaniu go. Z jednej 
strony nigdy nie było i nie jest ono pomijane czy lekceważone pod pretekstem 
głoszenia wiecznego szczęścia w przyszłym świecie, tworząc coś w rodzaju „sote-
ryjnej alienacji”, jak uważali marksiści, a z drugiej – ich nie gloryfikuje, aby nie 
aranżować idei cierpiętnictwa, koncepcji „przeżycia”, mentalności ofiarniczej. 
Wśród osób głęboko gorliwych religijnie pojawiają się opinie o konieczności 
dolorystycznego (a nawet masochistycznego) naśladowania Chrystusa, które 
stoi w sprzeczności z wizją Odkupienia dokonanego na krzyżu, które rozkłada 
zupełnie inaczej akcenty: życie a nie śmierć, nadzieja a nie rozpacz, radość a nie 
smutek, zaufanie a nie lęk, miłość a nie cierpienie. Kultywowanie pod postacią 
rzeczywistych wartości negatywnych odcieni ludzkiej egzystencji, rzekomo 
z woli Bożej oferowanych jako sposób osiągnięcia Zbawienia i szczęścia, nie-
wiele ma wspólnego z duchem wyrzeczenia i ascezy chrześcijańskiej. W logice 
chrześcijaństwa cierpiętniczego zawiera się przekonanie, będące swego rodzaju 
zakamuflowanym protestem i oskarżeniem wobec dobroci i miłości Boga, 
że droga Zbawienia musi być wybrukowana pewnymi negatywnymi faktami 
ludzkiego życia, klęski, rozpaczy, żeby można było po niej w ogóle kroczyć. 
Nędza ludzkiej kondycji oraz jej konsekwencje miałyby wręcz konstytuować 
wiarę i dzieło Zbawienia. Chrześcijańska wizja Zbawienia mówi o tym, że zło 
i cierpienie chociaż są powszechnym doświadczeniem ludzkim, to wiara nie 
chce ich wykorzystać dla własnych celów. Bierze je pod uwagę w poczuciu 
odpowiedzialności za sytuację człowieka taką jaką jest, aby „uczciwie i spójnie 
ocenić rzeczywistość”8. 

Ponad demonicznością
Jednym ze współczesnych zjawisk religijnych, oddziałujących na chrześci-

jańskie rozumienie Zbawienia jest demonizacja rzeczywistości duchowej, która 
wyraża się w uproszczonym tłumaczeniu rzeczy, zjawisk, stanów na sposób 
wszechpotężnego działania szatana. Znów, nie należy lekceważyć realizmu dzia-
łania zła, jego wpływu na wszystkie sfery życia człowieka, co z chrześcijańskiego 
punktu widzenia, domaga się nie tylko szczególnej czujności i roztropności, 
rozpoznania, ale nie pozwala zapomnieć, że droga Zbawienia ostatecznie to 
nie aktywność defensywna, podsycana nieustanną obawą o utratę własnego 

8 Por. Teologia odkupienia, s. 343.
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Zbawienia. Przesłanie biblijne w tym względzie jest jednoznaczne: człowieczeń-
stwo, które wyszło spod „Bożej ręki” jest na wskroś dobre, więcej, w Chrystusie 
zostało ono podniesione do stanu, który daje mu nieporównywalną przewagę 
nad złem. Chrystus jest definitywnie Panem rzeczywistości i historii, Panem 
nad wszystkimi mocami. Ewangelie pozwalają bezspornie stwierdzić, iż uwo-
dzicielska i kusicielska aktywność szatana, którą podjął nawet wobec Pana 
Jezusa, nie „odbiera” człowiekowi Boga, to człowiek dokonując wolnego wyboru 
ku złu samego siebie pozbawia Boga. W biblijnej narracji historii Zbawienia 
dostrzegamy, iż zło i grzech choć brzemienne w skutkach, mają charakter 
akcydentalny. W tradycji nauczania pielęgnowane jest przekonanie – z różną 
intensywnością osłabiane bądź wzmacniane – że obraz Boga w osobie ludz-
kiej, chociaż zakrywany i zniekształcany w wyniku grzechu adamowego i jego 
skutków, nigdy nie został całkowicie zniszczony. Zawsze jednak pojawia się 
niebezpieczeństwo wypaczenia wizji naturae humana: albo w stronę optymi-
stycznej gloryfikacji obrazu Bożego i związanych z tym możliwości człowieka 
(pelagianizm) albo nazbyt pesymistycznej, eksponującej unicestwienie tego 
obrazu, dogłębną nędzę człowieka oraz brak możliwości dokonywania przez 
niego w sposób wolny dobra zbawczego (augustianizm, luteranizm). Antropo-
logia chrześcijańska opiera się na wewnętrznej logice Odkupienia: Bóg może 
być sprawcą Zbawienia i uleczenia kondycji ludzkiej, ponieważ nie jest ona 
Jego własnym obrazem w człowieku. Logika ta implikuje motyw i znaczenie 
tajemnicy Wcielenia. Zgrabnie ujął i rozwinął tę intuicję Rahner, twierdząc, 
iż tam, gdzie Bóg zechciał być sobą będąc w drugim – tam powstał człowiek9. 
Należy podtrzymywać przekonanie, iż wartość stworzonej i odkupionej natury 
człowieka jest zagwarantowana od początku do końca przez samego Boga i dla-
tego jest niepodważalna. Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzeniem 
stworzenia. Nasze doświadczenie podpowiada, że pomimo swoich licznych 
ograniczeń, które przychodzi nam czynić, do zła podchodzimy jako do czegoś 
„nienaturalnego” i sprzecznego z naszą istotą, pielęgnując w sobie jakby spon-
tanicznie pragnienie „czegoś więcej”. 

Zbawienie a wyzwolenie
Zbawcze dzieło Boga dokonane przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym 

dla ludzkości definiowane jest najczęściej przy pomocy dwóch kategorii: 
Zbawienie i wyzwolenie. Zbawienie określano wieloma terminami: eszer – 
szczęście, tobah – dostatek, jesza – wyzwalać z niebezpieczeństw, (Ps 22, 22; 
31, 3; 68, 21; Ez 36, 29), jeszuah – pomoc Boża, wsparcie, szalom – pokój, 
9 Por. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tł. 

T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 185.
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barak – udzielić błogosławieństwa, zbliżać Boga do człowieka. Świadectwa 
biblijne odzwierciedlają sytuację człowieka bezskutecznie poszukującego na 
własną rękę wyzwolenia od narzucającego się cierpienia i niewoli. Już izraelskie 
prawodawstwo cywilne, jak i liturgia ekspiacji pozwalają zrozumieć sens bycia 
w czyjejś niewoli i potrzebę Odkupienia jako wyzwolenia. Wyzwolenie jako 
„nowy początek” jest ciągle sygnalizowane w biblijnej historii Zbawienia przez 
takie fenomeny jak: powołanie, przymierze, nadanie i odnowienie Prawa, jakże 
najbardziej chyba wymowny jest w tej perspektywie znak wyjścia Izraelitów 
z Egiptu. Temat ten zostaje przyswojony i uwypuklony w słowach oraz dziełach 
Jezusa Chrystusa. We własnej osobie przynosi On Królestwo, w którym nie 
ma już żadnej niewoli, ani śmierci, krzywdy czy cierpienia. I znów punktem 
szczególnym staje się krzyż Chrystusa, w którym najradykalniej pokazuje, że 
wolny dar z siebie samego, niezależnie od trudności, jakie są z tym związane, 
przynosi człowiekowi rzeczywiste wyzwolenie. Przyjrzyjmy się temu związkowi, 
najpierw historycznie, a następnie teologicznie. 

Ujęcie historyczne
W zachodniej soteriologii ukształtowała się różnica pomiędzy Odkupieniem 

obiektywnym a Odkupieniem subiektywnym. Unikalne i trassubiektywne dzieło 
Chrystusa musi dosięgnąć pojedynczego człowieka subiektywnie. Zbawienie 
jako Bosko-ludzka wspólnota osób, zainicjowana przez łaskę w immanencji 
świata, a sfinalizowana w życiu wiecznym z Bogiem i innymi zbawionymi zawiera 
zarówno element Odkupienia i usprawiedliwienia (Zbawienie obiektywne), 
jak i element wyzwolenia od obciążeń ziemskiej kontyngencji (grzech, zło, 
cierpienie, śmierć)10. Od początku chrześcijaństwa istniało nieprzerwanie 
napięcie między obu aspektami tej samej zbawczej rzeczywistości. W gruncie 
rzeczy spór dotyczył nie tylko zakresu odkupieńczego oddziaływania Chrystu-
sa (nadprzyrodzony-naturalny, wewnętrzny-światowy, duchowy-materialny), 
lecz tego, co najbardziej skomplikowane i subtelne, a co nosi znamię ludzkiej 
podmiotowości, czyli relacji między Bożym darem a wolnością człowieka, któ-
ra będzie mogła stanowić oparcie dla jego przyjęcia i rozwoju. Jak wiadomo, 
w sytuacji egzystencjalnej pomyślności, kiedy człowiek jest wiedziony niepo-
hamowaną chęcią samorealizacji, nie dostrzega potrzeby ofiarowanego przez 
Boga Zbawienia. Okazuje się ono niekiedy zbędnym balastem, który rzekomo 
utrudnia osiągnięcie szczęścia ziemskiego. Z tekstów biblijnych potrafimy 
wywieść wystarczająco dobrze uzasadnione przekonanie, że Chrystus wyzwolił 
całego człowieka, więcej – nie uczynił tego ponad światem, ale łącznie z nim, 
10 Por. I. S. Ledwoń, Zbawienie w religiach świata, [w:] Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia 

zbawienia, P. Artemiuk (red.), [Biblioteka Teologii Fundamentalnej 10], Płock 2015, s. 117.
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co wyraźnie podkreśla św. Paweł (por. Kol 1, 15-20). W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa wyeksponowano w soteriologii zachodniej wymiar inkarnacyjny 
(przebóstwiający) oraz mistyczny (Atanazy, Augustyn, Maksym Wyznawca), 
zawężając nieco perspektywę zbawczą. W okresie średniowiecza grecka so-
teriologia uległa korekcie, polegającej na włączeniu jej w szerszą koncepcję 
relacji Bóg-świat w ramach teologii stworzenia. W ten sposób pojawiła się 
potrzeba nowej syntezy łaski i natury, nadprzyrodzonego i naturalnego. Zmiana 
perspektywy pojawiła się wraz z nominalizmem, gdzie doszło do rozejścia się 
naturalnej wizji świata i wiary w Boga. Mieliśmy do czynienia z dualizmem 
dwóch światów i dwóch prawd. W atmosferze grzechowego pesymizmu ludz-
kiej natury, doświadczenie Zbawienia i wyzwolenia dotyczyło sfery jedynie 
nadprzyrodzonej – w dającym wewnętrzną pociechę znaku krzyża, świat zaś 
utracił znaczenie dla doświadczenia Zbawienia i wyzwolenia. Myśl reforma-
cyjna zakwestionowała przyrodzoną radość bycia w świecie. W centrum uwagi 
znalazło się doświadczenie głębokiego upadku grzesznika, jego niemocy i braku 
wolności czynienia dobra. Człowiek nie może się chlubić przyrodzonymi zdol-
nościami, własnym kształtowaniem świata, lecz jedynie zbawczym działaniem 
Boga na krzyżu. Wraz z nowożytnością nie doszło do całkowitego porzucenia 
chrześcijańskiej wizji Odkupienia, ale przeinterpretowania jej w kategoriach 
moralnych i etycznych (Kant, Ritschl). W angielskim i francuskim oświece-
niu pojawia się myśl o naturalnej zdolności człowieka do dobra i wyzwolenia, 
myśl o ludzkiej emancypacji. Ludzką słabość i grzeszność zaczęto traktować 
jako chwyt klas panujących (monarchii, instytucji) albo wynik negatywnych 
procesów historycznych, których zdiagnozowanie i przezwyciężenie może 
przyjść za sprawą rodzących się i coraz prężniej rozwijających nauk: psychologii 
i socjologii. W tym kontekście tradycyjne nauczanie o Odkupieniu naszych 
grzechów potęgowało podejrzenia, że najpierw stwarza się zło, aby następnie 
obiecać Odkupienie. Chrześcijańska wizja odkupienia jawiła się jako ideologia 
panowania (Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud). W tym czasie zradykalizo-
wało się poczucie ludzkiej emancypacji od chrześcijaństwa jako warunku dla 
osiągnięcia prawdziwego wyzwolenia i dobra człowieka. Tym samym jeszcze 
bardziej wybrzmiał dylemat: czy zamiast odkupienia przez Boga nie powinniśmy 
raczej zostać odkupieni od Boga?11 Hans Blumenberg, zainspirowany obserwacją 
procesów duchowych epoki, nadto próbując odrzucić substancjalizm ciągłości 
historycznej, podjął się zadania opisania obecnej sytuacji. W jego przekonaniu 
współczesne czasy w przeciwieństwie do starożytności i średniowiecza repre-
zentują niezależną epokę poprzez rehabilitację ludzkiej ciekawości w reakcji 
na absolutyzm teologiczny. Wyjaśniając swoją teorię sekularyzacji mówi on 
11 Por. G. L. Müller, Chrystologia. Nauka o Jezusie Chrystusie, tł. W. Szymona, Kraków 1998, 

s.444-447.
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o współczesnej sytuacji jako akcie samopotwierdzania się człowieka przeciwko 
przemożnej, zniewalającej transcendencji, przeciwko skostniałym strukturom 
instytucjonalnym, które stały się reakcyjne i represyjne. W konsekwencji, 
współczesność – umożliwiona także dzięki chrześcijaństwu – wypływa w imię 
wolności z reakcji przeciwko absolutystycznemu obrazowi Boga; oprócz tego 
jest podpierana przez nowożytny subiektywizm, który nie uzasadnia siebie już 
teonomicznie12. Odkupienie jest postrzegane głównie (lub wyłącznie) jako mo-
ment w i historii podmiotowej wolności. Zwróćmy w tym kontekście uwagę na 
trzy bardziej szczegółowe kwestie: teo- i autosoteryjną wizję Odkupienia, status 
wolności oraz jej historycznych i społecznych uwarunkowań, które ze sobą po-
wiązane, mogą ukazać istniejące napięcie między Zbawieniem a wyzwoleniem. 

Drażliwym punktem wewnątrz współczesnego nauczania na temat Zbawienia 
jest kwestia alternatywy (lub mediacji) Odkupienia i wyzwolenia: czy powinno 
być ono „teosoteryjne” lub „autosoteryjne”? W poczuciu ludzkiego samospeł-
nienia mówienie o odkupieńczym wymiarze krzyża sprawia, że chrześcijaństwo 
traci swój punkt zaczepienia, stając jednocześnie przed pytaniem: czy miałoby 
to oznaczać, że dla właściwie rozumianej chrześcijańskiej koncepcji Odkupienia 
konieczne jest ograniczenie możliwości i osiągnięć człowieka? Postawa ta jest 
charakterystyczna dla niektórych sekciarskich podejść, gdzie najpierw należy 
wyrobić w człowieku głębokie przekonanie, że jest stracony, a wtedy Bóg niczym 
deus ex machina pojawia się jako Odkupiciel. Trzeba tu tylko przypomnieć, 
że Tomasz z Akwinu, mówiąc o konieczności łaski Bożej do Zbawienia, nie 
umniejszał przez to samej natury, ale w jej integralności widział zdolność do tego 
„więcej”, co daje łaska. Według Maxa Secklera, relacja człowieka z Bogiem musi 
być dogłębnie pod wpływem zainteresowania się Odkupieniem, które wyklucza 
możliwość, aby człowiek mógł osiągnąć je autonomicznie. Dla ludzi „in puris 
naturalibus” związek ten mógłby być możliwy, w najbardziej prawdopodobnej 
hipotezie, tylko wtedy, gdyby zdesperowani własnymi pragnieniami przekro-
czyli oni ontologiczną różnicę między stworzeniem a Stwórcą. Zatem nie tylko 
z teologicznego, ale również z antropologicznego punktu widzenia, odkupieńcza 
relacja z Bogiem może być rozumiana tylko w sensie teo-soteryjnym. Chociaż 
człowiek jest zasadniczo „capax infiniti”, to nieskończona samorealizacja jest 
poza zasięgiem jego możliwości. Seckler zauważa, że nie wystarczy mieć prostą 
i neutralną relację z Bogiem, ale przede wszystkim związek „uzdrowieńczy”. Wo-
bec tego ponowoczesne i pooświeceniowe społeczeństwo, odczuwając potrzebę 
terapeutycznego potencjału dla własnej zbiorowej psychiki, która wykracza da-
lej niż proponowane przez nowożytne systemy filozoficzne i ideologiczne oferty 
eschatologiczne, jest zmuszone siłą rzeczy powrócić do religii i wiary. Staje się 

12 Por. H. Blumenberg, Säkularisierung und Selbstbehauptung, Frankfurt a/M 1974.
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tutaj pomocne – jego zdaniem – rozróżnienie między instrumentalnym i osta-
tecznym rozumieniem teosoterii (realizacji Odkupienia). Odkupienie może 
być bowiem realizowane tylko przez Boga w Jezusie Chrystusie i przez Ducha 
Świętego. Rozumiane jako ostateczne – zbawienie jest możliwe tylko w Bogu, 
jednak – rozumiane instrumentalnie – musi ono uwzględniać pośredniczącą 
kombinację ludzkiego spełnienia. Seckler kładzie tutaj nacisk na Odkupienie 
przez Boga i nie w Bogu. Tym samym stanowi podstawę nakreślającą cele. Mamy 
tutaj do czynienia z Bożą samomediacją, która w zasadzie stanowi, umożliwia 
i wymaga współdziałania ludzkiej praxis. Znajdujemy tutaj pewną analogię do 
Kanta, który nie pozwolił, aby natura była pozostawiona mechanizmowi in se. 
Teleologia nie może bowiem być sprowadzona do przyczynowości, ponieważ 
skończyłaby się wolność rozumu oraz osób ludzkich jako istot rozumnych13. 
Seckler chce powiedzieć, że Boża sprawiedliwość, prawda, miłość oraz pokój 
stają się realne w ludzkich działaniach: w ten sposób ludzkie zaangażowanie 
jest niezbędne i konieczne14. Zasada „teosoteryjna” ostatecznie mówi o tym, 
że Zbawienie i ludzkie spełnienie realizują się w Bogu i od Boga. Oznacza ona 
wycofanie się z woli pozbycia siebie, jak również z samowystarczalnej mocy 
realizacji15.

Na tle współczesnych teorii wolnościowych i liberalnych przybiera na 
znaczeniu pytanie o status ludzkiej wolności, które G. Langemeyer formułuje 
następująco: Co łączy wolność chrześcijańską z wolnością wyemancypowaną 
(pojmowaną jako wyswobodzenie) i co wyróżnia ową chrześcijańską wolność 
od tych zsekularyzowanych zmierzających w kierunku wyswobodzenia16? Jak 
dowodzi historia ostatnich trzech stuleci pytanie to dotyka najgłębszych obsza-
rów ludzkiej egzystencji i jej odwiecznych (wydaje się czasem, że nierozwiązy-
walnych) dylematów, czasem w swej skrajnej postaci, jak choćby sartre’owska 
idea wolność ludzkiej próbująca unieważnić fakt istnienia Boga, czy też tych, 
które są spokrewnione ze zdaniem Iwana z Braci Karamazow: „Jeśli nie ma 

13 Por. M. W. Elliott, Providence Perceived. Divine Action from a Human Point of View, Berlin 
2015, s. 209. 

14 Podejście to wyklucza oddzielenie teorii od praktyki, gdzie teologia nie ujmuje rzeczywi-
stości najpierw teoretycznie i pojęciowo, aby następnie wcielać idee wiary w konkretną 
materialną i historyczną rzeczywistość. Z drugiej strony – dystansuje się od bezmyślnego 
aktywizm i praktycyzmu, które nie rodzą automatycznie jakiejś prawdziwej idei. Prymat 
praktyki oznacza raczej pełny kontakt z rzeczywistością i udział w procesie jej społecznej 
i historycznej realizacji oraz negację ideologii. 

15 Por. M. Seckler, Theosoterik und Autosoterik, „Theologische Quartalschrift” 162(1982), 
s. 289-298.

16 Por. G. Langemeyer, Freedom, [w:] Handbook of Catholic Theology, W. Beinert, F. Schüssler 
Fiorenza (red.), New York 2000, s. 262.
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Boga i nieśmiertelności, wszystko jest dozwolone”17. Oba momenty dotykają 
w swej istocie interakcji między wolnością i Bożą łaską. Zapoczątkowana 
przez Augustyna dyskusja nad doświadczeniem bezradności podmiotu wobec 
Boga i udzielonej przez Niego łaski nie słabnie na aktualności. Zmusza nas 
do postawienie kolejnych pytań: czym w swej istocie jest sama łaska i jak ona 
działa w obrębie bytu ludzkiego, obdarzonego rozumem i wolnością? Jaki jest 
związek między psychologicznym ukonstytuowaniem wolności a jej najbardziej 
wewnętrznym sensem, mającym swoje doświadczalne źródło w wierze w Boga. 
Czy wolność – to alternatywna możliwość urzeczywistniania się człowieka 
przez wolne akty (dobre i złe), a zarazem definitywna i ostateczna w swoich 
rozporządzeniach, czy raczej – to wolność darowana, relatywna, względna, 
pozytywna i tożsama ze swoją celowością? I dalej w kontekście losu ostatecz-
nego: czy w akcie ludzkiej wolności wymierzonym przeciw Bogu zawiera się 
moment ostateczności, który jest w stanie definitywnie zerwać ową więź, czy 
raczej zawiera się w nim coś z prowizoryczności i tymczasowości, co ostatecznie 
może być (lub: będzie) przezwyciężone przez potęgę cierpliwej miłości Bożej. 
W ostatnich latach pojawiło się jeszcze jedno pole, które, bynajmniej, nie uła-
twia odpowiedzi na postawione pytania. Otóż, w obliczu rozwoju najnowszych 
nauk o człowieku (np. psychologii kulturowej i ewolucyjnej), wspieranych przez 
neuronauki, kwestionuje się doświadczenie „wolnej woli” w sensie duchowego 
czynnika wpływającego na mózg, który będzie mógł wykonywać jego polecenia. 
O wyborach, decyzjach, działaniach, nie wykluczając tych moralnych o zasięgu 
zbawczym, miałyby decydować nieosiągalne badawczo – jak na razie – procesy 
neuronalne, mniej lub bardziej skoordynowane przeskoki informacji zlokalizo-
wane w synapsach. Subiektywne, podmiotowe doświadczenie własnego „ja”, 
aktów woli, to pozór, który pojawia się w naszej świadomości wtórnie, po czasie 
i posiada swoje jedyne źródło w mózgu; pełni on rolę wyłącznego substratu dla 
świadomych działań człowieka (nauka nie uwzględnia w tym momencie działa-
nia jakiegoś innego zewnętrznego czynnika, np. Boga). Owszem, dzięki nauce 
lepiej znamy dziś tysiące przyczyn wynikających z wrodzonych predyspozycji, 
środowiska społecznego, cech dziedzicznych, genów, chybionego wychowania, 
nacisku opinii publicznej, ograniczoności naszych motywacji, które wpływają 
na nasze wybory i decyzje, a więc także na kształt naszej osobowej wolności 
i odpowiedzialności. To jest niezaprzeczalne. Ale zgoda na przyznanie prawa 
pierwszeństwa temu do warunkuje, a nie temu co uwarunkowane, oznaczałaby 
jednak poświęcenie samej wolności, ostatecznie pożegnanie się z człowiekiem, 
jakiego zna myśl europejska od jej zarania. Dlatego nie wolno zrezygnować 
z przekonania, na różne sposoby dowiedzionego i jeszcze bardziej domagającego 
17 F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem, tł. A. Wat, 

opr. J. Smaga, Wrocław 1995, s. 459-460.
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się dalszych uzasadnień (!), że wolność jest zawsze wolnością kogoś trwałego, 
kogoś, kto dzięki swoim decyzjom decyduje o sobie. Podmiot odczuwa swój 
dawniejszy wolny czyn jako „trwały i nieodwracalny”, wobec czego uświadamia 
sobie zawarty w nim moment „wieczności”, przeżywając jednocześnie to, co 
w jego wolności specyficzne i tylko jego (jakiś jednoznaczny rys). Doświad-
czenie pokazuje, że momentu wieczności, która się mieści najczęściej w złych 
decyzjach podmiotu (o ile posiada on jako taką wrażliwość etyczno-moralną) 
nie może sam uchylić, ale dzięki temu „rysowi” widzi on, na ile zdołał zdradzić 
miłość i wierność Boga oraz drugich. Wydaje się, że jednym z najtrudniejszych 
zadań, przed jakimi zostaje dziś postawiona współczesna soteriologia, to sztuka 
spokojnego, wyważonego i przekonującego godzenia zakorzenionego głęboko 
w człowieku pragnienia wyzwolenia (wyswobodzenia) z biblijnym obrazem 
wolności (eleuteria), do istoty której należy prawda. Staje się ona możliwa na 
drodze podporządkowania własnej egzystencji wymaganiom prawdy. Zatem 
wolność nie jest niezależnością, brakiem odpowiedzialności, czynieniem czego-
kolwiek, ale dobrowolnie zaakceptowaną prawdą. Rzetelny stosunek do prawdy 
to wszakże warunek wewnętrznej wolności18. Jednakże poznanie i przyswojenie 
prawdy, także tej ucieleśnionej w Jezusie Chrystusie i przekazywanej w Duchu 
Świętym, nie jest łatwe i tak oczywiste; jest ono wielorako uwarunkowane 
i wymaga trudu umysłu, woli i ducha.

Nie istnieje czysta wolność. Zawsze urzeczywistnia się ona w grze z innymi 
wolnościami, za pomocą i poprzez zapośredniczanie konkretnych rzeczywi-
stości przestrzenno-czasowych. Najbardziej wewnętrzny akt ludzki posiada 
swoje odzwierciedlenie na zewnątrz i odwrotnie. Wagę tej korelacji w obszarze 
relacji i struktur społecznych świadczy podkreśla J. Moltmann, twierdząc, że 
osobista wewnętrzna przemiana bez zmian stosunków i struktur staje się ideali-
styczną iluzją, jak gdyby człowiek był jedynie duszą, z kolei zmiana stosunków 
społecznych bez wewnętrznej transformacji jest iluzją materialistyczną19. Na 
tym przekonaniu bazują projekty soteriologii wyzwolenia, zgodnie z zasadą: 
wyzwolenie jest immanencją Odkupienia, Odkupienie jest transcendencją 
wyzwolenia. Zdaniem J. B. Metza Zbawienie stoi na własnych nogach, kiedy 
bierze pod uwagę rzeczywistość winy historii, śmierci, opuszczenia, biedy. 
Z kolei bez zbawienia historia staje się groźną i banalną historią wolności bez 
odpowiedzialności podmiotu. Historia zbawienia staje się historią przyjęcia 
łaski przez historycznie uwarunkowaną wolność człowieka oraz historią bę-
dącego coraz bardziej sobą ducha jako obdarzonego łaską. Łaska nie wydarza 

18 Por. F. Blachnicki, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 
1985, s. 100. 

19 Por. J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München 1972, s. 27.
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się obok lub ponad życiem, ale w samym jego centrum – w ludzkim, histo-
rycznie uwarunkowanym doświadczeniu. Bóg prowadzi historię posługując 
się przede wszystkim ludzką wolnością, jak również innymi faktorami świata 
stworzonego, wkalkulowując sytuacje posiadające znamiona przypadkowości. 
Chrystus wyzwala człowieka przez to, że kwalifikuje dzieje człowieka za pomocą 
takich czynników, jak: wychowanie, usytuowanie w społeczeństwie, przeżycia, 
spotkania, wydarzenia historyczne, nad którymi człowiek nie posiada pełnej 
kontroli, a które napotyka w swej kontyngencji. Zbawienie wieczne rodzi się 
z doczesnego na ziemi20. 

Ujęcie teologiczne
Jezus Chrystus dokonuje wyzwolenia w znaku krzyża, a zwieńcza w Zmartwych-

wstaniu. Oba momenty przynależą do siebie. Bez tego nasza memoria ressurectionis 
mogłaby stać się niebezpiecznym zwycięstwem ideologii bez memoria passionis, 
ta ostatnia mogłaby z kolei stać się całkowicie defetystyczna, beznadziejnością 
bez formy21. To z kolei zakłada, że ruch jednego w kierunku drugiego nie jest 
czymś prostym, mechanicznym, mitologicznym. Przeciwnie, jest to ruch w pełni 
znaczący. Powstanie zmarłych Chrystusa znaczy, że ból, opuszczenie, śmierć, które 
stały się Jego udziałem, stanowią niezbędną i znaczącą częścią teraźniejszości 
i przyszłości. W tym świetle lepiej pojmujemy fakt, iż bezwarunkowe przyjęcie 
przez Jezusa tego wszystkiego, czego wymagała sprawa odkupienia człowieka 
w obliczu Boga, zaowocowało bezwarunkowym „tak” ze strony Ojca wobec 
wszystkiego, co powiedział i uczynił Syn. Stąd krzyż jest objawieniem boskości 
Boga. W niezgłębioności swojej przebaczającej miłości ukazuje, że jest Bogiem. 
Aby objawić swoją wszechmoc podejmuje działanie całkowitego poświęcenia, 
a z drugiej strony drogę całkowitego wycofania się w obdarowaniu i zachowaniu 
niezależności i wolności przyjmującego. Tylko wszechmocna miłość może oddać 
się całkowicie drugiemu, aby stać się miłością bezsilną, przyjętą bądź odrzuconą. 
Jak mówi Kierkegaard, Boża wszechmoc jest dobrem, które się poświęca tak, 
że przez to się wycofuje i czyni przyjmującego niezależnym. Zmartwychwstanie 
i dar Ducha Świętego dowodzą, że droga Chrystusa przezwycięża niewolę grzechu 
i śmierci, aby prowadzić do życia, które nie ma już końca. Dzięki tej radykalnej, 
bezwarunkowej i oddającej siebie miłości pęka diabelski krąg zamkniętej wolności 
i wznosi się ostateczny, wzorcowy obraz wolności prawdziwej. To orędzie zostaje 

20 Por. Ph. Berryman, Liberation Theology. Essential Facts About the Revolutionary Movement 
in Latin America and Beyond, New York 1987; L. Boff, C. Boff, Salvation and Liberation, 
New York 1984, ss. 128.

21 Por. G. Martinez, Confronting the Mystery of God: Political, Liberation, and Public Theo-
logians, New York 2001, s. 66-67.
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głoszone przez Kościół, którego zadaniem jest w słowach i działaniach wyrywać 
człowieka z licznych zniewoleń, które go dehumanizują. Kościół czyni to mocą 
Ducha Świętego, który dokonuje dekonstrukcji wszelkich mechanizmów nisz-
czenia i zniewalania, zarówno w znaczeniu indywidualnym, jak i społecznym. 
Uczy On i daje dar posłuszeństwa według wzoru Chrystusa, który skutecznie 
przemienia naturę człowieka, uwalnia od prawa, które uniemożliwia prawdziwą 
wolność dzieci Bożych. Ukrzyżowany jawi się jako Syn, który udziela przybra-
nia za synów, udział w synostwie i darze Ducha Świętego. Odkupienie, które 
ma miejsce w Zmartwychwstaniu jest wywołaniem nowego początku w naszej 
naturze: chodzi o nowy początek udzielania się Boga człowiekowi w Duchu 
Świętym. Stąd tak ważne jest tutaj, że Chrystus jest wzorem, dzięki któremu 
zdemaskowane zostają niesprawiedliwość i wyobcowujące zdeterminowanie. 
Jeśli zatem wolność człowieka jest istotowo światowo-ekstatyczna, gdzie czynniki 
zewnętrzne stanowią warunek możliwości wewnętrznego aktu woli, to należy bez-
względnie odwołać się do relacji Chrystus-Duch Święty. Zbawienie i Odkupienie 
jest wywołaniem nowego początku w naszej naturze: chodzi o nowy początek 
udzielania się Boga człowiekowi w Duchu Świętym22. Aby to mogło się dokonać 
„potrzebne” było dzieło Zbawienia. Jeśli grzech został wpisany w naturę, to zło 
może zostać w pełni przezwyciężone tylko wtedy, gdy sama natura umrze i zostanie 
przez Boga odnowiona. Dlaczego nie ma posłania Ducha Świętego (po grzechu 
pierworodnym) bez Krzyża i Zmartwychwstania? Jeśli Duch Święty, posłany dla 
człowieka, ma być dla Niego Duchem Prawdy i duchem Pocieszycielem, który 
będzie kształtował w ten sposób jego egzystencję, to musi najpierw dokonać się 
to w człowieczeństwie Chrystusa, czyli objawienie prawdy (sprawiedliwość Boża) 
dająca pocieszenie! Skuteczne poznanie i pełna realizacja tej prawdy dokonują 
się tylko za sprawą Ducha Świętego. Uczy się tej prawdy człowiek od Jezusa 
Chrystusa i wciela we własne życie za sprawą Ducha Świętego, którego On sam 
nam dał23. Jeśli ma być darem życia to najpierw Jezus musiał to życie odzyskać, 
jeśli ma być Duchem miłości, to najpierw Jezus w miłości musiał własne życie 
zawierzyć i oddać Ojcu. Nic nie mogło się dokonać w naszym człowieczeństwie 
mocą Ducha Świętego, co najpierw nie stało się udziałem Chrystusa. W Duchu 
Świętym, który od wewnątrz ogarnia człowieka, dokonuje się usprawiedliwienie 
człowieka, tzn. jest on przyjmowany przez Boga pomimo grzechu. W Duchu więc 
„uwewnętrznia” się to, co „zewnętrzne” w wydarzeniu Chrystusa, Jego oswo-
badzające słowo i przykład. Duch sprawia „wewnętrzne uwolnienie człowieka, 
odpowiadające zewnętrznemu wzorcowi Jezusa”24. 

22 Por. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem [dalej skrót: DV], Watykan 1986, nr 14.
23 Por. DV 59.
24 G. Greshake, Wprowadzenie do nauki o łasce, tł. S. Jopek, Kraków 2005, s. 99.
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To zbawcze działanie Chrystusa w Duchu konkretyzuje się w sakramencie 
chrztu, tam manifestuje się wyzwolenie z grzechu i nowe narodziny w ponow-
nie wybranej wolności. Pobudzany i podtrzymywany w wierze chrześcijanin 
rozpoczyna drogę wyzwolenia i powierzania się Chrystusowi. Jest to wolność 
sumienia, zapraszająca do uznania prawdy ewangelicznej jako sposobu re-
alizowania się wolności jeszcze większej. Wolności, dla której horyzontem 
będzie absolutna wolność Boga, skonkretyzowana, ukazana i podarowana 
w Chrystusie. Wskazuję tutaj na Boski horyzont z dwóch racji: 1/ współczesne 
rozumienie wyzwolenia staje się o tyle problematyczne, że człowiek traktuje 
także sprawy Boże (Kościół, zasady, przykazania) jako przeszkodę w osiągnięciu 
samostanowienia; 2/ stany, relacje, do których człowiek dąży w całkowitym 
zaangażowaniu, i z którymi się całkowicie identyfikuje, żeby w nich i poprzez 
nie znaleźć swoje wyzwolenie (władza, kariera, przyjemność, sukces, uczucie) 
odpowiadają w ten sposób, iż zamiast zagwarantować obiecaną wolność, bał-
wochwalczo go zniewalają. Przez swoją ograniczoność, fragmentaryczność, 
nietrwałość, ambiwalencję, prowadzą do rozczarowania i nieznośnego uczucia 
pustki. Tego typu doświadczenia pokazują, że człowiek potrzebuje wyzwolenia, 
którego sam nie jest reżyserem, „nowego początku”, który może nadejść jako 
łaska ze trony Boga. Bóg wyzwala człowieka ponieważ w dosłownym znaczeniu 
tego słowa „pozwala” być jemu wolnym, to znaczy, że udziela w sposób wolny 
i czyni wolnym. W tym, że ofiaruje Zbawienie jako czystą łaskę, człowiek jest 
w stanie stać się wolny25. Łaska polega więc na tym zewnętrznym i wewnętrz-
nym uwolnieniu człowieka, które wypływa z Boskiego źródła. Ogarnia „najbar-
dziej wewnętrzne bycie” człowieka i sięga struktur świata. I tutaj przejdziemy 
do kwestii uzdrowienia, które – od strony teologicznej – można potraktować 
synonimicznie, różnica istnieje w warstwie fenomenologicznej. 

Zbawienie a uzdrowienie
Istnieje też znaczne zawężenie semantyczne terminu, które pojawiło się 

w języku greckim (LXX): σωτηρια– zbawienie (od σωζω – uzdrawiam, oca-
lam, ratuję, strzegę, zbawiam), a jeszcze bardziej w łacinie: salus (od salvo 
– leczyć, ratować, uzdrawiać na ciele, wyzwalać) oznacza zdrowie, ocalenie, 
ratunek, bezpieczeństwo, szczęście26. W Ewangeliach występuje często zwrot: 
„wiara twoja Cię uzdrowiła”. Sądząc po opisach publicznego życia Chrystusa, 
można szybko nabrać przekonania, iż uzdrowienie pełniło równie ważną rolę 
w Jego posłannictwie, jak głoszenie Słowa. Kiedy wysłał uczniów, aby głosili 

25 Por. K. Rahner, Ist Gott noch gefragt? Düsseldorf 1973, s. 48.
26 Por. K. Romaniuk, Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983, s. 189.
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Ewangelię, udzielił im władzy słowa oraz władzy uzdrawiania, władzy nad 
złymi duchami: „uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy” (Mt 10, 1. 5-8). W Dziejach Apostol-
skich Łukasz jakby specjalnie eksponuje posługę uzdrawiania Piotra, np. 
chromego od urodzenia (Ap 3, 6-7), aby ją zrównoważyć z posługą głoszenia 
Pawła, który także uzdrawia, np. kalekę od urodzenia (Dz 15, 9-10). Także 
Filip z Samarii, czy Szczepan nauczali i czynili znaki uzdrowienia. Jakub zaleca 
modlitwę jeden za drugiego, aby pełna wiary była dla chorego ratunkiem (Jk 
5, 14-16). Przywołane obrazy biblijne dowodzą niezbicie, że dokonywane przez 
Chrystusa i Apostołów uzdrowienia nie miały na celu uzyskania rozgłosu, ale 
były integralną częścią Jego posłannictwa, uwydatniając ściśle chrystologiczny 
i soteryjny sens. Znaki te określane są „aktami mocy” (δυνάμεις – dynameis), 
podkreślającymi ujawnienie się mocy Bożej, stąd są traktowane jako narzędzia 
głoszenia Królestwa Bożego, jako Dobra Nowina w działaniu. Zwłaszcza św. 
Łukasz wiąże uzdrowienie ze Zbawieniem, przytaczając liczne przykłady, gdzie 
Jezus mówi w dosłownym tłumaczeniu „wiara twoja cię zbawiła” (Łk 8, 48). 
A Mateusz w uzdrowieniach Chrystusa widzi wypełnienie się starotestamento-
wej obietnicy Zbawienia, o jakiej mówił Izajasz (Mt 8, 14-17, Iz 53, 4). Z pism 
św. Ireneusza dowiadujemy się, że posługa uzdrawiania przez nałożenie rąk 
była znana w Kościele pod koniec II wieku. Mówi o niej także św. Augustyn. 
Najstarsza Tradycja dowodzi, że uzdrowień dokonywano zawsze w połączeniu 
z ufną, pełną wiary modlitwą. W dziejach Kościoła spotykamy różne formy 
i praktyki uzdrowień. Z jednej strony miało miejsce zaciemnienie (przynajmniej 
w pewnych momentach) znaczenia sakramentu namaszczenia chorych jako 
skutecznego narzędzia mocy Bożej (funkcjonowało określenie „ostatnie na-
maszczenia”), a z drugiej rozpowszechnienie się form uzdrawiania w kontekście 
pozasakramentalnym, takich jak: pielgrzymki do sanktuariów, a od jakiegoś 
czasu modlitwy wstawiennicze, charakterystyczne dla ruchu charyzmatycznego. 
Cechą tej modlitwy była/jest żywa wiara w Bożą moc uzdrawiania wszystkich 
słabości, zarówno fizycznych jak duchowych (uleczalnych i nieuleczalnych). 
Wiara ta nie wynikała, ani z refleksji, ani automatyzmu działania, ale stanowiła 
owoc doświadczenia uzdrowienia (osobistego bądź innych). Powtarzalność 
tych zjawisk dała podstawę, aby niektórych uznać za posiadających – zgodnie 
z terminologią Pawła – charyzmat uzdrawiania (1 Kor 12, 30) jako specjalne 
Boże uzdolnienie dla posługi innym. Dlatego wśród wielu wierzących praktyka 
swego rodzaju „seansów” uzdrowienia budziła i nada budzi opór czy kontro-
wersje, rodząc pytanie: jaki związek zachodzi między uzdrowieniem z choroby 
a Zbawieniem. Ujmując to najogólniej: Bóg pragnie Zbawienia wszystkich ludzi 
i wszystkim daje łaskę (gr. χάρισμα – khárisma), aby mogli je osiągnąć. To, że 
ktoś może nie być zbawiony dzieje się tylko i wyłącznie z jego winy – poprzez 
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brak wiary. Inaczej jest z chorobą. Chociaż sama w sobie jest złem, to jednak 
popadnięcie w nią nie zawsze zależy od woli człowieka i nie należy jej wiązać 
bezpośrednio z brakiem wiary chorego. Głosząc swoje królestwo Chrystus 
wiedział, że choroby mogą mieć przyczynę „naturalną” (zaburzenia wywołane 
czynnościami natury) oraz tę „ponadnaturalną” (demoniczną). Choroba, 
choć związana z wpływem zła w świecie, nie jest bezpośrednio diabelska. 
Przyniesione przez Chrystusa Zbawienie, ani nie jest „powrotem” (używając 
terminologii klasycznej protologii) do doskonałości stanu pierwotnego sprzed 
grzechu, ani nie oznacza stanu już dokonanego, a więc bezwzględne usunięcie 
choroby i cierpienia, które dopiero się dokona w świecie przyszłym. Byłoby 
to zanegowanie chrześcijańskiego sensu cierpienia, prostego „uporania się” 
z pominięciem teologicznego i duchowego sensu krzyża. 

Sens wskazujący na pełnię
Ewangeliści widzą w uzdrowieniach element walki Chrystusa przeciwko 

mocy, jaką zły duch ma nad człowiekiem. Zaprowadzając własne Królestwo, 
Chrystus podejmuje walkę przeciwko królestwu złego. Taki pogląd wyraża 
biblijne przekonanie, że choroba i zło stanowią konsekwencję grzechu i dla-
tego ukazują moc szatana nad upadłą ludzkością. Jest to „wstępny” atak na 
królestwo szatana, będący początkową „klęską” zła. Uzdrowienia nie stanowią 
całkowitego zwycięstwa nad śmiercią, które dopiero musi nadejść. Są one 
swego rodzaju wskaźnikiem przyszłego triumfu Chrystusa, symbolem Zbawie-
nia, które Pan chce zesłać ludziom. Kiedy mówimy „symbolem”, nie znaczy 
to, że nie są rzeczywistym zwycięstwem nad śmiercią, chociaż mają charakter 
chwilowy oraz częściowy i jako takie wskazują na pełne zwycięstwo, które 
nadchodzi. Każde zwycięstwo nad chorobą jest znakiem „Odkupienia naszego 
ciała”, które nastąpi, a więc będzie dotyczyło ostatecznego Odkupienia całej 
istoty człowieka, zarówno duszy i ciała przy Zmartwychwstaniu. Uzdrowienia 
uzyskane przez modlitwę (osobistą lub wstawienniczą) i sakramenty Kościoła są 
więc historycznie widomym, doświadczalnie uchwytnym, znakiem zwycięstwa, 
które już odniósł Chrystus. Aby uzdrowienie było znakiem Zbawienia nie każdy 
musi być uzdrowiony z choroby czy cierpienia. Mają one charakter wskazujący, 
choć rzeczywisty i skuteczny. Znaki te, będące odpowiedzią na modlitwę, są 
znakami charyzmatycznymi, a więc objawieniem się najbardziej darmowego, 
wolnego i nieprzewidywanego działania Ducha Świętego, ukazującego miło-
sierdzie Boga. Nie należy jednak rozumieć tego działania w kategorii Bożego 
współczucia (przynajmniej w takim sensie, jak współczuje się osobie bliskiej), 
ale ukazania prawdy i godności człowieka. Najlepiej chyba byłoby powiedzieć, iż 
są „wyprzedzeniem” stanu „pełni”, który będzie udziałem zbawionych w niebie. 
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Doskonale oddaje to semantyka słowa „zbawienie”, wyrażająca „pełnię”, 
„pełnię urzeczywistnienia”, a idąca po linii znaczeniowej słów: niem. Heil – gr. 
holos – ang. whole. Chrystusowi chodzi zawsze o uleczenie człowieka tam, gdzie 
został zraniony, gdzie winien zostać ocalony w integralności i godności bytu 
osobowego. Uzdrowienie choć samo nie uświęca, ani nie jest nagrodą za mo-
ralne życia, ma jednak wprowadzić człowieka na drogę uświęcenia, które może 
sprawić łaska Boża. Pełne Zbawienie nie dokonuje się ani w sposób widzialny 
ani natychmiastowy – jest procesem. Na uzdrowienie nie należy patrzeć też 
z perspektywy ustępujących objawów choroby, jak czyni to lekarz, ponieważ 
wtedy staje się celem samym w sobie i nie otwiera na uzdrowienie „pełne” – 
Zbawienie. Tego typu działań w ogóle nie należy interpretować w kategoriach 
konkurencyjnych w stosunku do służby zdrowia. Chodzi o uzdrowienie całego 
człowieka – Zbawienie, czyli uświęcenie. Więcej, z takim uzdrowieniem łączy 
się dar posłannictwa, aby świadczyć o miłosiernym działaniu Boga. Zgodnie 
z antropologią trychotomiczną uzdrowienie to dokonuje się na trzech powią-
zanych ściśle poziomach: fizyczno-somatycznym, psychicznym i duchowym. 
Uzdrowienia dokonane w sferze fizycznej i psychicznej mają właśnie charakter 
znaku, wskazując na potrzebę bycia zbawionym. Inicjują niejako proces, który 
dokonuje się w sferze duchowej jako miejscu bezpośredniego, osobowego, spo-
tkania z Bogiem. W sferze psychicznej uzdrowieniu będą podlegały zaburzenia 
osobowości, wewnętrzne zranienia (uczucia, wyobraźnia), a także uwolnienie 
od wpływu złych duchów. Uzdrowienia duchowe – w przeciwieństwie do fizycz-
nych i psychicznych – nie mają charakteru znaku, ale stanowią kluczowy etap 
w rozwoju osobistego uświęcenia. Skutecznie przybliża ono do Boga powodując 
wzrost w wierze, nadziei i miłości. Uzdrowienie w sferze duchowej obejmuje: 
walkę z własną grzesznością, uzdrowienie zranienia życia, które dotyka samego 
rdzenia tożsamości osobowej i skutkuje opowiedzeniem się za życiem, a więc 
przejściem od cierpienia zamkniętego, egoistycznie skupionego na sobie, do 
cierpienia otwartego, zdolnego mimo własnej dolegliwości do uczynienia daru 
z siebie, aby w nowy sposób spojrzeć na osobistą sytuację egzystencjalną27. Sens 
uzdrowienia, które staje się procesem Zbawienia wyraża fragment kazania 95, 
1-2 Leona Wielkiego: O błogosławieństwach: „By zaś zewnętrzne uzdrowienia 
przekształcić w wewnętrzne lekarstwo i uleczyć dusze po uzdrowieniu ciała, 
Pan usunął się od otaczających Go rzesz i udał się na pobliską górę. Zabrał ze 
sobą Apostołów, aby z wysokości owej mistycznej katedry podać im wzniosłą 
naukę”28. 
27 Por. Ph. Madre, Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać?, tł. I. Burchacka, Warszawa 

2007, s. 101-130.
28 Leon Wielki, O błogosławieństwach, [Kazanie 95, 1-2], Liturgia Godzin, t. 4, Poznań 1988, 

s. 154.
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Charakter wskazywania na pełnię dokonującego się Zbawienia można do-
strzec również w odniesieniu do kategorii wyzwolenia. Utrzymywane w duchu 
immanentyzmu historycystycznego koncepcje wyzwolenia tej pełni nie do-
strzegają, ukazują je przede wszystkim jako proces o charakterze zewnętrznym, 
fizycznym czy społecznym, gospodarczym, politycznym, pomijając lub redukując 
jednak jego sens zbawczy. Zarówno instrukcja Libertatis nuntius jak i Libertatis 
conscientia upominają się o teologiczno-soteriologiczny horyzont ludzkiego 
wyzwolenia. W pierwszej czytamy: „Chrystus, nasz Wyzwoliciel, wyzwolił 
nas z niewoli grzechu oraz prawa i ciała, która jest typową cechą człowieka 
grzesznego. Nowe życie łaski, owoc usprawiedliwienia, czyni nas rzeczywiście 
wolnymi. Oznacza to, że niewolą wszystkich niewoli jest niewola grzechu. Inne 
formy zniewolenia mają swoje najgłębsze źródło w niewoli grzechu”29. Druga 
ze wspomnianych instrukcji podtrzymując zasadę, iż najbardziej radykalne 
wyzwolenie, którym jest wyzwolenie z grzechu i śmierci, zostało dokonane 
przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa wyjaśnia jego soteriologiczny sens: 
„Człowiek został wyzwolony z podstawowego zniewolenia przez zło i grzech. 
W tym doświadczeniu Zbawienia człowiek odkrywa prawdziwe znaczenie swojej 
wolności, gdyż wyzwolenie polega na przywróceniu wolności. Jest ono także 
wychowaniem do wolności, to znaczy wychowaniem do właściwego korzystania 
z niej”30. Wyzwolenie którejś ze sfer bytu ludzkiego, relacji, historii życia, struk-
tur społecznych, ma prowadzić do samego jądra jego jestestwa, które stanowi 
wolność. Bo dopiero wolność prawdziwa jest źródłem narodzin człowieka. 

Mój wolny czyn – cytując R. Guardiniego – należy do mnie w szczególny sposób, 
zaś ja sam staję się dzięki niemu w szczególny sposób sobie samemu własny. Wolny 
czyn nie tylko przeze mnie się wyłania, lecz jest po prostu jakąś emanacją mnie sa-
mego. Ja jestem autentycznym i rzeczywistym panem jego narodzin, jego pratwórcą, 
praprzyczyną. W wolnym czynie jestem mną samym, samą w sobie stojącą, samej 
siebie świadomą potężną osobą31.

Hermeneutyka tego dokumentu jest następująca: w wyzwoleniu chodzi 
o całość procesów zmierzających do stworzenia i zagwarantowania warun-
ków wymaganych do funkcjonowania autentycznej wolności ludzkiej. To nie 
wyzwolenie samo z siebie rodzi wolność człowieka. Proces wyzwolenia może 

29 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia „Libertatis 
nuntius”, nr 2, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_pl.html.

30 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 
nr 23, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_pl.html.

31 R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, tł. Z. Włod-
kowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Kraków 1969, s. 229.
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stworzyć lepsze warunki dla skuteczniejszego funkcjonowania wolności. Stąd 
do wymiaru soteriologicznego Zbawienia dochodzi jego wymiar etyczny. 

Wolność przyniesiona przez Chrystusa w Duchu Świętym przywróciła nam zdolność 
miłowania Boga nade wszystko, której pozbawił nas grzech, i pozostawania w jed-
ności z Nim. Zostaliśmy wyzwoleni z nieuporządkowanej miłości własnej, będącej 
źródłem pogardy bliźniego i stosunków dominacji między ludźmi. Otrzymaliśmy 
jednak siłę i pewność naszego zwycięstwa nad złem, zwycięstwa miłości Chrystusa, 
której nic nie zdoła się oprzeć32. 

***
Chrześcijańskie rozumienie Zbawienia wymaga od nas – bardziej niż kiedy-

kolwiek – szerokiej równowagi refleksyjnej, umożliwiającej nowe przyswojenie 
tego sensu przez człowieka żyjącego tu i teraz. Refleksji, która z największą 
starannością będzie rozważać, interpretować, najbardziej znaczące świadectwa 
Tradycji, zgłaszające swoje roszczenie do prawdy. Z drugiej strony musi z nie-
zwykłą odwagą podejmować rzetelną ocenę bieżących upoważnień trwającego 
doświadczenia (także ocenę współczesnych zjawisk religijnych), które towarzy-
szy współczesnemu człowiekowi w jego poszukiwaniu drogi własnego spełnienia, 
szczęścia. To ambitny projekt teologiczny, mający wykazać nieapologetycznie 
doniosłość soteriologiczną chrześcijaństwa, której źródłem nie jest wykoncy-
powana idea, teoria, technika terapeutyczna czy manipulacja, ale wola Boża 
poświadczona miłością, w pełni darowaną. Zbawienie to pełnia, którą jest Bóg 
i której udziela człowiekowi. Wszystkie znaki, których udziela On Kościołowi 
i człowiekowi mają znaczenie wskazujące na tę pełnię, a więc zawierają w swej 
istocie sens soteryjny. I w taki sposób należy je interpretować.

Słowa kluczowe: Zbawienie, wyzwolenie, uzdrowienie.
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NADZWYCZAJNOŚĆ I NOWOŚĆ W RUCHU 
ODNOWY CHARYZMATYCZNEJ. 

CO JEST DAREM DUCHA ŚWIĘTEGO, 
A CO KREACJĄ CZŁOWIEKA?

EXTRAORDINARINESS AND NOVELTY IN THE CHARISMATIC 
RENEWAL MOVEMENT. HOW TO TELL THE GIFT OF 

THE HOLY SPIRIT FROM MAN’S CREATION?

The Charismatic Renewal movement, in whose wake a number of evangeliz-
ing communities of prayer and new religious congregations have appeared, 
is nowadays identified with what is unusual – with extraordinary forms of 
devotion and the like phenomena. The author reminds us that 50 years ago, 
which is exactly when the movement began to unfold, it was perceived as one 
of the most significant signs of the New Pentecost, or the Holy Spirit’s intensi-
fied work in our times. Paul VI and the subsequent popes pointed to the Holy 
Spirit’s “intensified activity”, deeming Him to be the Reviver of the Church and 
the Font of the world’s new life. Alas, the mighty presence in question, as well 
as the Holy Spirit’s intensified activity in the Church, have been overshadowed 
by, on the one hand, ever-increasing focus on the part of the members of 
the movement under scrutiny on what in the first place satisfies the needs of 
people, i.e. healing and unusual phenomena; and, on the other hand, by the 
excessive scepticism of theologians and pastors, who for the 50 years of the 
Renewal existence have not equipped the faithful, unable to tell the essence 
from the unusualness, with their theological reflection. The author pays at-
tention to the fact that the categories of “ordinary” and “extraordinary” with 
regard to the New Pentecost do not put anything in order, but, subjective as 



33ks. Krzysztof Guzowski, Nadzwyczajność i nowość w ruchu odnowy charyzmatycznej...

they are, they hinder the theological reflection itself. Thus, he suggests that we 
focus on the differentiation of what is the Holy Spirit’s gift from what is man’s 
creation. In the article he compares from this point of view two “ordinary” areas 
of the Holy Spirit’s activity – the baptism in the Holy Spirit and contemplative 
prayer. By doing so, Guzowski proves that the emphasis on the person of the 
Holy Spirit and His work of sanctification allows us to tell the essence of the 
New Pentecost from secondary issues.

Key words: the Holy Spirit, New Pentecost, Charismatic Renewal movement, 
baptism in the Holy Spirit, contemplative prayer, ordinary, extraordinary.

„Bóg nie kocha nas miłością zwyczajną. Nie, nadzwyczajna miłość jest właściwa 
istocie Boga”.

Kard. Leo J. Suenens

W ramach teologii pewne kategorie subiektywne zadomowiły się na tyle, że 
urosły do rangi niekwestionowanych kryteriów oceny tego, co normalne, a co 
poza normalnym biegiem rzeczy. Do takich należy rozróżnienie na zwyczajne 
i nadzwyczajne, w świetle którego zwykło się wyznaczać linię demarkacyjną 
między codziennością i nadzwyczajnością dla działań Ducha Świętego. Ba! 
podkreślanie zwyczajnej i codziennej obecności Ducha Świętego w naszym po-
rządku doczesnym, jest dziś traktowane nierzadko, jako coś nowego. Natomiast 
w świetle teologii paschalnej pierwszorzędnym skutkiem Pięćdziesiątnicy jest 
stała obecność Ducha Świętego. Całe dzieło Odkupienia trwa i się rozwija 
w ludziach, w Kościele i w świecie dzięki Jego przebóstwiającej obecności1.

Nietrudno zauważyć, że działalność od pięćdziesięciu lat Odnowy Charyzma-
tycznej w Kościele katolickim, nie uprościła kwestii podziału na zwyczajność 
i nadzwyczajność działań Ducha Świętego oraz Jego nieprzerwanej obecności 
w naszej codzienności. Duch Święty – ku zawstydzeniu teologów i duszpa-
sterzy – jest nadal „tematem” nadzwyczajnym, wyjątkowym, drugorzędnym... 
Pięćdziesiątnica, która była początkiem potężnego zstąpienia Boga w Duchu 
Świętym i wylania się Bożej mocy na świat – na podobieństwo oceanu zstę-
pującego z nieba ku ziemi – istnieje zaledwie w umysłach jako wydarzenie 
z przeszłości. Dlatego pilnym zadaniem teologów jest przywrócenie owej dyna-
micznej wizji Zesłania Ducha Świętego, który od tamtego wydarzenia udziela 
1 Por. E. Carter, Duch Święty jest obecny. Rozważania o duchowości chrześcijańskiej, tł. 

A. Korlińska, Warszawa 1975; R. Del Colle, The Holy Spirit: Presence, Power, Person, 
„Theological Studies” 62(2001), s. 322-340; R. Cantalamessa, Tajemnica Pięćdziesiątnicy, 
tł. G. Niedźwiedź, Wrocław 2002; P. Hocken, Pięćdziesiątnica i Paruzja, tł. A. Sionek, 
Kraków 2015.
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hojnie przeobfitych darów Bożego życia. Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem 
trynitarnym, które miało swój moment Alfa, ale które trwa i rozlewa się na 
cały świat poprzez sakramenty, charyzmaty, głoszenie Słowa i wszelkie dzieła 
miłości na wzór miłości ukrzyżowanej Jezusa2.

Nie należy przeceniać ewentualnych wyników uporządkowania i zobiekty-
wizowania kategorii „zwyczajności” i „nadzwyczajności”, gdyż istotniejsze dla 
podstaw wiary będzie odróżnienie tego, co jest darem Ducha, a co wytworem 
człowieka. Ale dobrze jest zachować w świadomości, że „nie jesteśmy wolni od 
pokusy mówienia o dwóch rodzajach doświadczenia: zwyczajnym i nadzwyczaj-
nym. Jest to rozróżnienie na naszą miarę, według której spotkanie z Bogiem 
wydaje się nam czymś niecodziennym, nieoczekiwanym, jedynym w swoim 
rodzaju, poza normalnym biegiem rzeczy. (...) Ale nie jest to rozróżnienie na 
miarę Boga. (...) Bóg nie kocha nas miłością zwyczajną, od której czyniłby 
czasem wyjątek przez gest miłości nadzwyczajnej, nadmiernej. Nie, nadzwy-
czajna miłość jest właściwa istocie Boga: nasz Bóg jest Bogiem prawdziwym, 
w cudowny sposób miłującym ludzi”3.

Próba zarysowania owej różnicy pomiędzy tym, co jest darem Ducha a co 
wytworem człowieka, ma jedynie służyć zbliżeniu do Boga, Ducha Świętego, 
którego miłości możemy doświadczyć na co dzień w żywej komunii Kościoła. 
Teologia nigdy nie miała ambicji, by teoretycznymi rozważaniami nad prawda-
mi wiary, oddzielić się od żywego doświadczenia spotkania z Osobami Trójcy, 
opartymi na wierze i miłości. Z tego względu, by uniknąć wyobrażenia, iż Duch 
Święty jest ograniczony formami duchowości charyzmatycznej lub kontempla-
cyjnej, wybraliśmy dla porównania dwa typowe dzieła Ducha Świętego: chrzest 
w Duchu Świętym oraz modlitwę kontemplacyjną, które należą do istotnych wkła-
dów wspólnot zrodzonych w obrębie ruchu Odnowy Charyzmatycznej. Jedno 
przychodzenie Ducha pełne mocy, drugie – łagodne, są obrazami dynamicznej 
obecności Ducha Świętego po Pięćdziesiątnicy. Dzięki temu porównaniu łatwiej 
będzie nam połączyć obrazy charyzmatycznego i uświęcającego wymiaru życia 
chrześcijańskiego, w jeden4.

2 ICCRS, Chrzest w Duchu Świętym, Kraków 2014, s. 28-34. (ICCRS – skrót od angielskiej 
nazwy Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

3 L. J. Suenens, Nowe Zesłanie Ducha Świętego? tł. J. Fenrychowa, Poznań 1988, s. 67. 
4 Por. L. M. Örsy, Otwarcie się na Ducha, tł. T. Marcinkowska, Warszawa 1976, s. 146-178.
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Pięćdziesiątnica to obecność i napełnienie
Następstwem i skutkiem Pięćdziesiątnicy jest aktywna wszechobecność 

Ducha Świętego5. Nie jest to jedyna nowość Pięćdziesiątnicy, gdyż od początku 
istnienia świata Duch Boży przenikał na sposób immanentny świat stworzony, 
zwłaszcza byty duchowe. Nowością jest to, że jest ona wydarzeniem paschal-
nym: odnowiona przez Chrystusa natura ludzka, stała się zdolną do przyjęcia 
Ducha i do życia poddanego Bogu w wolności. Dary Ducha właściwe tylko 
Mesjaszowi stały się powszechnymi darami dla ludzi, a oni po napełnieniu 
obecnością Ducha stali się Jego świątyniami. Ta trwała i dynamiczna obecność 
przebóstwiająca stała się właśnie treścią odnowionego życia w Duchu. Człowiek 
został włączony przez Ducha Świętego w życie samego Chrystusa, jak winna 
latorośl w pień winnego krzewu6. 

Księga Dziejów Apostolskich, ukazuje Ducha Świętego jako źródło i siłę 
rozwoju Kościoła. Księgę Dziejów można z równym powodzeniem nazwać 
ewangelią Kościoła Pięćdziesiątnicy, jak i Ewangelią Ducha Świętego: od 
pierwszego momentu, kiedy Chrystus obiecuje Go Apostołom (Dz 1, 5), aż 
do końca, kiedy Paweł odwołuje się do Ducha, obwiniając współwyznawców 
o zatwardziałość serc (Dz 28, 25). Do charakterystycznych cech działania 
Ducha Świętego opisanych w Dziejach Apostolskich, należy bezpośredniość 
interweniowania w konkretne wydarzenia. Duch Święty działa w pierwszej 
osobie, sam podejmuje działania, co zwraca uwagę na Jego osobowy charakter: 
„rzekł Duch Święty” (13, 2); „wysłani przez Ducha Świętego” (13, 4). Ów 
charakterystyczny sposób działania widoczny jest zwłaszcza w drugiej części 
Dziejów Apostolskich, począwszy od 13 rozdziału7. Nawet wówczas, gdy mówi 
5 Problematyka obecności Osób Trójcy Świętej domagałaby się osobnego wyjaśnienia. 

Oczywiste jest, że żadna z Osób Trójcy nie działa w oddzieleniu od pozostałych, dlatego 
nasze skupienie na analizie form obecności Ducha Świętego, nie powinno być traktowane 
jako forma propagowania pneumatocentryzmu. Odsyłamy w tym miejscu do stosownych 
opracowań. Por. Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tł. L. Rutowska, Warszawa 
1995, s. 109-118.

6 Bliskie autorowi są inspiracje Ojców greckich, co do wyjaśnienia sposobów udzielania 
się Osób Boskich człowiekowi. Jednakże o wiele większą jasność, co do osobowych 
znamion udzielania się Trójcy, znajdziemy w nowszych schematach trynitarnych, takich 
autorów, jak: G. Greshake, W. Kasper i J. Moltmann. Z myślicieli starożytnych zacytuj-
my przynajmniej św. Atanazego: „Ojciec czyni wszystko przez Słowo w Duchu Świętym 
i w ten sposób zachowana zostaje jedność Świętej Trójcy (...). Rzeczywiście, podobnie 
jak udzielana łaska przychodzi od Ojca, przez Syna, tak udzielanie nam daru może się 
dokonać jedynie w Duchu Świętym, ponieważ uczestnicząc w Nim mamy miłość Ojca, 
łaskę Syna i dar jedności tegoż Ducha Świętego (2 Kor 13, 13)”; por. Ad Serapionem I, 
28 i 30. Cyt. za Y. Congar, s. 116.

7 Por. R. E. Brown, Azione e promessa dello Spirito a Pentecoste, Brescia 1995, s. 118-124; 
(Dz 13, 2.4; 16, 6-10; 20, 22.23.28; 21, 4.11).
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się o działaniu człowieka, to pozostaje ono pod wpływem Ducha Świętego. 
W części pierwszej Dziejów przeważają natomiast teksty traktujące o działaniu 
ludzi pod wpływem Ducha Świętego, ale i tu pierwszeństwo przypisane jest 
Duchowi Świętemu jako podmiotowi działania zbawczego8.

Duch Święty jest bez wątpienia darem eschatologicznym na wszystkie czasy 
Kościoła, wyraża się to w zadaniu misyjnym głoszenia Chrystusa, aż po krańce 
(eschaton) ziemi w mocy Ducha Świętego. Jest to nieustannie poświadczane, 
począwszy od obietnicy złożonej przez Jezusa, którą zaczyna się księga: „Gdy 
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
(...) aż po krańce ziemi” (1, 8), a skończywszy na ostatnim świadectwie św. 
Pawła (por. 28, 31). Dzieje Apostolskie są świadectwem, iż wiara Kościoła 
w stałą obecność i prowadzenie przez Ducha Świętego stanowiła główny 
element życia i misji. Ducha Świętego nie tylko wzywano w nadzwyczajnych 
momentach misji Kościoła, gdyż był On Duchem Chrystusa, dzięki któremu 
dzieło Zbawienia się szerzyło w duszach ludzi. Modlitwa do Ducha Świętego, 
wołanie o to, by objawiała się Jego obecność i władza nad światem, należy do 
zwyczajnego porządku wiary chrześcijańskiej9. 

Trudno nie zauważyć, iż kategorie zwyczajności i nadzwyczajności w kon-
tekście daru Pięćdziesiątnicy (tj. daru Ducha Świętego) nie są adekwatne dla 
opisania tajemnicy przeobfitej miłości Boga, który we wszystkich dziełach jest 
hojny. Najbardziej zdumiewające akty Jego miłości – Wcielenie, Krzyż, Euchary-
stia, Pięćdziesiątnica – przekraczają wszelkie granice ludzkiego wyrachowania, 
a nawet najśmielsze wyobrażenia10. Cecha nadzwyczajności może się jedynie 
odnosić do form nabożeństw lub praktyk modlitewnych, które – jako dzieła 
ludzkie – nie zawsze zachowują umiar i harmonię11. 

Na początku XX wieku chrześcijanie na nowo doświadczyli tego, co było 
opisane w Dziejach Apostolskich: przychodzenia Ducha Świętego z mocą. Ten 

8 Por. Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Watykan 1992, s. 323. Jan 
Paweł II poświęca objawieniu Ducha Świętego, jako osoby, całą VI część katechez.

9 Por. F. Lambiasi, Lo Spirito Santo: mistero e presenza, Bologna 19912, s. 69; A. Jankowski, 
„Spiritus consummator” czyli ostateczne zadania Ducha Świętego, [w:] Napełnieni Duchem 
Świętym, pr. zb., Poznań 1982, s. 190-196.

10 Por. L. J. Suenens, Nowe Zesłanie Ducha Świętego?, s. 67.
11 Nie podejmujemy tu kwestii różnych form praktykowania duchowości charyzmatycznej, 

które są „ludzkimi” sposobami przeżywania darów. Za przykład może posłużyć bardzo 
zróżnicowane podejście do posługi w dziedzinie charyzmatów uzdrowienia. Tu różnice 
nie tylko wynikają z różnych praktyk modlitwy wstawienniczej, ale także z obecności 
różnych koncepcji antropologii i teologii łaski. Ten obszar domaga się jeszcze dogłęb-
niejszych studiów, a także uporządkowania. W naszym studium chodzi o wprowadzenie 
pewnej metodologii, dzięki której dary Ducha Świętego nie będą odrzucane w wyniku 
przypisania im etykiety nadzwyczajności.
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fenomen nazwano „chrztem w Duchu”12. Zainteresowanie nim wynika z faktu, 
że po chrzcie w Duchu dokonuje się nagła i gruntowna przemiana osobowa 
oraz ujawniają się charyzmaty. Niemalże wszyscy liderzy wspólnot charyzma-
tycznych mogą poświadczyć, iż u początków przemiany ich życia znajduje się 
chrzest w Duchu Świętym. Tego daru doświadczają osoby, które wcześniej 
uczestniczyły w kursie przygotowawczym13, co potwierdzają towarzyszące mu 
fenomeny: dar języków, proroctwa, upadki w Duchu, dar łez i inne. W ducho-
wości charyzmatycznej kluczowym terminem jest „doświadczenie” dotknięcia, 
namaszczenia czy wylania Ducha. Ktoś kto „miał doświadczenie”, odkrywa, że 
Duch Święty działa jako Osoba, jako ktoś14.

Warto też dodać, iż chrzest w Duchu Świętym występuje często w sposób 
bardziej ukryty i powolny, jednakże można rozpoznać jego skutki po zmianie 
w dziedzinie jakości modlitwy, odkryciu osobistej relacji miłości do Chrystu-
sa, po wewnętrznym odblokowaniu na rozumienie Pisma Świętego, łatwości 
mówienia o swoje wierze, doświadczeniu radości z posiadania wiary, poczuciu 
głębokiej wdzięczności wobec Boga, jakie ma dziecko, odczuciu obecności 
Bożej i działania Ducha Świętego. Doświadczenie charyzmatyczne dostępne 
jest zarówno zmysłom duchowym, jak i zewnętrznym15. 

Warto przytoczyć jeden z opisów wylania Ducha, dla dokonania później 
koniecznych rozróżnień. „Wylanie Ducha – według C. Massabkiego – ozna-
cza w pierwszym rzędzie, iż Duch Święty, otrzymany w sakramentach chrztu 
i bierzmowania, zstępuje, by te sakramenty zaowocowały skuteczniej, dając 
równocześnie ich większą świadomość”16. Dlatego warto zauważyć za niektó-
rymi autorami, iż „wylanie” odbywa się od wewnątrz (por. J 4, 14)17. Nie jest 
ono ani sakramentem ani rytem, lecz dostrzegalnym doświadczalnie momen-
tem nawrócenia, pod wpływem wyraźnej interwencji Ducha Świętego, ale 
12 Por. R. Cantalamessa, L’Effusione o battesimo nello Spirito? [w:] idem, La sobria ebrezza 

dello Spirito, wyd. 4, Roma 2013, s. 35-38. Termin „wylanie Ducha Świętego” używany 
chętniej przez katolików we Włoszech, Francji i Hiszpanii. W pozostałych krajach, również 
w Polsce, używa się nadal powszechnie nazwy „chrzest w Duchu Świętym”. 

13 Por. „Cahiers du Renouveau“, 1984, nr 49, s. 34.
14 Por. H. Mühlen, Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w podstawowe doświadczenie 

chrześcijańskie, t. 1: Nauka i zachęta, tł. J. Zychowicz, Kraków 1985, s. 206.
15 Zob. P. L. Gavrilyuk, S. Coakley, Duchowe zmysły, tł. A. Gomola, Kraków 2014.
16 C. Massabki, Le Renouveau charismatique, une chance pour l’Église, Paris 1982, s. 23. Na 

temat powiązania owocności sakramentów z wiarą jest sporo literatury. Warto tu tylko 
nadmienić, iż zasada ex opere operato nie mówi o automatyzmie łaski w człowieku, lecz 
wskazuje na to, iż u podstaw sakramentu stoi decyzja Chrystusa, a nie wola człowieka. 
Łaska dlatego może trafić na opór w ludzkim sercu.

17 Por. A. Dalbesio, Duch Święty. W Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, 
Kraków 2001, s. 132.
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w następstwie modlitwy osobistej i wspólnotowej do Ducha Świętego, której 
towarzyszy gest nałożenia rąk, jako jedyny zewnętrzny znak solidarności i mi-
łości z osobą omadlaną18.

Teologowie katoliccy poszukują nazwy adekwatniejszej dla określenia 
daru chrztu w Duchu Świętym, by nie przeciwstawiano błędnie tego daru, 
sakramentowi chrztu. W Polsce mimo tego najbardziej rozpowszechniona jest 
nadal nazwa „chrzest w Duchu Świętym”, dla zaznaczenia wyjątkowości owego 
wydarzenia Zstąpienia Ducha Świętego i towarzyszącego mu doświadczenia; 
chociaż można też mówić o wylaniu Ducha Świętego lub zstąpieniu19. 

Różne koncepcje chrztu w Duchu Świętym
Istnieje kilka koncepcji interpretujących dar chrztu w Duchu Świętym, z któ-

rych wymienimy cztery: dwustopniowa, sakramentalna, integratywna i odgórna. 
Ta prezentacja różnych koncepcji pozwoli nam dostrzec, iż chrzest w Duchu 
Świętym jest rzeczywistym działaniem Ducha Świętego, wokół którego narosło 
wiele interpretacji, osłabiających fakt epifanii Ducha Świętego. 

Pierwsza, dwustopniowa wizja chrztu, występująca u zielonoświątkowców 
zakłada, że życie chrześcijanina ma strukturę dwupoziomową. Pierwszy stopień 
to nawrócenie/odrodzenie, czy ze względu na sakrament chrztu czy też na od-
danie siebie Chrystusowi, drugi stopień to doświadczenie obecności Ducha, 
potwierdzone – choć nie wszyscy tak uważają – przez dar języków20. Teologowie 
katoliccy nie akceptują takiego poglądu, gdyż prowadzi on do błędnego wnio-
sku, by za prawdziwych chrześcijan uważać tylko tych, którzy weszli na drugi 
poziom życia chrześcijańskiego, związanego z żywym doświadczeniem wylania 
Ducha Świętego21. Ponadto dla teologii katolickiej ważnym głosem jest głos 
mistyków, którzy – jak na przykład św. Jan od Krzyża – doświadczenie mistyczne 
Ducha łączą ze zjednoczeniem w miłości, a nie z charyzmatami języków czy 
proroctwa. To, co jest owocem wylania Ducha – drugie nawrócenie, przeja-
wiające się w nowej jakości relacji z Chrystusem, ożywieniu wiary i modlitwy 
– jest dostępne ludziom zarówno po gwałtownym charyzmatycznym zstąpieniu 
Ducha, jak i po łagodnym, mistycznym wylaniu Ducha22. 
18 C. Massabki, Le Renouveau charismatique, une chance pour l’Église, s. 23-30.

19 Por. A. Kuliberda, Weźmiecie w darze Ducha Świętego, t. 1, Częstochowa 2005, s. 56; 
P. W. Chlondowski, Chrzest w Duchu Świętym a sakramenty chrztu i bierzmowania, [w:] 
Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, G. Barth (red.), s. 187. 

20 Por. J. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, London 1970, s. 83-84. 
21 Por. B. Gaybba, The Spirit of Love. Theology of the Holy Spirit, London 1987, s. 245.
22 Por. Karmelita Bosy, Duch Święty wyprowadza nas na pustynię, tł. M. J. Janecki, Kraków 

2014, s. 54. 
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Drugie ujęcie zwane jest sakramentalną interpretacją chrztu w Duchu. Zwo-
lennicy tego ujęcia utrzymują, że chrzest w Duchu jest po prostu uwolnieniem 
łaski czy obecności, zaistniałej w wierzącym dzięki sakramentom inicjacji – 
chrztu i bierzmowania. Z tego powodu wolą z oczywistych względów mówić 
o uwolnieniu, aniżeli o „chrzcie” w Duchu. Ta interpretacja zyskała spore grono 
zwolenników w Kościele katolickim23. W 1974 odbyło się w Malines w Belgii 
międzynarodowe spotkanie, w trakcie którego przyjęto propozycję Kiliana 
McDonnell’a, by odróżniać znaczenie teologiczne i doświadczalne chrztu24. Teolo-
gicznie, chrzest w Duchu oznacza otrzymanie Ducha w chrzcie i bierzmowaniu, 
a doświadczalnie – to uświadomienie sobie obecności Ducha Świętego oraz 
Jego mocy w nas. Pod pewnymi warunkami może to być po prostu doświad-
czenie wzrostu w życiu chrześcijańskim25. Ta propozycja rozwiązuje problem 
dwustopniowości życia chrześcijańskiego, ale nie bierze pod uwagę kwestii 
elementów doświadczenia charyzmatycznego w postaci daru języków i innych 
fenomenów charyzmatycznych26. Mówienie o uwolnieniu dotąd „uśpionej” 
rzeczywistości nie znajduje potwierdzenia w doświadczeniu ludzi, którzy mó-
wią o Rzeczywistości Osobowej, która niejako włamuje się w ich życie. Owo 
doświadczenie, nie wydaje się być uwolnieniem, ale przychodzeniem, które ma 
niezaprzeczalną nowość27. 

Lepsze wydaje się ujęcie integratywne, które zakłada, że mogą występować 
nowe „zstąpienia” Ducha na wierzącego, poza początkowym przyjściem. 
Jednakże owo przychodzenie Ducha nie powinno być rozumiane jako przy-
chodzenie spoza osoby, skoro Duch Święty już zamieszkuje w wierzącym. 
Mamy do czynienia jedynie z nowym aspektem tej obecności, która skutkuje 
doświadczeniem czegoś nowego w życiu wierzącego28. W tej koncepcji istotne 
jest przywrócenie wymiaru teologicznego, który został pominięty w interpretacji 
sakramentalnej chrztu w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu jest nie tylko do-
świadczalnie, lecz również teologicznie czymś odrębnym od namaszczenia Du-
chem Świętym w sakramentach inicjacji. Obie teorie łączy idea zamieszkiwania 
(inhabitatio) Ducha w wierzącym. Nowe zesłanie nie jest nową obecnością, ale 
23 Por. H. I. Lederle, The Charismatic Movement – the ambiguous challenge, „Missionalia” 

14 (2) 1986, s. 75. Ta koncepcja została przyjęta w dokumentach z Malines, ale trudno 
uznać ją za oficjalną w Kościele katolickim.

24 Por. F. A. Sullivan, Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, 
tł. T. M. Micewicz, Warszawa 1992, s. 54.

25 Por. K. McDonnell, Presence, Power, Praise. Documents on the Charismatic Renewal, New 
York 1980, s. 39-40.

26 Por. F. A. Sullivan, Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, s. 57.
27 B. Gaybba, The Spirit of Love, s. 248. 
28 Por. F. A. Sullivan, Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, s. 61n.
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nowym wymiarem zamieszkującej obecności. To podejście integratywne znalazło 
aprobatę również wśród teologów niekatolickich. Chodzi bowiem o to, że w tym 
ujęciu doświadczenie charyzmatyczne jest w pełni zintegrowane z normalnym 
chrześcijaństwem, a sam chrzest w Duchu jest widziany jako nowe przyjście 
Ducha, wzmożone doświadczenie Boga lub jako duchowy przełom. Unika się 
tutaj elitaryzmu w podejściu do charyzmatycznego wymiaru życia29. 

Oczywiście to trzecie, integratywne podejście umożliwia stosowanie okre-
ślenia „chrzest w Duchu” do wielu wydarzeń w życiu chrześcijanina, a zatem 
do każdego punktu zwrotnego, zmieniającego osobisty stosunek do Chrystusa. 
Odnosi się również do wzrostu duchowego, nawet jeśli jest dostrzegalny dopiero 
po czasie, co więcej – jest powtarzalne. Osoba może doświadczyć kilku punk-
tów zwrotnych30. Jednak i ta koncepcja nie bierze pod uwagę prostego faktu, 
iż chrzest w Duchu Świętym jest wydarzeniem niepowtarzalnym, rodzajem 
przełomu, który zmienia radykalnie relację do Boga. Chrzest w Duchu Świętym 
jest nowym początkiem życia i przyjaźni z Bogiem, i bramą dla ujawnienia się 
charyzmatów. To pierwsze wylanie Ducha zwykle związane jest z darem języków.

Dla usunięcia owego cienia nadzwyczajności i elitaryzmu, wyłaniających się 
z trzech omówionych koncepcji chrztu w Duchu Świętym, pragnę zapropono-
wać ujęcie odgórne, które posiada odmienny punkt wyjścia od poprzednich. 
Tamte przyjmowały za punkt wyjścia określony schemat strukturalny: sakra-
mentalny lub charyzmatyczny. W tej koncepcji przyjmujemy za punkt wyjścia 
odgórną perspektywę ekonomii Trzech Osób Bożych, którą cechuje osobowe 
działanie: Ojciec objawia się przez Syna w Duchu Świętym!31 Bóg Trójjedyny 
nie działa nigdy w sposób bezosobowy, a Jego dary są przejawami jego Miłości. 
Za św. Pawłem przyjmujemy dwie typowe ścieżki działania Ducha Świętego: 
działanie charyzmatyczne i uświęcające, z których pierwsze jest objawieniem 
Ducha pełnego mocy, a drugie wyraża się w owocach życia przebóstwionego 
i nowego. Jednakże jedno i drugie działanie należy do wszechogarniającej per-
spektywy trynitarnej, zgodnie z tym, co powiedział na ten temat Benedykt XVI: 

29 Por. H. I. Lederle, The Charismatic Movement – the ambiguos challenge, s. 65.
30 Por. F. A. Sullivan, Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, s. 65. Sullivan uważa, że 

ludzie powinni modlić się o „nowe wylania” Ducha lub o „kolejny chrzest z Ducha” czy 
też o to, by Duch napełnił kogoś na nowo.

31 Pomijamy ze względów formalnych przebogaty materiał dotyczący problematyki zamiesz-
kiwania Osób Trójcy Świętej w duszy człowieka, oraz posłannictw wewnątrztrynitarnych. 
Kwestię inhabitatio omawia publikacja amerykańskiego autora W. R. O’Connora, dostępna 
w wersji elektronicznej na stronie czasopisma „Proceedings”. Tytuł opracowania: The 
inhabitation of the Holy Spirit. 
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„Jezus jest tym, który przyszedł, żeby ochrzcić ludzkość w Duchu Świętym”32. 
Zgodnie z biblijnym znaczeniem „chrzcić”, oznacza napełniać, zanurzać w Du-
chu, a jest to zawsze działanie konkretne i uświęcające. 

Chrzest w Duchu Świętym jako jeden z wielu darów Bożej Miłości, posiada 
jednak swoją specyfikę: jest to ujawnianie się mocy Ducha Świętego, którego 
owocem jest przede wszystkim obudzenie lub umocnienie wiary w bliską, na-
macalną i osobową obecność Boga, podczas gdy wcześniej obecność Boża była 
enigmatyczna i niewyczuwalna. Z tego powodu doświadczenie chrztu w Du-
chu Świętym staje się momentem przełomowym dla wiary i osobistej relacji 
z Chrystusem. Dzięki temu darowi następuje odkrycie, że Pięćdziesiątnica nie 
jest faktem zamierzchłej przeszłości, lecz nieustanną obecnością Boga w nas 
i w naszej historii. To wówczas – gdy wiara z absencyjnej i ogólnej staje się 
wiarą w realną Obecność – następuje odblokowanie łaski chrztu i bierzmowania. 
Z tej to przyczyny chrzest w Duchu Świętym nie jest zjawiskiem marginalnym 
w życiu chrześcijanina, ani nie może być przeciwstawiany sakramentom chrztu 
czy bierzmowania. Duch Święty uzdalnia chrześcijanina w sakramentach ini-
cjacji „do przyobleczenia «umysłu Chrystusowego» – by myślał jak On i kochał 
jak On (Rz 13, 14; 1 Kor 2, 16; Flp 2, 5) i takim sposobem dokonywał dzieł, 
których On dokonywał (J 14, 12)”33, natomiast po chrzcie w Duchu Świętym 
następuje „rozpalenie na nowo” daru już otrzymanego (por. 2 Tm 1, 6). Chodzi 
o to, że wraz z darem chrztu w Duchu Świętym nowe narodzenie i Boże życie, 
otrzymane w sakramentach inicjacji, stają się rzeczywistością osobistą, której 
się doświadcza. To z kolei prowadzi do zwycięstwa nad grzechem, władzy nad 
podstępami złego oraz wzrostu w cnocie przez zjednoczenie ze zmartwych-
wstałym Jezusem34. 

Jeśli spoglądamy na dar chrztu w Duchu Świętym odgórnie, to dostrzeżemy 
dynamizm i rozwój życia ludzkiego – wszczepionego uprzednio w Boga (!) przez 
sakramenty inicjacji. Chrzest w Duchu Świętym jest po pierwsze objawieniem 
miłosnej obecności Ojca, Syna i Ducha Świętego, a po drugie jest początkiem 
poddania i prowadzenia przez Ducha Świętego (por. Rz 8, 14) w wyniku ob-
jawienia się Jego działania i mocy. Bywa też określany jako nowe nawrócenie 
lub przebudzenie. 

Perspektywa odgórna pozwala dostrzec linię ciągłości pomiędzy działaniem 
uświęcającym i charyzmatycznym Ducha Świętego. W jednym i drugim 
przypadku czynnikiem łączącym jest miłość Boża, która objawia się nam jako 

32 Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Święto Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 2008. Cyt. 
za ICCRS, Chrzest w Duchu Świętym, s. 58. 

33 ICCRS, Chrzest w Duchu Świętym, s. 59. 
34 Ibidem. 
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Osoba Ducha Świętego. Miłość jest cechą typową objawiania się Ducha 
Świętego, dlatego zarówno Augustyn, jak i Tomasz, wiążą ściśle posiadanie 
miłości z „posiadaniem” Ducha Świętego, a raczej z owocami Jego przemie-
niającej obecności. W tym kontekście należy stwierdzić, że „Być ochrzczonym 
Duchem Świętym, to być napełnionym miłością, która na wieki przepływa 
pomiędzy Ojcem i Synem w Trójcy Świętej; miłością, która przemienia ludzi na 
najgłębszym poziomie ich jestestwa [...] i sprawia, że stają się zdolni w zamian 
pokochać Boga”35. Pod wpływem daru chrztu ludzie poznają „miłość Chrystusa, 
przewyższającą wszelką wiedzę” (Ef 3, 18-19).

Wymienione cztery koncepcje chrztu w Duchu Świętym: zielonoświątkowa, 
sakramentalna, integratywna i odgórna pozwalają nam dostrzec powiązanie 
różnych aspektów tego daru z zesłaniem Ducha Świętego w dzień Pięćdzie-
siątnicy i Jego nieustanną obecnością. Wniosek nasuwa się głównie jeden: 
chociaż chrzest w Duchu Świętym nie jest darem koniecznym do Zbawienia, ani 
wyższym od łaski udzielonej w sakramencie chrztu lub bierzmowania, to jednak 
powinien być przyjmowany z wdzięcznością, jako charyzmat wiary. Katolicy 
nie muszą powielać całego szeregu form praktyk modlitewnych i nabożeństw 
obecnych w kościołach zielonoświątkowych czy wspólnotach charyzmatycz-
nych, lecz powinni w czasach naznaczonych zanikaniem wiary i widzialnych 
struktur Kościoła w wielu krajach, przyjąć ten dar intensyfikując wołanie do 
Ducha Świętego o ratunek i Jego panowanie. 

Chrystus namaścił mocą i ogniem Ducha Świętego cały Kościół, aby jego 
członkowie umocnieni charyzmatami, przewodzili owczarni jako pasterze, głosili 
słowo zbawienia i wyzwolenia jako nauczyciele i prorocy. Fenomen „wzmożonej 
aktywności” Ducha Świętego w świecie współczesnym powinien być doceniony, 
jako najważniejszy znak czasu. Odnowa Charyzmatyczna przyjęła ten dar jako 
pierwsza, ale jest to dar dla całego Kościoła. 

Gdzie Duch Święty – tam modlitwa 
Powiązanie aktualności Pięćdziesiątnicy z modlitwą kontemplacyjną, to 

drugi ważny element ożywienia wiary w stałą i powszechną obecność Ducha 
Świętego w codzienności. Po liczbie stowarzyszeń i wspólnot propagujących 
modlitwę kontemplacyjną oraz tzw. medytację głębi, a także po liczbie publi-
kacji na temat modlitwy chrześcijańskiej – można z pewnością stwierdzić, że 
jest to jeden z ważniejszych znaków „wzmożonej aktywności” Ducha Świętego, 
którą zwykło się nazywać już powszechnie: Nową Pięćdziesiątnicą. Jan Paweł 
II przypomniał w encyklice Dominum et Vivificantem decydującą rolę Ducha 
Świętego w dziele modlitwy: 
35 ICCRS, Chrzest w Duchu Świętym, s. 58. 
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Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. 
W modlitwie objawia się On przede wszystkim jako Dar, „przychodzi bowiem z po-
mocą naszej słabości”. Święty Paweł rozwija wspaniale tę myśl w Liście do Rzymian 
(8, 26). (...) Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi 
nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się”36. 

Papież mówi wprost o objawieniowej i przebóstwiającej roli modlitwy, 
która jest znakiem obecności osoby Ducha Świętego i znakiem trwania dzieła 
Pięćdziesiątnicy: 

Chociaż jest faktem historycznym, że Kościół wyszedł z Wieczernika w dniu Pięć-
dziesiątnicy, to równocześnie można powiedzieć, że nigdy go nie opuścił. W sensie 
duchowym wydarzenia Zielonych Świąt nie można zaliczać tylko do przeszłości: 
Kościół jest zawsze obecny w Wieczerniku i nosi go w sercu. Trwa na modlitwie, 
podobnie jak trwali na modlitwie Apostołowie wraz z Maryją, Matką Chrystusa 
oraz tymi, którzy stanowili w Jerozolimie pierwszy zalążek wspólnoty chrześcijańskiej 
i modląc się oczekiwali przyjścia Ducha Świętego37. 

Analogicznie do tej prawdy o Pięćdziesiątnicy jako nieustannym działaniu 
Chrystusa w świecie poprzez osobę Ducha Świętego, Jan Paweł II wyjaśnia 
specyfikę chrześcijańskiego rozumienia modlitwy, która jest „tchnieniem” 
Ducha Świętego, a zatem Jego dziełem, a nie – jak się nierzadko mniema – 
aktywnością człowieka: 

Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym 
okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność 
i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej 
niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych 
życiu duchowemu i religijnemu. (...) Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek 
ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy38.

Modlitwa w jej wymiarze kontemplacyjnym, jako uczestniczenie w życiu 
Boga za sprawą Ducha Świętego stanowi istotny czynnik dojrzewania nowego 
człowieka. Nowy człowiek to ten, który czerpie życie z Trójcy, a nie z siebie39. 
Z tego względu modlitwa chrześcijańska jako dzieło Ducha Świętego w duszy 
człowieka – jako Jego tchnienie – ma moc uświęcania i przebóstwiania wszyst-
kich wymiarów ludzkiego stworzonego życia. 

Warto też nadmienić, że modlitwa chrześcijańska jest zjawiskiem niepo-
równywalnym do praktyk modlitewnych, obecnych w innych religiach. Tę 
inność widać już w Starym Testamencie. Na etapie, gdy nie istniało jeszcze 

36 DeV 65. Podkreślenia według tekstu oryginalnego.
37 DeV 66.
38 DeV 65.
39 DeV 65.
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pojęcie „modlitwy”, łączność ludu Izraela z Bogiem opierała się na wierze 
w Jego wszechobecność, w to, że człowiek i świat jest przeniknięty Duchem 
Bożym jak powietrzem, a „modlić się” znaczyło według prostej podstawowej 
formuły tyle: co akceptować bliskość, wierzyć że Bóg jest ze mną, przebywać 
w Bożej wszechobecności (Rdz 5, 24; 6, 9; 17, 1). To wszechobecność Boga 
była powodem, że Go spotykano, że widziano w przyrodzie Jego mądrość i znaki 
dobroci. Psalmista pisał: „Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą 
rękę. [...]. Gdzież oddalę się od Twojego Ducha? Gdzie ucieknę od Twego 
oblicza?” (Ps 139, 5.7)40.

W Nowym Testamencie prawda o wszechobecności Ducha Świętego jest 
fundamentalna dla dziedziny modlitwy. Nie chodzi o to, by Boga upraszać 
o interwencję, lecz by uznać Jego obecność i wychwalać za to, co dla nas 
już czyni. Jednym słowem, modlitwa jest aktualizacją wiary w powszechną 
obecność Ducha Chrystusowego, który jest w nas obecny realnie jako Osoba. 
Świadectwa Nowego Testamentu mówią wyraźnie o tym, że modlitwa jest 
specyficznym dziełem Pocieszyciela: my modlimy się w Duchu Świętym (por. 
J 4, 21-24), a raczej to Duch modli się w nas (Rz 8, 26n), gdyż tylko Duch Syna 
ma moc poderwać naszego ducha do wysławiania Boga jako Ojca (Rz 8, 15; Ga 
4, 6). Duch Święty sprawia, że wewnętrznie odczuwamy bliskość Boga, jakiej 
doświadczał Jezus, jako Syn. Do miłości nie jest w stanie nas nikt skłonić, ale 
Duch daje nam zdolność kochania Boga jako Ojca, kształtując w nas ducha 
synowskiego41.

W temacie modlitwy św. Paweł określa rolę Ducha Świętego mianem 
wstawiennictwa. Interesujący nas temat wstawiennictwa był w przeszłości 
interpretowany w sposób błędny przez Macedoniusza (IV w.), który był prze-
konany o tym, jakoby Duch Święty był niżej stojącym od Boga pośrednikiem 
pomiędzy Nim a ludźmi42. Biblia Tysiąclecia używa zwrotu „przyczynia się”, 
unikając w ten sposób skojarzenia z podobną rolą Maryi i świętych, którzy 
wstawiają się za nami u Boga. O wyjątkowości tego działania Ducha Świętego, 
św. Paweł pisze znamienne słowa: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten 
zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi 
zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27).

Wstawiennictwo Ducha Świętego nie dokonuje się ani pomiędzy Bo-
giem a człowiekiem, ani też w imieniu człowieka przed Bogiem. To właśnie 

40 Por. A. Läpple, Powróćmy do modlitwy, tł. J. Zychowicz, Kraków 1991, s. 80-82.
41 Por. K. Guzowski, Duch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej, Lublin 2016, s. 335-339.
42 Por. L. S. Chafer, Pneumatology. Systematic Theology, t. 6, Dallas 19678, s. 43.
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zamieszkiwanie Ducha Świętego w nas sprawia, iż Bóg nas „przenika” i zna, jak 
czytamy u św. Pawła: „Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], 
że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 27). Bóg „przenika 
serca”, by dowiedzieć się, jaki jest zamysł zamieszkującego Ducha Świętego 
odnośnie chrześcijanina (świętego), by mógł z kolei dostarczyć mu tego, czego 
on potrzebuje. Bowiem w dziele Zbawienia, wszelkie pośrednictwo i łączność 
między Bogiem i stworzeniami dokonuje się z udziałem Ducha Świętego. Boży 
Duch mieszkający w nas, znający nasze zamiary lepiej niż my, sam błaga w na-
szych modlitwach, podnosząc nas ku wyższym i świętszym pragnieniom niż te, 
które możemy wyrazić słowami. Ta Boża pomoc dla prawidłowej i skutecznej 
praktyki modlitwy powinna być przyjęta jako przywilej i dar, jaki uzyskuje każde 
dziecko Boże, które w chrzcie otrzymuje namaszczenie Duchem43. 

W Psalmie 139 znajdziemy wyjaśnienie, że modlitwa w Duchu odbywa się 
o wiele głębiej niż na poziomie werbalizacji i rodzi się z daru obecności: „Panie 
przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka przenikasz 
moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi 
są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty Panie już znasz je 
w całości (...) Gdzież odejdę daleko od Twego ducha?” (Ps 139, 1-7). Zatem to 
nie modlitwa „woła” do Boga, lecz nasz duch przepojony i uświęcony tchnie-
niem Ducha Świętego. Analogicznie łaska wiary daje nam głębsze zrozumienie 
mowy Boga, niż jesteśmy w stanie wyrazić to słowami. 

Prawdziwy sens modlitwy polega na zjednoczeniu duszy z Bogiem, a jedność 
z Nim i spotykanie Go jest zawsze darem Ducha Świętego. Zatem modlitwa 
może „przyjść” jak każdy dar Boga przez otwarcie na Ducha Świętego, który 
nas jednoczy z Ojcem przez Syna: „Modlitwa chrześcijańska jest związkiem 
przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga 
i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku 
Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem”44. 
W tym sensie człowiek może wypowiadać słowa, ale nie „modlić się”. Z tego 
względu modlitwa chrześcijańska z natury jest modlitwą kontemplacyjną, 
skoncentrowaną na obecności Ducha. Jan Damasceński jest przekonany, 
że „Życie modlitwy polega na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego 
Boga w komunii z Nim. (...) Jest wzniesieniem duszy do Boga”45. Z tego po-
wodu praktyka modlitwy kontemplacyjnej skupionej na obecności Pana i na 
Jego Osobie, wyraża się w milczącej uwadze, serdecznej miłości oraz adoracji. 

43 Por. K. Guzowski, Duch dialogujacy, s. 112.
44 KKK 2564. Por. Pełna jest ziemia Twego Ducha, Panie. Oficjalny dokument Komisji Teo-

logiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1997, s. 154-155.
45 O prawdziwej wierze III, 24. Cyt. za KKK 2565.
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Mistrzowie modlitwy dlatego zwracają uwagę, iż na etapie modlitwy kontem-
placyjnej zbyteczne okazują się słowa, bodźce zewnętrzne i emocje; uwaga 
duszy koncentruje się na tej Obecności. Rozwój zainteresowania modlitwą 
kontemplacyjną wśród charyzmatyków spowodował, iż zostały połączone ze 
sobą dwa elementy nieprzystawalne do siebie w duchowości ruchu zielono-
świątkowego utożsamianego z głośnym uwielbieniem: milczenia oraz modlitwy 
w Duchu Świętym. 

Ten cichy sposób przychodzenia i tchnienia Ducha Świętego, które stanowi 
modlitwę, powinien pociągać tych, którym obca jest głośna i swobodna mo-
dlitwa charyzmatyczna w językach. 

Zakończenie
Odnowa Charyzmatyczna zwróciła uwagę na aktualność daru Pięćdziesiąt-

nicy, doświadczając jej owoców we współczesnym czasie. Dar ten wyraża się 
w stałej obecności Boga przez Ducha i dynamice dzieła Zbawienia, którego 
kontynuatorem i realizatorem jest Pocieszyciel, mieszkający w człowieku. Duch 
Święty zaznacza nieustannie swoją obecność w Kościele i w osobach, które On 
jednoczy w Kościół. Jedne znaki Jego obecności można rozpoznać oczami wia-
ry, jako twórcy wspólnoty Kościoła i mieszkańca duszy; inne są wydarzeniami 
budzącymi wiarę w Jego obecność, dzięki temu że dotykają naszych zmysłów 
zewnętrznych i wyprowadzają naszego ducha z uśpienia. 

W niniejszym artykule zmierzyliśmy się z problemem przypisywania cechy 
nadzwyczajności wszystkim przejawom mocy Ducha, wśród których szczególnie 
umieszcza się zjawiska charyzmatyczne. To sprawiło, iż wiara w Ducha Świętego 
jako Ożywiciela, Dawcę nowego życia, i Boga bliskiego nie przedostaje się do 
krwioobiegu Kościoła i zwyczajnej posługi duszpasterskiej kapłanów. Dzięki 
zestawieniu dwóch bardzo różnych od siebie form objawiania się Ducha oraz 
różnych poziomów doświadczenia jego Obecności, w połączeniu z teologią 
Pięćdziesiątnicy – mogliśmy zobaczyć, iż kategorie „zwyczajny” i „nadzwyczajny” 
są nieadekwatne do opisu epifanii Ducha. Zarówno chrzest w Duchu Świętym 
jako przejaw mocy i obecności Ducha Świętego, jak i modlitwa kontempla-
cyjna, która jest owocem cichego tchnienia Ducha w duszy człowieka, mówią 
o różnorodności form ekonomii Ducha. Ów łagodny sposób przychodzenia 
i tchnienia Ducha Świętego, które stanowi modlitwę, powinien pociągać tych, 
którzy nie uznają głośnej i wzniosłej modlitwy charyzmatycznej w językach. 

Święty Łukasz ukazuje w Dziejach Apostolskich działanie Ducha jako fun-
dament nowego kultu, a tym samym – modlitwy. Tylko 18 razy opis działania 
Ducha Świętego odnosi się do Jego nadzwyczajnych pojawień, natomiast 
w 36 przypadkach chodzi o porządek zwyczajny i codzienny, o działanie stałe 
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i regularne. W doświadczeniu ewangelisty działanie Ducha Świętego nie jest 
ograniczone do chwilowych i nadzwyczajnych manifestacji, lecz dotyczy całej 
wspólnoty, chociaż już sama obecność i działanie Ducha Świętego jest dla 
Łukasza czymś niezwykłym.

Duch Święty jest ponadwyznaniowy i ponadczasowy, a równocześnie kon-
kretnie obecny w Chrystusie, w świętych i w dziełach, które tworzy w Kościele 
i poza nim. Nie jesteśmy w stanie wyczerpać prawdy o Duchu Świętym zatrzy-
mując się na progu banalnych wyobrażeń lub określając zaledwie typowe loci 
Jego przebywania lub aktywności. Prawdziwe okazują się jedynie te twierdzenia, 
które nie zawężają sprawy obecności i działania Ducha Świętego w świecie, 
do wyjątkowych zdarzeń. 

Przed 50 laty, gdy ruch charyzmatyczny zaczął się rozwijać, widziano w nim 
jeden z ważniejszych znaków Nowej Pięćdziesiątnicy, czyli wzmożonego działa-
nia Ducha Świętego w naszych czasach. Paweł VI i kolejni papieże wskazywali 
na ową „wzmożoną aktywność” Ducha Świętego, oraz na Niego jako jedynego 
Odnowiciela Kościoła i źródło nowego życia dla świata. Niestety owa potężna 
obecność, a zarazem wzmożona aktywność Ducha Świętego w Kościele, została 
przysłonięta z jednej strony przez nadmierne skoncentrowanie członków tego 
ruchu na tym, co zaspokaja przede wszystkim potrzeby ludzi, jak: uzdrowienia 
czy nadzwyczajne fenomeny, a z drugiej przez nadmierny sceptycyzm teologów 
i duszpasterzy, którzy przez 50 lat istnienia Odnowy nie wspierali dostatecz-
nie swą refleksją teologiczną wiernych, niezdolnych odróżnić istoty od spraw 
nadzwyczajnych. Należy wyraźnie stwierdzić, że kategorie „zwyczajny” i „nad-
zwyczajny” w odniesieniu do Nowej Pięćdziesiątnicy, niczego nie porządkują, 
lecz utrudniają samą refleksję teologiczną, gdyż są kategoriami subiektywnymi. 
Dlatego należy skoncentrować się na rozróżnianiu tego, co jest darem Ducha 
Świętego, a co wytworem człowieka. Skoncentrowanie się na osobie Ducha 
Świętego i Jego dziele uświęcającym, pozwala odróżnić to, co istotne w Nowej 
Pięćdziesiątnicy od spraw drugorzędnych. 

Słowa kluczowe: Duch Święty, Nowa Pięćdziesiątnica, ruch Odnowy Chary-
zmatycznej, chrzest w Duchu Świętym, modlitwa kontemplacyjna, zwyczajny, 
nadzwyczajny.
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„ZWYCZAJNE” DZIAŁANIE BOGA 
W SAKRAMENTACH W KONTEKŚCIE 
KONTROWERSYJNYCH KONCEPCJI 
TEOLOGICZNO-PASTORALNYCH

“ORDINARY” ACTION OF GOD IN THE SACRAMENTS 
IN THE CONTEXT OF THE CONTROVERSIAL 

THEOLOGICAL-PASTORAL CONCEPTS

God acts “ordinary” through the sacraments of the Church and saves us from 
sin, however always remains open for us a question about the way of salvation. 
In the space of theological researches and their pastoral applications, however, 
controversial concepts have emerged, raising a number of questions and 
doubts that demand a critical assessment. These include concepts of “genera-
tional sin”, “intergenerational forgiveness” and “wicket’s confession”. Theological 
reflection and the involvement of the pastors of the Church in Poland brought 
with them concrete results in the form of competent theological opinions and 
disciplinary regulations, and this whole process has become an opportunity 
to deepen the awareness of God’s action in the sacraments of baptism and 
penance, as well as the theological-pastoral challenge.

Key words: sin, sacrament of baptism, sacrament of penance, forgiveness of 
sins, salvation, “generational sin”, “ intergenerational forgiveness “, “wicket’s 
confession”.
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Między łaską i nadprzyrodzonością a naturą, naturalnością, nadnaturalnością 
i nadzwyczajnością jest miejsce dla życia człowieka poszukującego Zbawienia. 
Dla chrześcijanina nie ulega żadnej wątpliwości, że zbawić nas może tylko 
Jezus Chrystus. Nieustannie towarzyszy nam jednak pytanie, w jaki sposób 
nas zbawia? Niepojęte działanie Boga staje się dzięki zaangażowanemu w nie 
Kościołowi w pewien sposób „zwyczajne”. Do tej „zwyczajności” zalicza się także 
moc i działanie sakramentów. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: 

Sakramenty [...] udzielają łaski, którą oznaczają1. Są one skuteczne, ponieważ działa 
w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, aby udzielać 
łaski, jaką oznacza sakrament. Ojciec zawsze wysłuchuje modlitwy Kościoła swego 
Syna, który to Kościół w epiklezie każdego sakramentu wyraża swoją wiarę w moc 
Ducha Świętego. Jak ogień przemienia w siebie wszystko, czego dotknie, tak Duch 
Święty przekształca w życie Boże to, co jest poddane Jego mocy. Taki jest sens 
stwierdzenia Kościoła, że sakramenty działają ex opere operato (dosłownie: „przez sam 
fakt spełnienia czynności”), czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa, dokonanego 
raz na zawsze. [...] gdy sakrament jest celebrowany zgodnie z intencją Kościoła, 
moc Chrystusa i Jego Ducha działa w nim i przez niego, niezależnie od osobistej 
świętości szafarza (nr 1127n).

Bernard Sesboüé podkreśla, iż byłoby nie do pomyślenia, żeby w teologii 
ograniczać się tylko do ponownego odczytywania tradycji, gdyż 

ludzki dyskurs z pewnością nigdy nie zdoła ogarnąć bogactwa misterium, którego 
nie sposób zawrzeć w słowach. [...] Dlatego wyrażanie naszej wiary w Zbawienie 
przyniesione przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika, wymaga nieustannego 
ponawiania wysiłku – po to, byśmy starali się udzielać odpowiedzi na pytania naszej 

1 „Każdy sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Każdy sakrament jest 
widzialnością niewidzialnego wydarzenia, które go radykalnie przerasta. Sprawdza się 
to w najwyższym stopniu w liturgii eucharystycznej, gdzie to, co widzialne i oznaczające 
(zgromadzenie, słowo, modlitwa eucharystyczna, łamanie chleba i komunia), jest niewspół-
mierne wobec tego, co niewidzialne i oznaczane (sakramentalna pamiątka ofiary Jezusa 
i – na ostatnim miejscu – konstytuowanie ludu Bożego jako ciała Chrystusa). Również 
Kościół, jako wielki sakrament Zbawienia w sprecyzowanym wyżej znaczeniu, odsyła do 
rzeczywistości, która nieskończenie go przerasta. Sakramenty bowiem «pokrywają się [...] 
z ową tajemniczą rzeczywistością, w której ten sam Bóg, który wkroczył w historię ludzi, 
przychodzi do nich pod zasłoną i w przejrzystości znaków, aby poświadczyć swoją obecność 
oraz żyć razem z nimi i w nich jako ich sprzymierzeniec». Zasłona i zarazem przejrzystość 
– oto właściwość sakramentu. Zasłona zawsze gęsta dla rzeczywistości, przejrzystość cien-
ka i krucha – one zachowują jego charakter znaku i ocalają więź sprawczości. Bowiem 
«sakramentalny znak wyraża jednocześnie dystans i rzeczywistą więź między widzialnym 
wyrazem a niewidzialną rzeczywistością, na którą mamy nadzieję»” (B. Sesboüé, Jezus 
Chrystus jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu, t. II: Opowiadania o zbawieniu. 
Propozycja soteriologii narratywnej, tł. A. Kuryś, Poznań 2016, s. 386).
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kultury i naszych czasów, w miarę możliwości wykorzystując w badaniach nad Pi-
smem Świętym i Tradycją wszelkie nowe odkrycie i metody, jakimi dysponujemy2.

W tej przestrzeni poszukiwań teologicznych i ich aplikacji duszpasterskich 
pojawiają się jednak od czasu do czasu koncepcje, które są kontrowersyjne, 
budzą szereg znaków zapytania i wątpliwości oraz – nie negując dobrych za-
miarów ich zwolenników – domagają się krytycznej oceny, a czasami także ich 
odrzucenia3. Do nich należą koncepcje „grzechu pokoleniowego”, „przebacze-
nia międzypokoleniowego” i „spowiedzi furtkowej”.

2 Por. ibidem, s. 9n. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele (1993) w rozdziale o interpretacji Biblii w życiu Kościoła mówi także o koniecz-
ności jej aktualizacji: „Aktualizacja powinna mieć ciągle na uwadze relacje, jakie istnieją 
w samej Biblii po chrześcijańsku pojmowanej, pomiędzy Nowym a Starym Testamentem, 
a zwłaszcza to, że Nowy Testament jest nie tylko dopełnieniem, ale i swoistym «przekro-
czeniem» Starego Testamentu. Aktualizacja dokonuje się przy pełnym poszanowaniu tak 
rozumianej dynamiki. Aktualizacja urzeczywistnia się dzięki dynamicznej żywotności 
Tradycji całej wspólnoty wiary. Wspólnota owa znajduje się bardzo wyraźnie na linii 
przedłużenia tych wspólnot, w łonie których rodziły się i były przekazywane treści żywej 
Tradycji. W procesie aktualizacji Tradycja spełnia podwójną rolę: z jednej strony stanowi 
osłonę przed błędnymi interpretacjami Pisma Świętego, z drugiej strony zaś zapewnia siłom 
pierwotnego dynamizmu ich dalszy przekaz. Aktualizacja nie oznacza więc manipulo-
wania tekstami. Nie chodzi o to, żeby w związku z tekstami biblijnymi ogłaszać jakieś 
nowe opinie albo prezentować nieznane dotąd ideologie; chodzi o rzetelne poszukiwanie 
światła, jakie te teksty mogą rzucać także na nasze czasy” (Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Dokument Papieskiej Komisji 
Biblijnej, tł. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 99). Dokument ten wspomina także o psycho-
logicznym i psychoanalitycznym podejściu do Biblii, pomagającym w jej zrozumieniu, ale 
dialog interdyscyplinarny powinien mieć charakter krytyczny, „powinien też respektować 
granice każdej z tych dyscyplin” (ibidem, s. 51).

3 „Nie ujmując niczego szlachetnej intencji pomagania ludziom cierpiącym, dla teologa 
istotny będzie zawsze w tej kwestii kontekst biblijny, odpowiednia hermeneutyka przy-
woływanych tekstów biblijnych, tradycja teologiczna Kościoła i pojawiające się problemy 
dogmatyczne” (M. Jagodziński, Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego”?, 
„Roczniki Teologiczne”, t. LXIII, z. 2 (2016), s. 156). Ciekawa jest wypowiedź teologa 
prawosławnego: „człowiek to istota meandryczna. [...] element duchowy i fizyczny 
przenikają się wzajemnie, tworząc bardzo bogatą kompilację duchowo-fizyczną. Strona 
psychologiczna nie może istnieć w pojęciu chrześcijańskim bez strony teologicznej, 
antropologicznej, dlatego też zawsze powinny być tutaj brane pod uwagę dwa elementy: 
psychologia i dogmatyka chrześcijańska. Dogmatyka w tym związku pełni rolę «stróża», 
który kontroluje poczynania psychologii, nauki bardzo obszernej, zwłaszcza wtedy, gdy 
argumentacja psychologiczna opiera się na rozumowaniu dedukcyjnym. Dogmatyka w tym 
układzie kładzie fundament, na którym pozwala budować psychologii. To, co wykracza 
poza ten fundament, jest niwelowane. W ten sposób psychologia może pracować w ramach 
chrześcijańskiej ortodoksji. Jest to bardzo ważne, szczególnie w przypadku sakramentu 
spowiedzi, w którym przenikają się kwestie psychologiczne i dogmatyczne” (P. Fiedoruk, 
Bosko-ludzka relacja w sakramencie spowiedzi, [w:] Pokuta w życiu chrześcijańskim, M. Skła-
danowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur (red.), Lublin 2015, s. 111).
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„Grzech pokoleniowy” i „uzdrowienie międzypokoleniowe”
Na przełomie XX i XXI wieku w niektórych grupach charyzmatycznych 

i środowiskach związanych z celebrowaniem Mszy Świętych połączonych z mo-
dlitwą o uzdrowienie lub nabożeństw o uzdrowienie pojawiła się myśl o „grze-
chach pokoleniowych” i o „uzdrowieniu międzypokoleniowym” („uzdrowieniu 
drzewa rodowego”). W Internecie pojawiło się wiele informacji i artykułów 
na temat „uzdrowienia międzypokoleniowego” i jego praktykowania. Punktem 
wyjścia tych koncepcji jest zwykle książka o. Roberta De Grandis SSJ4. Opinie 
duchownych i świeckich zainteresowanych tym problemem są bardzo zróżni-
cowane i często sprzeczne, a nabożeństwa tego typu gromadzą tłumy. Budzi to 
zrozumiałe obawy, a dodatkowo, ze względu na niejasność teologiczną pojęć 
„grzech pokoleniowy” i „uzdrowienie międzypokoleniowe”, pojawiła się pilna 
potrzeba jednoznacznego wyjaśnienia i zaopiniowania tych zjawisk z punktu 
widzenia nauczania Kościoła5.

U podstaw tezy o grzechu pokoleniowym leży przekonanie, że grzechy przod-
ków wywierają wpływ na życie obecnie żyjących członków rodziny, który może 
mieć wymiar duchowy i cielesny, wyrażać się w postaci jakiejś choroby, może 
też być powodem kłopotów w dziedzinie psychiki i niepowodzeń w życiu mał-
żeńskim czy rodzinnym. Obciążenie grzechem dziedziczonym domaga się więc 
uwolnienia człowieka w modlitwie o uzdrowienie, którą należy objąć przodków 
sięgając w przeszłość nawet do piętnastego czy szesnastego pokolenia. Taka 
modlitwa obejmuje odmawianie egzorcyzmów, modlitwę wstawienniczą i Mszę 
Świętą. Idea „uzdrowienia międzypokoleniowego” wywodzi się od doktora 

4 R. De Grandis, L. Schubert, Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż ku prze-
baczeniu, tł. B. Włodarczyk, Łódź 2003. Zjawisko to pojawiło się we współczesności na 
marginesie ludzkich chorób i cierpień oraz potrzeby pomocy duszpasterskiej, wynikającej 
z mocą imperatywu ze słów Jezusa Chrystusa „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, 
którzy się źle mają” (Mk 2, 17). Por. S. Płusa, Przebaczenie międzypokoleniowe. Spojrzenie 
teologiczno-praktyczne, „Duchowość w Polsce” 16 (2014), s. 101. Autor wskazuje (ibidem, 
s. 101-104), że inicjatorem takiego podejścia jest doktor Kenneth McAll, chirurg, misjonarz 
i psychiatra. Jako źródło informacji autor wskazuje na opracowanie M. Piotrowskiego, 
Uzdrowienie międzypokoleniowe. Terapia według dr. Kennetha McAlla, „Miłujcie się” (2004) 
1, s. 9-11. K. McAll opisał swoje doświadczenia w książce Healing the family tree, London 
1982. Zob. Z o. Piotrem Różańskim SchP, duszpasterzem grupy Odnowy w Duchu Świętym 
Kana w Łowiczu rozmawia Dorota Mazur, http://www.miesiecznikegzorcysta.pl/archiwum/
item/696-nie-dziedziczymy-grzechu-przodkow [21.03.2017]; Ł. Woźnicki, Nowa moda 
w kościele: uzdrawianie międzypokoleniowe, http://wyborcza.pl/1,76842,14943095,No-
wa_moda_w_kosciele__uzdrawianie_miedzypokoleniowe.html [21.07.2015].

5 Por. Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna Grzech 
pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne (05.10.2015), 
nr 1, http://episkopat.pl/grzech-pokoleniowy-i-uzdrowienie-miedzypokoleniowe-problem
y-teologiczne-i-pastoralne/ [17.03.2017].
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Kennetha McAll’a (1910-2001), lekarza terapeuty i misjonarza anglikań-
skiego, który pod wpływem myśli chińskiej doszedł do wniosku, sam cierpiąc 
z powodu zaburzeń psychicznych, że duchy przodków odgrywają znaczącą rolę 
w chorobach somatycznych potomków. Jego prace dały początek poszukiwaniu 
uzdrowienia w minionych pokoleniach i na niego też powołuje się o. Robert De 
Grandis. Praktyka „uzdrowienia międzypokoleniowego” wywodzi się z tradycji 
zakorzenionej w wierzeniach religii wschodnich, otaczających kultem przodków 
i wierzących w reinkarnację. Jest więc skutkiem synkretyzmu religijnego, który 
wykształcił nowe zjawisko nazwane „reinkarnacją grzechu”6. Opinia teologiczna 
Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski dopatruje się przyczyn 
popularności tego zjawiska w zaniku poczucia grzechu, wraz z którym słabnie 
także zrozumienie autentycznej wolności, związanej z odpowiedzialnością za 
własne czyny. Dlatego odpowiedzialnością za swoje nieszczęścia i niepowo-
dzenia próbuje się obciążyć przodków7, nie dostrzegając konieczności własnej 
przemiany. W takiej perspektywie uzdrowienie międzypokoleniowe stanowi 
formę usprawiedliwienia słabości oraz szukania łatwego wytłumaczenia i prze-
baczenia popełnionego zła8.

Zwolennicy koncepcji „grzechu pokoleniowego” wskazują na fragmenty 
Pisma Świętego, mówiące niby o karze za grzechy przodków: „Pan, Twój Bóg, 
który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia” 
(Wj 20, 5); „Pan [...] zsyła kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż 
do trzeciego i czwartego pokolenia” (Wj 34, 7); „Pan karze grzechy ojców na 
synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia” (Lb 14, 18); „Jestem Bóg 
karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i czwartym pokoleniu” (Pwt 5, 
9). Jednak znajdujemy tam także wypowiedzi przeczące tezom o odpowiedzial-
ności pokoleniowej9. Współczesna egzegeza wyjaśnia, że nie chodzi tu o do-
słowną „nieprawość” czy „występek” ojców w znaczeniu ich grzechu osobistego, 
którego się dopuścili i za który odpowiedzialność poniosą ich dzieci, lecz o ich 
zły przykład dla dzieci, które, postępując podobnie jak ich ojcowie, umrą „za 
swój własny grzech”10. Poza tym cytowane fragmenty Biblii są trochę dłuższe 
i mają inne rozwinięcie – np. fragment „Pan, Bóg twój, który karze występek 
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia” ma swoje dopowiedzenie: 
6 Por. ibidem, nr 2.
7 Tekst odwołuje się do E. C. Merino, R. Garcia de Haro, Teologia moralna fundamentalna, 

tł. A. Liduchowska, Kraków 2004, s. 459n.
8 Por. Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna Grzech 

pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe..., nr 3.
9 Np. Jr 31, 29n; Ez 18, 3n.20; Pwt 24, 16.
10 Por. Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna Grzech 

pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe..., nr 4.
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„okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Mnie 
miłują i przestrzegają moich przykazań” (Wj 20, 5). Inny fragment tej samej 
księgi, ukazujący Boga jako zsyłającego kary aż do trzeciego i czwartego poko-
lenia, mówi równocześnie o Bogu, że jest „miłosierny i litościwy, bogaty w łaskę 
i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia” (Wj 34, 7). Dlatego 
cytowana opinia teologiczna mówi o manipulowaniu tekstami11. „Grzech po-
koleniowy” stoi ponadto w sprzeczności z prawdą o Bożym miłosierdziu i Jego 
przebaczającej miłości. Ukazany przez Jezusa obraz Boga jako miłosiernego Ojca 
otwiera człowieka na możliwość zyskania Bożego przebaczenia, ułaskawienia 
w każdej sytuacji12.

Kościół zawsze nauczał, że grzech jest zawsze czymś osobistym i każdy osobi-
ście ponosi karę za swój grzech: „każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” 
(Rz 14, 12)13. W adhortacji Reconciliatio et paenitentia Jan Paweł II napisał, 

11 Por. ibidem, nr 5. W Starym Przymierzu było przeświadczenie, że jeśli komuś źle się wiodło 
czy chorował, było to spowodowane jego złym życiem lub kogoś z jego rodziny. Wyrazem 
takiego przekonania były słowa uczniów skierowane do Jezusa: „Rabbi, kto zgrzeszył, że 
się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?” Odpowiedź Jezusa jest bardzo jasna: „Ani 
on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże” 
(J 9, 1-3). 

12 Por. ibidem, nr 6. Zob. M. Jagodziński, 156-159. „Powstaje wrażenie, że wnioskowanie 
o nich z powoływaniem się na tekst Pisma Świętego jest efektem poszukiwania biblijnych 
podstaw dla terapii stosowanej w psychiatrii. Może być ono także efektem specyficznie 
«duchowej» lektury Biblii – charakterystycznej dla hermeneutyki «protestanckiej» 
(z rodowodu i natury) – stawiającej na pierwszym miejscu jej subiektywne, własne ro-
zumienie w przeświadczeniu, że jest ono darem Boga przemawiającego bezpośrednio do 
konkretnego człowieka. Znaczące jest w tym kontekście, że autorzy książek na te tematy 
z reguły nie przywołują na poparcie swojego rozumienia komentarzy biblijnych napisanych 
przez profesjonalnych biblistów, tak jakby specjalistyczna wiedza naukowa nie miała 
w tej kwestii nic do powiedzenia. Na fali subiektywizacji i indywidualizacji pojmowania 
religii takie postępowanie może nawet sprawiać wrażenie większej autentyczności, głębi 
i wnikliwości” (ibidem, nr 160).

13 Niepokojące jest w tym kontekście trwające przez tysiąclecia milczenie teologii i naucza-
nia Kościoła na temat jakiegokolwiek „przebaczenia międzypokoleniowego”. Można by 
ewentualnie twierdzić, że doszło do odkrycia nowych aspektów życia duchowego, ale 
czyżby przez dwa tysiące lat Kościół nie zauważył problemu „uzdrowienia międzypoko-
leniowego”? (por. ibidem, s. 162). Jeśli zaś chodzi o teologię patrystyczną: „Komentarze 
Ojców charakteryzują się wprawdzie pewną rozbieżnością, ale nie potwierdzają teologii 
międzypokoleniowego dziedziczenia demonicznych obciążeń lub zniewoleń [...] dość 
powszechną nauką Ojców jest to, że tekst z Księgi Wyjścia (20, 5 i paralelne) odnosi się 
do sytuacji przed chrztem. Natomiast do ochrzczonego chrześcijanina stosują się inne 
miejsca Biblii, a zwłaszcza [...] (Ez 18, 2-3). Według św. Augustyna nie jest możliwe, aby 
duchowe skutki grzechu przetrwały chrzest, gdyż zostały utopione w wodzie chrztu. Przed 
chrztem człowiek żyje «pod Prawem», po chrzcie – w łasce. Augustyn uczył, że duchowe 
kary za grzechy przodków ponosi się tylko wtedy, kiedy powtarza się ich grzechy. Święty 
Jan Chryzostom z całą mocą występował przeciw idei ponoszenia duchowych konsekwencji 
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że „grzech w znaczeniu prawdziwym i właściwym jest zawsze aktem konkretnej 
osoby, ponieważ jest aktem wolności poszczególnego człowieka, a nie aktem 
grupy czy wspólnoty” (nr 16). Człowiek nie ponosi kary za niepopełniony 
czyn, np. za grzech prapradziadka – zadośćuczynić i pokutować trzeba za swoje 
grzechy (zob. KKK nr 1459). Czymś innym są struktury grzechu, czyli sytuacje, 
które prowadzą do grzechu14. Jedynym grzechem przekazywanym z pokolenia 
na pokolenie jest grzech pierworodny, jednakże on „w żadnym potomku nie 
ma charakteru winy osobistej” (KKK nr 405), „jest nazywany «grzechem» 
w sposób analogiczny” (KKK 404)15. 

Cytowana opinia Komisji podkreśla, że teoria o „grzechu pokoleniowym” 
i „uzdrowieniu międzypokoleniowym” opiera się w dużej mierze na psychologii 
Carla Gustawa Junga i badaniach dr Kennetha McAll’a. Na ten temat wy-
powiedziała się Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w dokumencie 
Jezus Chrystus dawcą wody życia – Chrześcijańska refleksja na temat New 
Age (2003)16. Zostały w nim potępione błędne tezy Junga przejęte przez o. De 
Grandis, np. transcendentalny charakter świadomości i wprowadzenie idei 
nieświadomości zbiorowej jako swoistego magazynu symboli i wspomnień 
wspólnych dla ludzi w różnym wieku i z różnych kultur. Zdaniem tej Rady, Jung 
przyczynił się do „sakralizacji psychologii”, wprowadzając do niej elementy 
ezoterycznych spekulacji, twierdząc, że „psychologia jest współczesnym mi-
tem i tylko w terminach bieżącego mitu możemy zrozumieć wiarę” (nr 2.3.2). 
Omawiane idee 

są bardzo niebezpieczne dla życia duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła. 
Propagowanie ich prowadzi do pewnego rodzaju „uspokajania” czy „wyciszania” 
sumień przez przerzucanie odpowiedzialności za swoje błędy, grzechy, popełnione 

grzechu przez potomków. [...] nawet te kary, które określone są w Biblii jako trwające do 
trzeciego i czwartego pokolenia, to według Chryzostoma – podobnie jak i Augustyna – tylko 
konsekwencje społeczne. Na przykład po wyjściu z Egiptu wszyscy ponieśli konsekwencje 
grzechów niektórych (i wymarli na pustyni). [...] św. Tomasz z Akwinu, wielokrotnie oma-
wiał problem kar do trzeciego i czwartego pokolenia w «Sumie teologicznej». Jego wnioski 
można podsumować sentencją: dzieci nigdy nie ponoszą duchowych konsekwencji grzechów 
swoich przodków (STh I-II, q. 81, a. 2). Mogą natomiast ponosić skutki społeczne (całe 
społeczeństwo cierpi za błędy minionych pokoleń) i skutki wychowania w negatywnie 
oddziałującej rodzinie (dziedziczenie patologii środowiskowej)” (A. Siemieniewski, http://
www.fronda.pl/a/uzdrowienie-miedzypokoleniowe,37679.html?part=2 [21.06.2015]).

14 Por. Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna Grzech 
pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe..., nr 7.

15 Por. ibidem, nr 8. Zob. M. Jagodziński, s. 163-167.
16 www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Pap

ieska+Rada+ds.+Dialogu+Mi%C4%99dzyreligijnego+w+dokumencie+Jezus+Chryst
us+dawc%C4%85+wody+%C5%BCycia+%E2%80%93+Chrze%C5%9Bcija%C5%84s
ka+refleksja+na+temat+New+Age+(2003)&* [18.03.2017].
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zło na poprzednie pokolenia. Zwalnia to wierzącego z postawy czujności, co staje 
się źródłem dalszych jego grzechów. Tymczasem chrześcijanina powinna cechować 
postawa nieustannego czuwania....17.

„Spowiedź furtkowa”
Geneza „spowiedzi furtkowej” nie jest do końca znana, nikt nie podaje jej 

sprecyzowanej definicji, a praktyka się upowszechnia. Nazwa jest niejasna 
i tajemnicza, niekiedy mówi się o spowiedzi generalnej połączonej z modlitwą 
o uwolnienie. Istota tej spowiedzi polega na zamykaniu „furtek” (stąd nazwa 
„furtkowa”), które grzech (osobisty lub „pokoleniowy”) otwarł przed szatanem, 
dając mu w ten sposób pewną władzę nad człowiekiem. Cechą charaktery-
styczną tej spowiedzi jest bardzo rozbudowany, ale ograniczony do pierwszego 
przykazania Dekalogu (stąd nie jest to spowiedź generalna), rachunek su-
mienia oraz modlitwa o uwolnienie, czasem przybierająca formę uroczystego 
egzorcyzmu. Tego rodzaju praktyka domaga się pogłębionej refleksji oraz oceny 
teologicznej i pastoralnej18.

Komisji Nauki Wiary KEP zaznacza, że możemy mieć tu do czynienia 
z synkretyzmem polegającym na łączeniu sakramentu pokuty z elementami 
psychoterapii i egzorcyzmu. Są to jednak różne płaszczyzny niesienia pomo-
cy człowiekowi, a przekraczanie granic ich kompetencji może prowadzić do 
poważnej szkody psychicznej i duchowej penitenta. Ponadto przyzwolenie na 
wprowadzenie nowej formy sakramentu pokuty bez zgody władz kościelnych 
może uruchomić lawinę pomysłów na „ulepszanie” tego sakramentu, co grozi 

17 Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna Grzech 
pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe..., nr 9. Specyficznym zagrożeniem po-
prawności argumentacji środowisk charyzmatycznych jest także opieranie się prawie 
wyłącznie na publikacjach mających charakter „literatury wsobnej” – tworzonej tylko 
w tych środowiskach (por. M. Jagodziński, s. 161).

18 Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, http://
episkopat.pl/decyzja-kep-w-sprawie-tzw-spowiedzi-furtkowej/, nr 1 [19.03.2017]. Więcej 
informacji o początkach tej koncepcji i praktyki podaje Opinia komisji teologicznej w spra-
wie tzw. spowiedzi furtkowej autorstwa Wydziału Teologii KUL, http://www.diecezja.
rzeszow.pl/2015/03/opinia-komisji-teologicznej-w-sprawie-tzw-spowiedzi-furtkowej/, nr 1 
[19.03.2017]: „Zwykle wskazuje się na założony w 2006 r. Krąg Miłosierdzia Kapłanów, 
skupiający księży żyjących charyzmatem Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia 
w Rybnie koło Sochaczewa”. W dalszych numerach obydwie cytowane opinie są jedno-
brzmiące. Zob. „Spowiedź furtkowa” – magiczne praktyki we wsi pod Sochaczewem. Księża 
„psychologowie” przepytują o grzechy przodków, http://natemat.pl/137153,magiczne-praktyki-
we-wsi-pod-sochaczewem-ksieza-lacza-spowiedz-z-amatorska-psychologia-przepytuja-o-
grzechy-przodkow [20.03.2017].
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chaosem, a ostatecznie rozbiciem jedności sakramentu, pogonią za nadzwy-
czajnością i niezwykłymi szafarzami19. 

Istotną kwestią jest badanie przez obszerny zestaw pytań (o penitenta, 
rodzinę, przodków), czy popełnione w przeszłości grzechy nie są otwartymi 
„furtkami” dla złego ducha, co sugeruje przy okazji, że potomstwo ponosi kon-
sekwencje grzechów przodków20. Poważnym nadużyciem jest też wprowadzanie 
w ryt sakramentu pokuty modlitwy o uwolnienie, czasem w formie uroczystego 
egzorcyzmu (podważa ona skuteczność wcześniej udzielonego sakramentalnego 
rozgrzeszenia, chociaż sama spowiedź jest już egzorcyzmem, a uwolnienie od 
winy jest owocem absolutnego usprawiedliwienia w rozgrzeszeniu)21. Groź-
ne jest również szukanie nowych spowiedników, by zlokalizować „ furtkę” 
i zamknąć ją ostatecznie; wiąże się z tym wielokrotne powtarzanie tej samej 
spowiedzi aż do skutku. To może prowadzić do skrupułów oraz osłabienia wiary 
w nieograniczoną moc Bożego Miłosierdzia i zakłada, że jakiś grzech niewy-
znany bez winy penitenta pozostaje nieodpuszczony i może stanowić „furtkę” 
dla złego ducha (według nauki Kościoła do ważności spowiedzi wymagana jest 
zupełność formalna wyznania grzechów, a nie materialna)22. Nieuzasadnione 
jest także przekonanie, że tylko określone wykroczenia otwierają „furtkę” dla 
złego ducha. W konsekwencji rachunek sumienia ogranicza się bezzasadnie do 
jednego (zwykle pierwszego) przykazania23, co poważnie narusza integralność 
tego sakramentu, a do tego dochodzi spowiadanie się z cudzych grzechów (tzw. 
pokoleniowych). Kościół nie zna takiej praktyki24. Zastrzeżenia budzi również 
sposób przeprowadzania rachunku sumienia, przy którym podstawą musi być 
wolność penitenta i świadomość jego sumienia. Spowiednik powinien wesprzeć 
penitenta, ale monstrualnie rozbudowany rachunek sumienia pod kątem 
grzechów otwierających rzekomo „furtki” dla szatana jest koncentrowaniem 
się na nim jako głównym sprawcy zła, a nie na pełnej prawdzie o człowieku25. 

19 Por. Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, nr 
2 i 4. Inną ocenę przedstawia np. opublikowany w Internecie tekst Demony a „Spowiedź 
furtkowa”, rozmawiała Maria Patynowska, Fronda.pl, http://www.jp2w.pl/pl/37921/122599/
Demony_a_Spowiedz_furtkowa.html [21.03.2017].

20 Por. Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, nr 3.
21 Por. ibidem, nr 4.
22 Por. ibidem, nr 5.
23 KKK nr 1456 za Soborem Trydenckim stwierdza wyraźnie, że podczas spowiedzi winno 

się wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, „chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione 
przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej one ranią duszę 
i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie”.

24 Por. Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, nr 6.
25 Por. ibidem, nr 7.
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Miejscem uwrażliwiania wiernych na zagrożenia duchowe jest szeroko ro-
zumiane nauczanie kościelne, zwłaszcza wspólnotowe słuchanie słowa Bożego 
w obrzędzie pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią czy też 
nabożeństwo pokutne26. Rozwiązanie spraw trudnych i patologicznych nie jest 
możliwe w konfesjonale, wymagają one dłuższej rozmowy lub kierownictwa 
duchowego. W samej spowiedzi, zamiast tracić czas na szukanie szatańskich 
„furtek”, należy otwierać wiernych na słowo Boże, zaufanie w moc Bożej łaski, 
przemianę w myśleniu i życie Ewangelią27. 

Omawiana opinia teologiczna formułuje pod adresem „spowiedzi furtkowej” 
szereg zastrzeżeń o charakterze dogmatycznym. Ponieważ głównym motywem 
jej poszukiwania jest prawdopodobnie doświadczenie zniewolenia jakimś złem, 
które odbiera panowanie nad życiem, trzyma człowieka na uwięzi i ściąga w dół 
– jawi się ona jako oferta wyzwolenia. Źródła zniewolenia człowieka mogą być 
jednak bardzo różne i niekoniecznie mają charakter demoniczny. Pierwszym 
i podstawowym źródłem zniewolenia jest grzech, który nie jest tylko aktem 
nieposłuszeństwa względem Boga, ale także mocą, która zniewala człowieka 
i nim włada (por. J 8, 34; Ga 4, 3). Tej zniewalającej mocy grzechu nie należy 
identyfikować z mocą złego ducha, gdyż Biblia ukazuje wprawdzie związek 
między nim a grzechem, ale człowiek mógłby zgrzeszyć także bez pomocy 
szatana. Właściwe źródło grzechu nie leży więc poza człowiekiem, ale w nim 
samym – jest nim wolność – jedyna „furtka” dla zła. 

Błędem jest zatem nazywanie grzechu „furtką”, przez którą szatan niepostrzeżenie 
wkrada się w życie człowieka i staje się jego cichym reżyserem. Wizja taka może 
stać się niebezpieczną strategią spychania winy na innych, a nawet postrzegania 
siebie w kategoriach ofiary: [...] W konsekwencji demonizowanie rzeczywistości 
może prowadzić do wymawiania się od odpowiedzialności za zło, u którego początku 
stoją nasze osobiste decyzje i czyny. W Sakramencie Pokuty i Pojednania człowiek 
otrzymuje szansę stanięcia w prawdzie i doświadczenia wyzwalającej mocy Bożego 
miłosierdzia. Wciąż jednak pozostaje w nim „zarzewie grzechu” (fomes peccati), 
które Sobór Trydencki nazywa także „pożądliwością” (concupiscentia). Określenia 
te wskazują na pewną skłonność ludzkiej woli do zła. Jest ona skutkiem grzechu 
pierworodnego i pozostaje także w człowieku usprawiedliwionym przez Chrystusa – 
a więc po chrzcie św. Do tego dochodzą różne skłonności naturalne, których źródła 
tkwią w konkretnych uwarunkowaniach biologicznych, społecznych i kulturowych. 
Swoją rolę mogą odgrywać także różnego rodzaju zranienia w sferze psychicznej 
i duchowej, sięgające nieraz głębokich pokładów ludzkiej osobowości. W takiej 

26 Por. ibidem, nr 8.
27 „W takiej perspektywie «spowiedź furtkowa» jawi się nawet jako szatańska prowokacja. 

Sakrament pokuty zamiast stać się miejscem spotkania człowieka z miłosierną miłością 
Boga, która uzdrawia i leczy, staje się napawającą lękiem konfrontacją z siłami zła” (ibi-
dem, nr 9).
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perspektywie staje się jasne, że sakramentu pokuty nie można traktować w sposób 
magiczny. Uzdrowienie/wyzwolenie, które rzeczywiście się w nim dokonuje, jest 
procesem, gdyż ma ono zawsze na uwadze ludzką wolność i respektuje całą złożoną 
strukturę ludzkiej osoby. Niestety, przy okazji „spowiedzi furtkowej” element ten 
niemal wcale nie dochodzi do głosu. W konsekwencji zachodzi niebezpieczeństwo 
składania penitentowi nierealnych obietnic, których niespełnienie spotęguje w nim 
tylko poczucie rozczarowania i frustracji. W życiu duchowym nie ma automatyzmu. 
Nie można w jednym momencie przekreślić dwudziestu lat życia w nałogu lub zma-
gania się z jakimś bolesnym problemem i zacząć wszystko od nowa. Nie taka jest 
biblijna wizja człowieka i Zbawienia. Łaska Boża nie jest jakimś „dobrym fatum”, 
które niejako za plecami człowieka wszystko prowadzi ku dobremu. [...] Bóg nie 
łamie natury, ale respektuje prawa, które sam jej nadał28. 

Opinia teologiczna KEP zaznacza, że w ostatnim czasie spotykamy się z prze-
sadnym podkreślaniem roli szatana w życiu jednostek i społeczności. Mówi 
się nawet o „złu pokoleniowym”, którego destruktywna moc może przetrwać 
po przyjęciu chrztu św. Nietrudno dostrzec w tym tendencje dualistyczne, 
które nie znajdują żadnego uzasadnienia w chrześcijańskiej wizji Boga, świata 
i człowieka. Kościół zawsze głosił, że całe stworzenie jest dobre, gdyż ma swoje 
źródło w Bogu, który jest dobrem absolutnym. 

Nie ma zatem jakiejś złej energii (duchowej lub materialnej), która przenikałaby 
rzeczywistość, i którą można by wykorzystać w dobrym bądź złym celu (np. przy 
pomocy magicznych zaklęć, radiestezji itd.). Także szatan jest ontologicznie do-
bry, a zło, które czyni, wynika z wolności jego decyzji. Zło jest brakiem należnego 
dobra (privatio boni), w związku z czym nie może być ani bytem substancjalnym, 
ani żadnym pozytywnym stanem rzeczy (wszystko co jest, jest dobre: ens et bonum 
convertuntur). W przeciwnym razie należałoby przyjąć istnienie dwóch pryncy-
piów, będących źródłem dobra i zła, co jednak pozostaje w głębokiej sprzeczności 
z chrześcijańską nauką o stworzeniu. Jeśli mówi się czasem o „złu metafizycznym” 
(Leibniz), to akcentuje się jedynie egzystencjalną i istotową ograniczoność bytu 
na tle bytu absolutnego. Teologia chrześcijańska nie wyklucza wprawdzie działań 
szatańskich i demonicznych, uznając je za jedno ze źródeł grzechu, jednak ich nie 
wyolbrzymia. Chrześcijanin żyje świadomością, że Chrystus pokonał moce sza-
tańskie, i że to Jego zwycięstwo ma charakter ostateczny i nieodwołalny (por. J 12, 
31; Ef 1, 20-22; Kol 2, 15; Ap 12, 9). Szatan w żadnym wypadku nie jest równym 
przeciwnikiem Boga. Nie przysługuje mu też żadna władza nad człowiekiem. Dzięki 
zwycięstwu Chrystusa na krzyżu człowiek odzyskał utraconą wolność i może stać się 
uczestnikiem królestwa Bożego. To wyzwolenie człowieka jest wyzwoleniem „od”, 
a jednocześnie wyzwoleniem „ku”; wyzwoleniem, umożliwiającym podejmowanie 
czynów prowadzących do zbawczego zjednoczenia z Bogiem i ukazujących w świecie 
Chrystusowe zwycięstwo na krzyżu29.

28 Ibidem, nr 10.
29 Ibidem, nr 11. Por. A. Siemieniewski, Problem spowiedzi furtkowej, rozmawiała Monika Od-

robińska, http://www.idziemy.com.pl/kosciol/problem-spowiedzi-furtkowej/ [20.03.2017].
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Charakterystyczne dla zwolenników „spowiedzi furtkowej” demonizowanie 
rzeczywistości wiąże się także ze zdecydowanie negatywną oceną religii nie-
chrześcijańskich, zwłaszcza religii Wschodu, a II Sobór Watykański stwierdza 
wyraźnie: „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych 
prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów 
działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach 
różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko odbijają 
promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi” (DRN nr 2)30.

Zalecenia i regulacje prawne
W odniesieniu do koncepcji „grzechu pokoleniowego” i „przebaczenia 

międzypokoleniowego” Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski 
stwierdziła, że tego typu praktyki zdradzają bardzo wyraźnie „brak wiary, czy 
przynajmniej niedowierzanie w skuteczność łaski sakramentalnej, na pierwszym 
miejscu chrztu św. W tym sakramencie zostajemy wyzwoleni z wszelkiego grze-
chu. Owszem pozostają w ochrzczonym pewne doczesne konsekwencje grzechu, 
takie jak cierpienie, choroba, śmierć, czy nieodłączne od życia ułomności, takie 
jak słabości charakteru, a także skłonność do grzechu. Jednak wszelki grzech 
jest zmazany”31. Dlatego postulowała, by władza kościelna jednoznacznie 
ostrzegała przed używaniem w przepowiadania pojęć „grzech pokoleniowy” 
i „uzdrowienie międzypokoleniowe” oraz zakazała celebrowania Mszy Świę-
tych i nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z „grzechów pokoleniowych” czy 
o „uzdrowienie międzypokoleniowe”. Przypomniała także, że najróżniejsze 
formy praktykowanej przez wieki modlitwy o uzdrowienie chorych, także 
w ramach liturgii Mszy Świętej, powinny być celebrowane zgodnie z przepisami 
ksiąg liturgicznych oraz instrukcją Kongregacji Nauki Wiary Ardens felicitatis 
desiderium (2003)32. W przepowiadaniu należy zadbać o jasny wykład nauki 
Kościoła na temat grzechu pierworodnego i jego skutków, rozumienia grzechów 
osobistych i ich skutków społecznych, skuteczności łaski sakramentalnej, 
zwłaszcza chrztu33 oraz sakramentu pokuty i pojednania, kwestii pojednania 

30 Por. Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, nr 12.
31 Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Opinia teologiczna Grzech poko-

leniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe..., nr 10.
32 Kongregacja Nauki Wiary, Ardens felicitatis desiderium, Wrocław 2003.
33 Por. M. Jagodziński, Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament, „Roczniki Teo-

logiczne” 63 (2016) z. 7, s. 213.
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z Bogiem i z ludźmi, poczucia winy i przebaczenia oraz przypominać, jak ważna 
jest żywa wiara w przyjmowaniu sakramentów34.

Druga z omówionych opinii Komisja Nauki Wiary KEP postulowała wpro-
wadzenie oficjalnego zakazu praktyki tzw. spowiedzi furtkowej i stwierdziła, że 
jej rolę dobrze spełnia wypróbowana i przyjęta w Kościele praktyka spowiedzi 
generalnej. Duszpasterzom zaleciła częstsze sprawowanie sakramentu pokuty 
i pojednania w formie nabożeństwa pokutnego z indywidualnym wyznaniem 
grzechów i rozgrzeszeniem, zachęcanie wiernych do korzystania z kierownictwa 
duchowego oraz różnych rekolekcji, a w przypadku uzasadnionej konieczności 
do korzystania z pomocy psychoterapeuty lub diecezjalnego egzorcysty35. 

Zbawienie darowane ludziom już w Starym Testamencie miało kształt 
społeczny, a grzech oznaczał zakłócenie Bosko-ludzkich odniesień wspólno-
towych, fundamentalny defekt komunikacji i komunii. Odpowiednio do tego 
pokuta i pojednanie były też sprawą całej wspólnoty. W Nowym Testamencie 
Jezus sam przebaczał grzechy i wzywał do przemiany, a swoją władzę przekazał 
chrześcijańskiej wspólnocie. Tak więc sam Kościół jest w Jezusie Chrystusie 
sakramentalnym znakiem odpuszczenia i pojednania36, a wyznanie grzechów 
miało za cel umożliwienie modlitwy wstawienniczej całej wspólnoty kościelnej. 
II Sobór Watykański przywrócił sakramentowi pokuty zapomniane wymiary 
personalne i eklezjalne. Nowsza teologia postrzega je jako splecione ze sobą. Ma 
to szczególne znaczenie w obliczu wzmagającego się współcześnie pragnienia 
wspólnoty i ponownego odkrycia komunijnego charakteru Kościoła. Darowane 
przez Boga pojednanie dosięga grzesznego człowieka pośród braterskiej pomocy 
w nawróceniu, przezwycięża niepokój, izolację i wyobcowanie, zaprowadzając 

34 Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, nr 10. Por. M. Jagodziński, s. 168n: 
„Niewątpliwie trzeba zgodzić się i podkreślić, że omawiane powiązania i społeczne wpły-
wy grzechu wymagają walki duchowej i przede wszystkim ewangelizacji. Trzeba jednak 
bronić się przed implementacją do wiary chrześcijańskiej przekonań i praktyk wynika-
jących jedynie z pobożności, chęci pomocy i prób logicznej dedukcji, niepotwierdzonych 
przez tradycję teologiczną Kościoła, pozornie użytecznych duchowo i ewangelizacyjnie, 
a przy okazji zagrażających integralności kościelnego nauczania na temat skuteczności 
sakramentów chrztu i pojednania. W sakramentach działa sam Jezus Chrystus, toteż 
nic nie może brakować skuteczności tego działania, a Jego Duch przenika wszystko do 
końca. Jakiekolwiek ograniczenia skuteczności tego działania mogą pochodzić tylko od 
ludzi, którym często niełatwo przychodzi otworzyć się w pełni na moc Boga i w doskonały 
sposób poddać życie Jego Zbawieniu. Dlatego właśnie istnieje paląca potrzeba nasilonej 
ewangelizacji. Tradycja teologiczna Kościoła zna modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie, 
ale nie w wymiarze międzypokoleniowym, toteż trzeba całkowicie zarzucić kategorię 
«uzdrowienia międzypokoleniowego» i jak najszybciej o niej zapomnieć”.

35 Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, nr 13.
36 Por. A. Skowronek, Sakrament pojednania. Wina. Grzech. Pojednanie, Włocławek 1995, 

s. 134.
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jednocześnie pokój, komunikację i tożsamość37. Kościół musi ciągle stawiać so-
bie pytanie, czy zadbał o odpowiednią hermeneutykę doświadczenia i wyznania 
grzechu, czy oferowane przez niego kody i drogi komunikacji pomagają grzesz-
nym ludziom doświadczyć przebaczenia win przez Boga oraz przezwyciężenia 
upadków?38 Dlatego nie powinno się wyrywać sakramentu pokuty z kontekstu 
wspólnotowego i tracić z oczu aspektu solidarnościowego39. Komunikacyjno-
-komunijny charakter sakramentu pojednania i pokuty domaga się utrwalenia 
odnowionego rytu sprawowania go we wspólnocie40. 

Nic więc dziwnego, że Konferencja Episkopatu Polski podczas 368. Zebra-
nia Plenarnego w Warszawie w dniach 11-12 marca 2015 roku na podstawie 
art. 9 Statutu KEP podjęła decyzję o zakazie stosowania praktyki „spowiedzi 
furtkowej”41.

Słowa kluczowe: grzech, sakrament chrztu, sakrament pokuty, odpuszczenie 
grzechów, Zbawienie, „grzech pokoleniowy”, „przebaczenie międzypokolenio-
we”, „spowiedź furtkowa”
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OBJAWIENIA PRYWATNE W KONTEKŚCIE 
OBJAWIEŃ FATIMSKICH – ICH 

MIEJSCE W TEOLOGII

PRIVATE REVELATIONS IN THE CONTEXT OF THE FATIMA 
APPARITIONS – THEIR PLACE IN THEOLOGY

Private revelation is, as we see on the example of “Fatima apparitions”, 
undoubtedly the most prophetic of modern apparitions, a manifestation of 
divine truth given to selected people (children) for the universal benefit of 
the Church and the world. In contrast to public Revelation, private revelation 
has as its purpose not the revealing of new doctrine, but rather the guiding 
of humanity in its efforts to incorporate more fully the truths of the Gospel 
already contained in public Revelation. The criterion for judging the truth of 
a private revelation is its orientation to Christ himself. A private revelation can 
give rise to new forms of piety, or deepen older ones. It can be a valuable aid 
for better understanding and living the Gospel at a certain time.

Key words: public Revelation, private revelation, Marian apparition, charism 
of prophecy, extraordinary, supernatural.

Zjawisko nadprzyrodzonych przeżyć duchowych jest obecne w Kościele 
niemalże od samego początku jego istnienia, a przy różnych okazjach Kościół 
zabiera na ich temat głos, formułując przy tym ostateczny ich osąd według 
wypracowanych w ciągu wieków kryteriów ich weryfikacji. Na przełomie dru-
giego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa motywem do zabrania głosu przez 
Kościół w sprawie tzw. objawień prywatnych stało się opublikowanie zapisu 
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trzeciej części „tajemnicy fatimskiej”1. Papież św. Jan Paweł II do Sanktuarium 
fatimskiego – domu Matki2 pielgrzymował aż trzy razy, zawierzając Kościół 
i świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Wyraźne echo wydarzeń z historii mają-
cych miejsce na tym szczególnym miejscu o niezwykłej wartości3, odnajdujemy 
m.in. w drugiej adhortacji papieża Benedykta XVI Verbum Domini (dalej 
VD), która jest zarazem ukoronowaniem prac XII Zwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów, które odbyło się w Rzymie w dniach 5-26 paź-
dziernika 2008 roku. Ważną wypowiedzią jest także wstęp opracowany przez 
dykasterię, a podpisany 14 grudnia 2011 roku przez kard. Williama Josepha 
Levada ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, do dokumentu doty-
czącego norm postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i prze-
słań4. To właśnie podczas XII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów 
poświęconego Słowu Bożemu „niektórzy biskupi przedstawili jako przedmiot 
troski duszpasterskiej problematykę doświadczeń związanych ze zjawiskami 
nadprzyrodzonymi w życiu i misji Kościoła”5.

Arcybiskup Tarcisio Bertone prezentując Fatimę jako najbardziej profetyczne 
z objawień nowożytnych podkreślił, że

Objawienia i nadprzyrodzone znaki występują w całych dziejach, wkraczają w cen-
trum ludzkich wydarzeń i towarzyszą historii świata, zdumiewając wierzących i nie-
wierzących. Zjawiska te nie mogą być sprzeczne z treścią wiary, natomiast winny 
być skupione wokół centralnego motywu Chrystusowego przepowiadania – wokół 
miłości Ojca, która pobudza ludzi do nawrócenia i daje im łaskę, aby potrafili 
zawierzyć Mu z synowską ufnością. Taką wymowę ma również orędzie z Fatimy, 
którego naglące wezwanie do nawrócenia i pokuty wprowadza nas w istocie w samo 
serce Ewangelii6.

1 Kongregacja Nauki Wiary pod jednym tytułem Orędzie fatimskie, zamieściła następu-
jące zagadnienia: Prezentacja (s. 40-42); „Tajemnica fatimska” – Pierwsza i druga część 
«tajemnicy» (s. 42-43); Trzecia część „tajemnicy” (s. 43-44); Wyjaśnienie «tajemnicy» – 
List Jana Pawła II do siostry Łucji (s. 45); Rozmowa z siostrą Marią Łucją od Jezusa i od 
Niepokalanego Serca (s. 45-46); Oświadczenie Jego Eminencji kard. Angelo Sodano, 
Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości (s. 46-47); Komentarz teologiczny (s. 47-51). Zob. 
„L’Osservatore Romano” 9 (2000), s. 40-51. 

2 Jan Paweł II, W domu Matki. Przemówienie wygłoszone 12 maja podczas czuwania 
w sanktuarium maryjnym w Fatimie (12.05.1991), „L’Osservatore Romano” (1991) 7, 
s. 21.

3 Por. idem, Chwałą Bożą człowiek żyjący. Homilia podczas Mszy św. odprawionej 13 maja 
na placu przed sanktuarium (13.05.1991), „L’Osservatore Romano” (1991) 7, s. 27. 

4 W. J. Levada, Wstęp do dokumentu. Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych 
objawień i przesłań, „L’Osservatore Romano” (2012) 7-8, s. 56-59. 

5 Ibidem, s. 56.
6 Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, s. 40.



67ks. Sylwester Jaśkiewicz, Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich...

Objawienia fatimskie nie są jedynymi, które zostały uznane przez Kościół 
katolicki na przestrzeni wieków. Nie pomniejszając w niczym niezwykłości ich 
przesłania, warto jednak spojrzeć przez ich pryzmat na szerszy fenomen wizji 
i objawień, gdyż jak swego czasu dostrzegł kard. Joseph Ratzinger:

nie możemy zabronić Bogu, aby przemawiał w naszych czasach przez zwykłych 
ludzi, a także za pomocą znaków nadzwyczajnych, ujawniających niewystarczal-
ność, nieskuteczność panującej kultury, skalanej racjonalizmem i pozytywizmem. 
Objawienia zaaprobowane przez Kościół, przede wszystkim te z Lourdes i Fatimy, 
mają swoje precyzyjnie określone miejsce w rozwoju życia Kościoła ostatniego 
wieku. Wykazują one między innymi, że Objawienie – będąc jedynym zamkniętym, 
dokonanym faktem, nie dającym się powtórzyć – nie jest czymś martwym, ale 
sprawą żywą i zasadniczą7. 

Dla racjonalizmu i pozytywizmu obecnych również w kulturze współczesnej 
w różnych formach, nie istnieją zjawiska nadprzyrodzone takie jak np. stygmaty, 
cuda eucharystyczne, niezwykłe uzdrowienia, zaświaty, wizje czy objawienia. 
Czy jednak skoro w świetle aktualnie dostępnej wiedzy nie da się wytłumaczyć 
wielu fenomenów ludzkiego życia, to należy je zwyczajnie uznać za nieistnie-
jące? Jak zrozumieć np. tzw. taniec Słońca w dniu 13 października 1917 roku 
dostrzeżony przez ok. 30-100 tys. osób? Albo czy to, co nie istnieje może każ-
dego roku przyciągać rzesze ponad 5 milionów pielgrzymów z całego świata?

Objawienie prywatne
W przeciwieństwie do objawienia publicznego (niejednokrotnie: Objawie-

nia), objawienie prywatne8 oznacza 
doświadczenie wiary indywidualnych osób, dla których stały się jawne pewne tre-
ści wiary, tak że mogą je przekazać innym. Te treści wiary nie należą do depozytu 
wiary powierzonego całemu Kościołowi i jego Urzędowi Nauczycielskiemu do 
przechowania i przepowiadania. Żadne objawienie prywatne nie musi być przez 

7 J. Ratzinger, V. Messori, Raport o stanie wiary. Z kardynałem Josephem Ratzingerem roz-
mawia Vittorio Messori, Kraków 1986, s. 94.

8 „Objawienie prywatne” (łac. apparitio privata) choć rozważane jest w relacji do „obja-
wienia publicznego” (łac. revelatio publica), to jednak różni się zasadniczo od wzajemnie 
ze sobą powiązanych Pisma Świętego i Tradycji. Por. R. Fisichella, Apparizioni, [w:] 
Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico, Casale Monferrato 19973, s. 76; J. M. Popław-
ski, Objawienia prywatne, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), 
Lublin – Kraków 2002, s. 591; M. Rusecki, Objawienia prywatne, [w:] Leksykon teologii 
fundamentalnej, M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej (red.), Lublin – Kraków 
2002, s. 853. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 67 precyzuje termin „objawienia 
prywatne” frazą przymiotnikową „tak zwane”, gdyż niejednokrotnie są one wezwaniem 
Boga o szerszym zakresie, a więc obejmującym nie tylko konkretne osoby, ale również 
grupy i narody, w tym także cały Kościół lub świat. 
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wszystkich wiernych przyjmowane w wierze religijnej, tak jak w przypadku obja-
wienia „publicznego”9.

Objawienia jako bezpośrednie doświadczenie człowieka w wymiarze we-
wnętrznym (wizje, obrazy, słowa) lub zewnętrznym („zjawienia”) mogą mieć 
różny charakter: „1º naturalny (mechanizmy psychiki czy działanie nieświado-
mości, nie zawsze w sposób psychopatologiczny lecz np. parapsychologiczny); 
2º nadnaturalny (spirytystyczny, demoniczny); 3º nadprzyrodzony (choć zawsze 
uwarunkowany antropologicznie i zapośredniczony kulturowo); wówczas moż-
na je określić jako formę doświadczenia mistycznego”10. Podczas, gdy u początku 
Objawienia stoi Pan Bóg, to jednak

są i mogą być ukazywane (przekazywane) wizjonerom przez Chrystusa lub za pośred-
nictwem Matki Bożej – mariofania (największa ilość objawień prywatnych), albo 
aniołów (angelofania); rzadziej za pośrednictwem osób świętych (hierofania), choć 
nie zawsze uznanych oficjalnie za takie (np. dusze czyśćcowe), jeszcze rzadziej za 
pośrednictwem złych duchów, gdzie nie można wykluczyć, iż przymuszone podczas 
egzorcyzmów, mogą one «objawić» – w pewnej mierze – prawdy nadprzyrodzone11.

Objawienie prywatne otrzymuje określona osoba albo ich grupa, ale 
Należy liczyć się z możliwością, że autentyczne objawienie prywatne, udzielone 
danej osobie w celu pogłębienia jej świadomości wiary i w sensie zlecenia jej 
„prorockiej misji” w związku z aktualną sytuacją Kościoła, może być przez jego od-
biorcę fałszywie zinterpretowane albo świadomie przeinaczone. Jeśli domniemane 
objawienie prywatne łączy się z egzaltacją, autoreklamą i sekciarstwem, to chodzi 
przeważnie o urojenia, subiektywne, nagłe przejawy podświadomości12.

Spojrzenie na objawienie prywatne od strony osoby otrzymującej je uwy-
datnia bardzo wyraźnie jego antropologiczne uwarunkowania. W odbiorze 
i w przekazaniu wizji o charakterze nadprzyrodzonym uczestniczy podmiot 
postrzegający wraz z możliwościami jakimi dysponuje. Rozeznanie wiarygod-
ności świadków objawienia jest bardzo ważne, gdyż pozwala ono stwierdzić ich 
poczytalność i zrównoważenie. Podczas, gdy z jednej strony wizje wewnętrzne 
mogą być wytworem fantazji, a co za tym idzie subiektywnej wyobraźni, to 
jednak równie dobrze doświadczenie duszy może być uczestnictwem w czymś 
rzeczywistym, a przy tym ponadzmysłowym. Należy też podkreślić, że 

9 H. Vorgrimler, Objawienie prywatne, [w:] idem, Nowy leksykon teologiczny, T. Mieszkowski, 
P. Pachciarek (tł. i opr.), Warszawa 2005, s. 232.

10 A. Posacki, Objawienia, [w:] idem, Encyklopedia zagrożeń duchowych. Mistyka, ezoteryzm, 
okultyzm, t. 2, Radom 2009, s. 158.

11 Ibidem.
12 H. Vorgrimler, Objawienie prywatne, op. cit., s. 232.



69ks. Sylwester Jaśkiewicz, Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich...

Z czysto metodologicznego punktu widzenia, „antropologia wizji” obecna w obja-
wieniu, zbliża nas na nowo nie tylko do języka Biblii (np. symbolicznych obrazów 
używanych przez proroków), symbolicznego języka mistyki (Ojców Kościoła i Świę-
tych), ale także do mistycyzującej teologii chrześcijańskiego Wschodu (preferującej 
symbol i opartej na „wizji” Ikony). W wielu wypadkach bowiem język objawień 
prywatnych jest bardziej językiem mistyki niż racjonalistycznej teologii; język sym-
bolu czy znaku jest szczególnie widoczny np. w płaczących ludzkimi łzami i krwią 
obrazach i figurach maryjnych, co również można zaliczyć do objawień prywatnych, 
dla określonej społeczności (środkiem przekazu staje się nie człowiek, ale przedmiot 
wyobrażający osobę świętą)13.

Uznanie autentyczności jakichś objawień prywatnych nie musi jednocześnie 
wiązać się z uznaniem ich nadprzyrodzonego charakteru. Jeśli w objawieniu 
wyklucza się jednoznacznie jego nadprzyrodzony charakter, to oznacza to 
zarazem jego odrzucenie. 

Objawienia w Fatimie
W Cova da Iria, w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima przez sześć 

kolejnych miesięcy od 13 maja do 13 października 1917 roku, Matka Boża – 
„Biała Pani” ukazywała się trójce dzieci: Franciszkowi (lat 9), Hiacyncie Marto 
(lat 7) oraz Łucji dos Santos (lat 10). Papież św. Jan Paweł II powie o niezwy-
kłości wybranych świadków objawień: „Ich świętość nie jest owocem objawień, 
ale wierności i zaangażowania, jakie okazały, odpowiadając na szczególny dar 
otrzymany od Boga i od Najświętszej Panny”14. 

Biorąc pod uwagę istnienie trzech form postrzegania lub wizji, a mianowicie: 
wizję zmysłową, postrzeganie wewnętrzne i wizję duchową (visio sensibilis – 
imaginativa – intellectualis), 

„w przypadku wizji z Lourdes, Fatimy itp. nie mamy do czynienia z normalnym 
zewnętrznym postrzeganiem zmysłowym: widziane w nich obrazy i postaci nie są 
zewnętrznym elementem przestrzeni, jak na przykład drzewo czy dom. Jest to zu-
pełnie ewidentne na przykład w odniesieniu do wizji piekła (opisanej w pierwszej 
części „tajemnicy” fatimskiej) czy też do wizji zawartej w trzeciej części „tajemnicy”, 
ale to samo można z łatwością wykazać także w przypadku innych wizji, przede 
wszystkim dlatego, że nie widzieli ich wszyscy obecni, ale tylko sami „widzący”. 
Jest też oczywiste, że nie są to bezobrazowe „wizje” duchowe, z jakimi można się 
spotkać w wyższych stopniach mistyki. Należą one zatem do pośredniej kategorii 
postrzegania wewnętrznego, które dla widzącego ma niewątpliwie moc uobecniania, 
tak że wizja jest dla niego równoważna z zewnętrznym zjawiskiem postrzeganym 
zmysłowo. Widzenie wewnętrzne nie oznacza, że mamy do czynienia z wytworem 

13 A. Posacki, Objawienia, op. cit., s. 161.
14 Jan Paweł II, Orędzie głęboko wpisane w dzieje ludzkości. Audiencja generalna po podróży 

(17.05.2000), „L’Osservatore Romano” (2000) 7-8, s. 4-5.
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fantazji, który jest jedynie wyrazem subiektywnej wyobraźni. Oznacza raczej, że 
dusza styka się z czymś rzeczywistym, chociaż ponadzmysłowym, i zyskuje zdolność 
widzenia tego co niewidzialne, niepostrzegalne dla zmysłów – do postrzegania 
„zmysłami wewnętrznymi”. Dusza styka się tu z prawdziwymi „przedmiotami”, choć 
nie należą one do świata zmysłowego, do jakiego przywykliśmy. Potrzebna jest do 
tego wewnętrzna czujność serca, której najczęściej człowiekowi brakuje, bo zbyt 
silny jest nacisk rzeczywistości zewnętrznej oraz obrazów i myśli wypełniających 
umysł. Osoba widząca zostaje wyprowadzona poza czystą zewnętrzność i styka się 
z głębszymi wymiarami rzeczywistości, które stają się dla niej postrzegalne. Być może 
pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie dzieci są uprzywilejowanymi adresatami 
takich objawień: ich umysł nie jest jeszcze zbyt zniekształcony, ich wewnętrzna 
zdolność postrzegania nie została jeszcze nadmiernie uszczuplona”15.

Podczas objawień Matka Boża – „Biała Pani” przekazała dzieciom trzy ta-
jemnice, zwane tajemnicami fatimskimi16. Kardynał Joseph Ratzinger w próbie 
interpretacji tych tajemnic nie zawahał się odpowiedzieć na jedno z najtrud-
niejszych pytań: 

co oznacza „tajemnica” fatimska jako całość złożona z trzech części? Co ma nam 
powiedzieć? Przede wszystkim musimy stwierdzić za kardynałem Sodano, że „wy-
darzenia, do których odnosi się trzecia część «tajemnicy» fatimskiej, zdaje się już 
należeć do przeszłości”. Jeżeli były tu przedstawione konkretne wydarzenia, to 
należą już one do przeszłości. Kto się spodziewał sensacyjnych przepowiedni apo-
kaliptycznych o końcu świata lub o przyszłych wydarzeniach historycznych, z pew-
nością dozna zawodu. Fatima nie pozwala nam zaspokoić tego rodzaju ciekawości, 
podobnie zresztą jak cała wiara chrześcijańska nie chce i nie może być pożywką 
dla naszej ciekawości. To, co pozostaje, mogliśmy dostrzec od razu na początku 
naszych rozważań nad zapisem „tajemnicy”: jest to zachęta do modlitwy, ukazanej 
jako droga do „zbawienia dusz”, a zarazem wezwanie do pokuty i nawrócenia17.

Przesłaniem, jakie płynie dla świata z Fatimy jest wezwanie do modlitwy, 
pokuty i nawrócenia, ale i do ufności w pełne miłości działanie Boga18.

Eschatologiczny rytm Słowa
Sobór Watykański II mówiąc o udziale całego Ludu Bożego w proroczej 

funkcji Chrystusa, a także o wynikającym z obecności Ducha Świętego nad-
przyrodzonym zmyśle wiary całego ludu, zaznacza jednocześnie, 
15 Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, op. cit., s. 49.
16 Ibidem, s. 42-44.
17 Ibidem, s. 51.
18 Por. Benedykt XVI, Biała Pani z Fatimy wzywa nas, byśmy zaufali „mądrości z góry”. Au-

diencja generalna po podróży (19.05.2010), „L’Osservatore Romano” (2010) 7, s. 30; Jan 
Paweł II, Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia. Msza św. i beatyfikacja 
Franciszka i Hiacynty, „L’Osservatore Romano” (2000) 7-8, s. 7-8.
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Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i pro-
wadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale „udzielając każdemu, jako chce” 
(1 Kor 12, 11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także 
szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania roz-
maitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę 
Kościoła, zgodnie ze słowami: „Każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego 
pożytku” (1 Kor 12, 7). A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak 
i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne 
dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary 
zaś nadzwyczajne nie należy się ubiegać lekkomyślnie ani spodziewać się zarozumiale 
po nich owoców apostolskiej działalności, sąd o ich autentyczności i o właściwym 
wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy 
szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zacho-
wywać to, co dobre (por. 1 Tes 5, 12 i 19-21) (KL 12).

Kościół na przestrzeni wieków świadomy swego wewnętrznego bogactwa, 
a także stając wobec manifestujących się na całym świecie objawień prywat-
nych, wprowadza w czyn słowa św. Pawła formułując swoje aprobaty, poczynając 
już od uznania wizji św. Perpetuy i św. Felicyty, ok. 200 roku19.

Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini papieża Benedykta XVI 
już w pierwszej części o znamiennym tytule Verbum Dei, poświęca cały punkt 
14 zagadnieniu Eschatologiczny wymiar słowa Bożego i wpisuje go pomiędzy 
takie zagadnienia jak: Chrystologia Słowa (11-13) oraz Słowo Boże i Duch 
Święty (15-16). Kościół jest głęboko przekonany, że „Jezus Chrystus jest osta-
tecznym Słowem Boga; jest On «Pierwszy i Ostatni» (Ap 1, 17). On nadał 
stworzeniu i historii ostateczny sens. Dlatego naszym powołaniem jest życie 
w czasie, mieszkanie w Bożym świecie stworzonym w tym eschatologicznym 
rytmie Słowa” (VD 14). Cała niezwykłość chrześcijaństwa wyraża się w wy-
darzeniu, którym jest Jezus Chrystus, szczyt Objawienia, jedyne i ostateczne 
Słowo przekazane ludzkości. W Nim, a także przez zesłanie Ducha Prawdy 
objawiona została ludzkości cała ekonomia Zbawienia, i aż do momentu Jego 
chwalebnego ukazania się (por. 1 Tm 6, 14, Tt 2, 13), nie należy oczekiwać 
żadnego innego objawienia publicznego (por. DV 4). Na przestrzeni wieków 
prawdę tę potwierdzało wielu wielkich świętych, a klasycznym przykładem 
są słowa św. Jana od Krzyża (1542-1591). W jego komentarzu do fragmentu 
Listu do Hebrajczyków (1, 1-2), który został zamieszczony w Liturgii godzin, 
a następnie cytowany w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz adhortacji 
Verbum Domini, czytamy: 

od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem (...), przez to 
jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia 
(...). To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już 

19 Por. A. Posacki, Objawienia, op. cit., s. 158. 
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całkowicie, dając nam Wszystko, to jest swego Syna. (...) Zatem jeśliby ktoś jeszcze 
pytał Boga albo pragnął od Niego jakichś widzeń czy objawień, postąpiłby nie tylko 
błędnie, lecz również obraziłby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa, 
całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości20.

Papież Benedykt XVI w objawieniu jakiego może doświadczyć człowiek 
dostrzega obecność nadprzyrodzonego impulsu, którego działanie w życiu ludzi 
i całego Kościoła wymaga czasu. Sam uczestnicząc z bliska w badaniu fenomenu 
Fatimy i osobiście pielgrzymując do niej podkreśla: 

W 2000 r. podczas prezentacji powiedziałem, że w objawieniu jest nadprzyrodzo-
ny impuls, którego źródłem nie jest wyobraźnia osoby, ale w istocie pochodzi od 
Najświętszej Maryi Panny, z rzeczywistości nadprzyrodzonej, ten impuls dociera 
do osoby i wyraża się w możliwościach osoby. Człowieka determinują warunki 
historyczne, osobiste, jego własny temperament, przekłada on zatem wielki impuls 
nadprzyrodzony na swoje możliwości widzenia, wyobraźnię, środki wyrazu, ale 
w tym, co wyraża osoba, kryje się treść o wiele większa, głębsza. Dopiero z upływem 
dziejów możemy zobaczyć całą głębię, która była – że tak powiem – „przykryta” 
w tej wizji, dostępnej dla konkretnych osób21.

Nie dziwi więc tak stanowcze i jasne wyznanie papieża Benedykta XVI pod-
czas centralnej uroczystości w Fatimie: „Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka 
misja Fatimy się zakończyła”22.

Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego
Tak długo, jak w życiu ludzi wierzących dokonują się objawienia, tak długo 

również towarzyszy im jakaś doza emocji, ciekawości, a przy tym sceptycyzmu 
i niepewności. Już św. Paweł odnosząc się do charyzmatów obecnych w pier-
wotnej gminie powie krótko: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. 
Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” (1 Tes 5, 19-21). Kościół, 
któremu Chrystus powierzył depozyt wiary cieszy się asystencją Ducha Świę-
tego, w tym również charyzmatem proroctwa. Trzeba tu jednak pamiętać, że 

proroctwo w rozumieniu biblijnym nie oznacza przepowiadania przyszłości, ale 
wyjaśnienie woli Bożej na chwilę obecną, która wskazuje także właściwą drogę ku 
przyszłości. Kto przepowiada wydarzenia przyszłe, zaspokaja ciekawość rozumu, 
który pragnie przedrzeć się przez zasłonę przyszłości; prorok natomiast przychodzi 
z pomocą zaślepionej woli i myśli i wyjaśnia wolę Bożą, rozumianą jako nakaz 

20 Św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 260n; por. KKK, n. 65; Godzina czytań z po-
niedziałku drugiego tygodnia Adwentu, [w:] Liturgia godzin, t. 1, Poznań 1982, s. 193-194.

21 Benedykt XVI, Podróż apostolska do Portugalii. Konferencja prasowa w samolocie, „L’Os-
servatore Romano” (2010) 7, s. 7.

22 Benedykt XVI, Prorocka misja Fatimy dla zbawienia świata. Msza św. na placu przed sank-
tuarium maryjnym (13.05.2010), „L’Osservatore Romano” (2010) 7, s. 21.
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i wskazanie dla teraźniejszości. Przepowiadanie przyszłości ma w tym przypadku 
drugorzędne znaczenie. Istotne jest nadanie aktualnej wymowy jedynemu Ob-
jawieniu, które dotyka głęboko mnie samego: prorocze słowo jest przestrogą lub 
pociechą albo jednym i drugim”23. 

Od XVIII wieku ocena „prawdziwości” („autentyczności”) objawienia pry-
watnego spoczywa na najwyższym autorytecie nauczycielskim Kościoła24. 25 
lutego 1978 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała ważny dokument: Normy 
postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań (Normae 
de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelatio-
nibus)25. Już w Nocie wstępnej tego dokumentu zauważa się, że 

dzisiejsza mentalność oraz wymogi naukowe i wymogi krytycznej oceny powodu-
ją, że jest rzeczą trudną, jeśli nie niemal niemożliwą, formułowanie z pożądaną 
szybkością osądów, jakie w przeszłości wieńczyły dochodzenia w tych sprawach 
(constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) i dawały Ordynariu-
szom możliwość upoważnienia bądź zakazania kultu publicznego, bądź innych form 
pobożności wiernych26.

Zadaniem władz kościelnych, które zbadały dany fakt według kryteriów 
pozytywnych i negatywnych, jest zezwolenie na pewne publiczne wyrazy kultu 
bądź pobożności i stałe czuwanie nad nimi z wielką roztropnością, a ostatecz-
nie „w świetle doświadczeń zgromadzonych z upływem czasu, ze szczególnym 
uwzględnieniem trwałości owoców duchowych, zrodzonych przez nową po-
bożność, wyrażenie oceny de veritate et supernaturalitate, jeśli przypadek tego 
wymaga”27.

Ponieważ wiarygodność objawienia prywatnego wyraża się w pierwszej ko-
lejności w tym, że odsyła ono do jedynego objawienia publicznego, stąd 

Kryterium prawdziwości i znaczenia objawienia prywatnego jest zatem jego ukie-
runkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeżeli objawienie oddala się od Niego, jeśli 
staje się od Niego niezależne albo wręcz chce uchodzić za inny i lepszy zamysł 
Zbawienia, ważniejszy od Ewangelii, wówczas z pewnością nie pochodzi od Ducha 
Świętego, który prowadzi nas w głębię Ewangelii, a nie poza nią. Nie wyklucza to, 
że objawienie prywatne może inaczej rozkładać akcenty, prowadzić do powstania 
nowych form pobożności lub do pogłębienia i upowszechnienia już istniejących. 

23 J. Ratzinger, Orędzie fatimskie, op. cit., s. 49.
24 Kluczową rolę odegrało tu monumentalne dzieło kard. Prospero Lambertini, późniejszego 

papieża Benedykta XIV De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione 
(1734-1738). Por. H. Vorgrimler, Objawienie prywatne, op. cit., s. 232.

25 „L’Osservatore Romano” (2012) 7-8, s. 57-59.
26 Ibidem, s. 57. 
27 Ibidem, s. 58
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Przy tym wszystkim jednak musi być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które 
są dla każdego niezmienną drogą Zbawienia28.

Objawienia prywatne są w istocie chrystocentryczne, czyli skoncentrowa-
ne na Chrystusie jako pełni Objawienia. Kościelna aprobata towarzyszy tym 
objawieniom prywatnym, które nie tylko nie są sprzeczne z wyznawaną wiarą 
i dobrymi obyczajami, ale wręcz przyczyniają się do ożywienia i umocnienia 
życia religijnego wierzących, inspirując je niewypowiedzianym pięknem Dobrej 
Nowiny. Niejednokrotnie przychodzi ona wiele lat po zakończeniu objawień 
i nie pociąga za sobą konieczności wiary wierzących.

Pomoc w owocniejszym przyjęciu objawienia publicznego
Ponieważ Objawienie nie jest w swej istocie tylko nauką lub pouczeniem, 

ale pełnym miłości zaangażowaniem się osobowego Boga w historię każdego 
człowieka, stąd jego przyjęcie domaga się aktu w pełni osobowego, jakim jest 
wiara. O objawieniach prywatnych Katechizm Kościoła Katolickiego powie 
krótko, że 

Ich rolą nie jest „ulepszanie” czy „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystu-
sa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł 
wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać 
i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystu-
sa lub świętych skierowane do Kościoła. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć 
„objawień” zmierzających do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego 
Chrystus jest wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie niechrze-
ścijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich 
„objawieniach” (67). 

Kościół czerpiąc z wielowiekowej mądrości i podejmując się trudu wery-
fikacji objawień prywatnych o ile w pierwszej kolejności zwraca uwagę na 
obecne w nich negatywne elementy, to jednak w istocie czyni to, aby jeszcze 
bardziej uwydatnić ich pozytywne znaczenie. Adhortacja Verbum Domini, 
mówi wyraźnie, że 

Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania no-
wych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien 
charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu 
i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to 
pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać (14).

Trzeba także pamiętać, że „objawienia prywatne często mają źródło przede 
wszystkim w pobożności ludowej i na nią oddziałują, dostarczają jej nowych 
bodźców i wskazują jej nowe formy. Nie wyklucza to, że mogą one mieć wpływ 
28 J. Ratzinger, Orędzie fatimskie, s. 48. Por. VD 14.
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nawet na liturgię, czego świadectwem są na przykład święta Bożego Ciała 
i Najświętszego Serca Pana Jezusa”29. Tak, jak konkretnym owocem objawienia 
się Matki Bożej w XII wieku św. Dominikowi (1170-1221) jest po dziś dzień 
modlitwa różańcowa, tak widzenia św. Julianny z Cornillon (1193-1258) w XIII 
wieku zaowocowały ustanowieniem uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, czyli Bożego Ciała, objawienie się Chrystusa św. Małgorzacie Marii 
Alacoque (1647-1690) w XVII wieku rozwinęło kult Najświętszego Serca 
Jezusowego, a objawienie się „Pięknej Pani” św. Bernadecie Soubirous (1844-
1879) w XIX wieku pomogły rozpowszechnić i utwierdzić wiarę w Niepokalane 
Poczęcie Maryi. Ścisły związek objawień prywatnych z życiem pozwala również 
dostrzec, że 

w relacji między liturgią a pobożnością ludową odzwierciedla się relacja między 
Objawieniem a objawieniami prywatnymi: liturgia stanowi kryterium, jest formą 
życia Kościoła jako całości, karmiącą się bezpośrednio Ewangelią. Religijność 
ludowa oznacza, że wiara zapuszcza korzenie w sercu poszczególnych narodów, 
tak że zostaje wprowadzona w codzienną rzeczywistość. Religijność ludowa jest 
pierwszą i podstawową formą „inkulturacji” wiary: winna się zawsze poddawać 
kierownictwu liturgii i iść za jej wskazaniami, ale sama z kolei wzbogaca wiarę tym, 
co czerpie z serca30.

Wraz z Soborem Watykańskim II dowartościowana została rzeczywistość 
ludzka ujmowana historycznie, a więc fakty, wydarzenia i zjawiska, co znajduje 
potwierdzenie w często używanym pojęciu „znaki czasu”31. Pojęcie to znajduje 
szczególne odniesienie również do objawień prywatnych, gdyż „Wyjaśniać znaki 
czasu w świetle wiary znaczy rozpoznawać obecność Chrystusa w każdym cza-
sie. Taki jest właśnie cel objawień prywatnych uznanych przez Kościół, a więc 
także objawień fatimskich: mają nam pomagać w rozumieniu znaków czasu 
i w znajdywaniu właściwych odpowiedzi na nie w świetle wiary”32.

Podsumowanie
Przekazanie światu całego orędzia najbardziej profetycznych z objawień 

nowożytnych za jakie uznaje się Fatimę, stanowi niezwykle ważny moment 
zarówno w liczącej już 100 lat ich historii, jak i w życiu Kościoła ostatniego 
wieku. Kościół z wielką troską i odpowiedzialnością odnosi się do zjawisk 

29 J. Ratzinger, Orędzie fatimskie, s. 48.
30 Ibidem.
31 Por. Paweł VI, Odczytanie znaków czasu. Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej 

(16.04.1969), [w:] Idem, Trwajcie mocni w wierze, t. 2, Kraków 1974, s. 561-564.
32 J. Ratzinger, Orędzie fatimskie, s. 49.



76 NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

nadprzyrodzonych, pamiętając o tym, że Jezus Chrystus jest ostatecznym Sło-
wem Boga, że jest On „Pierwszy i Ostatni” (Ap 1, 17). 

Chociaż charyzmat proroctwa, z którym wiąże się objawienia prywatne dany 
jest Kościołowi w każdym czasie, to jednak choćby niewielka liczba objawień, 
które zyskały kościelną aprobatę, pokazuje najlepiej jak niezwykły jest to feno-
men i jak trudny w zrozumieniu. Objawienie choćby najbardziej spektakularne 
nie jest nigdy wpatrywaniem się poprzez uchyloną choćby na chwilę zasłonę 
rzeczywistości pozaziemskiej, ale formą wizji i obrazów, jakie zdołała uchwycić 
dusza człowieka, jako podmiotu postrzegającego. I tak, jak jakąś wizję można 
odczytać dopiero a posteriori, i z całokształtu obrazów, tak również całokształt 
fenomenu objawienia prywatnego wpływa na jego aprobatę lub dezaprobatę, 
wymagając przy tym czasu. Objawienia fatimskie potwierdzają najdobitniej, że 
Bóg przez zmysły wewnętrzne ma moc dotarcia do głębin człowieka i ogarnąć 
jego duszę łagodnym dotykiem czegoś rzeczywistego, jakąś formą impulsu 
nadprzyrodzonego.

Najważniejszym kryterium prawdziwości i znaczenia objawienia prywatnego 
jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi, który jest pełnią całego 
Objawienia. Zadaniem objawienia prywatnego nie jest „uzupełnianie” jedy-
nego objawienia publicznego, ale wspomaganie wiary poprzez pomoc w bar-
dziej żywym i autentycznym przeżywaniu go w określonym miejscu i czasie. 
Objawienia prywatne niosą ze sobą wiele dobra, zwłaszcza gdy prowadzą do 
powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia i upowszechnienia już 
istniejących. Nie bez znaczenia jest także fakt, że objawienia prywatne łączą 
się z pobożnością ludową, przez co służą jej ożywieniu i kształtowaniu nowych 
jej form w duchu Ewangelii. Jeśli za centrum rozważań, ogniwo łączące czy 
myśl przewodnią – przyjmiemy wiarę, to o relacji Objawienia z objawieniami 
prywatnymi możemy dużo powiedzieć na podstawie relacji liturgii z pobożno-
ścią ludową. Tak jak liturgia stanowi kryterium, a karmiąc się Ewangelią jest 
formą życia Kościoła jako całość, tak też pobożność ludowa potwierdza, że 
wiara zapuszcza korzenie w sercu poszczególnych narodów, a przez to staje się 
życiem o konkretnym kształcie. Ponadto, religijność ludowa jest podstawową 
formą inkulturacji wiary, w swej dynamice powinna iść za wskazaniami liturgii, 
przyczyniając się ze swej strony do wzbogacenia wiary. Objawienia prywatne 
starają się pomóc tak wierzącym, jak i całemu Kościołowi w odczytaniu przez 
nich znaków czasu i w daniu na nie właściwej odpowiedzi w świetle wiary.

Słowa kluczowe: objawienie publiczne, objawienie prywatne, objawienia 
Maryjne, charyzmat proroctwa, nadzwyczajne, nadprzyrodzone
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LA DONNA – SOMIGLIANTE ALLO SPIRITO 
SANTO E RIVOLTA ALLA THEOTOKOS

KOBIETA – PODOBNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO I ZWRÓCONA 
KU THEOTOKOS W WIZJI P. N. EVDOKIMOVA

Artykuł prezentuje myśl jednego z najwybitniejszych współczesnych teo-
logów prawosławia w obszarze antropologii teologicznej P. N. Evdokimova. 
Ukazuje on fenomen kobiety widzianej przez Teologa jako podobnej do Ducha 
Świętego, bo uświęcającej, ożywiającej i rodzącej. Swój archetyp kobieta odnaj-
duje w Theotokos – Matce Boga i Pneumatoforze – Nosicielce Ducha Świętego 
ucząc się ontycznej czystości, która przygotowuje człowieka do przyjęcia Boga 
i stania się Jego mieszkaniem.

Słowa kluczowe: Evdokimov, prawosławie, antropologia teologiczna, kobieta, 
Theotokos, obraz i podobieństwo Boga.

Introduzione
Negli ultimi anni sembra risvegliarsi in occidente l’interesse per l’oriente 

cristiano e, allo stesso tempo, gli orientali sono attenti ai valori maturati du-
rante i secoli nella formazione culturale dell’ovest; gli occidentali rivolgono lo 
sguardo all’est ed esaminano il suo patrimonio spirituale. Le cause di questo 
processo sono diverse. Le ritroviamo anche nella storia. E così, cominciando 
dall’inizio di questo secolo, la difficile situazione politica dei paesi orientali 
slavi – in particolare della Russia che, in seguito alla rivoluzione dell’ottobre 
1917 è diventata il centro propulsore del comunismo e delle sue idee – ha 
costretto molti creatori della cultura, nel senso ampio della parola, a lasciare 
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la patria e cercare all’estero i luoghi della realizzazione e dell’espressione dei 
propri valori. Questo fatto, pur avendo avuto le sue dolorose conseguenze, 
ha permesso di conservare la ricchezza dei valori spirituali, purtroppo quasi 
totalmente distrutti nella loro terra originaria, e condividerli con l’uomo occi-
dentale, introducendo così l’oriente nell’occidente. Il destino degli artisti, degli 
scrittori, dei pittori, è stato condiviso anche dai teologi ortodossi. Perseguitati 
per la fede da loro professata, all’estero cercavano di creare centri di pensiero 
teologico ortodosso1. Tra di loro, accanto ai più grandi teologi russi – ortodossi 
di questo secolo2, troviamo Pavel Nikolaevič Evdokimov (1901-1970). Dagli 
inizi, la scuola in cui si formava il suo pensiero teologico rappresentava due 
diverse correnti teologiche. La Prima seguiva il metodo originario della teologia 
orientale, quello dei Padri; l’altra, cercando risposte alle domande che pone la 
teologia, si rivolgeva ai concetti filosofici, in particolare a quelli sofiologici di 
V. Solovev3. Che strada sceglie Evdokimov? Affascinato dalla persona di Sergio 
Bulgakov e dal suo pensiero, scrive che nella sua scuola “bisognava coltivare 
l’«istinto dell’ortodossia», immergersi nel pensiero dei padri, vivere la liturgia, 
«consumare il fuoco» eucaristico, capire l’icona, scoprire l’escatologia, la meta 
– storia”4. Questi elementi, da lui stesso indicati, sono diventati il fondamento 
della sua idea teologica. Nelle sue ricerche Evdokimov attinge, quindi, al te-
soro della spiritualità dell’Oriente Cristiano, esamina il fondo del patrimonio 
accumulato nella tradizione della Chiesa. Non lo fa però come un semplice 
ricercatore, un teologo – scientifico. Il suo pensiero è vissuto e immerso nella 
quotidianità della vita. E benché non lo sappiamo dall’autobiografia, che mai 
è stata scritta, lo dicono le testimonianze degli altri. Per i suoi figli era “un vero 
padre spirituale”5 e “un «rivelatore» che invitava a discendere nella profondità 
segreta dell’essere”6. Per gli altri, egli con il suo pensiero, era “adoratore in 
spirito, che ha lottato contro la lettera che uccide. Adoratore in verità, che 

1 Si tratta dell’Istituto San Sergio di Parigi, fondato nel 1924, che è tuttora il centro 
scientifico della teologia ortodossa nell’ovest e dell’Istituto San Vlodymyr di New York.

2 Si tratta di N. Berdiaev, S. Bulgakov, G. Florovskij, V. Lossky, J. Meyendorff, A. Schmemann.
3 Por. A. Kniazeff, L’Iinstitut Saint-Serge. De l’Academie d’autrefois au rayonnoment d’aujou-

rd’hui (Le Point Théologique 14), Paris 1974, p. 118.
4 P. Evdokimov, Le Buisson ardent (Bible et vie chretienne), Paris 1981, p. 15.
5 N. Pecheff-Evdokimov, Mon père, Contacts 23 (1971), p. 227.
6 M. Evdokimov, Un réfugié russe, Contacts 23 (1971), p. 233.
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cercava in tutte le cose ciò che è autentico”7, “l’uomo giusto al posto giusto, 
l’uomo giusto nel tempo giusto”8 e confessore della verità nella carità9.

La lettura dei saggi di Evdokimov permette di osservare che l’Oriente non 
è unica fonte della sua teologia. Egli cerca l’ispirazione anche nella tradizione 
occidentale e la trova nei Padri dei primi secoli del Cristianesimo, nei mistici 
e santi fino al Concilio Vaticano II e nell’insegnamento di Papa Paolo VI. 
Così cerca di trovare i punti di incontro dell’unica Chiesa di Cristo, rivelan-
do la sua particolare grandezza quale “maestro ecumenico, espressione della 
teologia e della Chiesa prima della divisione”10, “testimone meraviglioso della 
vera Chiesa”11. 

Il pensiero di Evdokimov è permeato dall’insegnamento dei Padri della Chie-
sa. Essi, nello sviluppo degli argomenti teologici, partivano sempre dall’uomo, 
in quanto Dio, di per sé stesso invisibile, lo si può conoscere solo attraverso 
la sua immagine. L’uomo rappresenta l’immagine più perfetta dipinta da Dio 
stesso, a Sua immagine e somiglianza. In quest’affermazione si trova la rispo-
sta al perché la teologia creata dai primi scrittori cristiani è antropologica12. 
I pensatori religiosi russi, a cui appartiene Evdokimov, preferivano approfondire 
il tema da un altro punto di vista: la conoscenza dell’uomo è condizionata al 
riferimento della sua esistenza a Dio. Questo modo di procedere implica che 
l’antropologia è teologica13. E’, quindi, l’ambiente in cui è cresciuta la coscienza 
teologica del nostro Autore che ha creato l’espressione per cui “l’uomo stesso 
si pone come teologia vivente, come luogo teologico per eccellenza”14.

Lo sguardo generale sulla storia della teologia permette di distinguere due 
profili prevalenti di concezione dell’uomo. Il primo statico, che descrive la 
persona umana nella sua costituzione essenziale nel momento della creazione. 
L’altro dinamico, che racconta la storia della salvezza e spiega il fenomeno 
umano quale risultato di una sequela d’avvenimenti. Tale antropologia, 
particolarmente sensibile ai temi dell’origine, della colpa e della redenzione, 
aperta all’orientamento cristocentrico ed escatologico, rappresenta l’uomo 

7 L. Gillet, Homelie. Paul Evdokimov adorateur en esprit et en vérité, Contacts 23 (1971), p. 8.
8 W. A. Visser’t Hooft, Messages, Contacts 23 (1971), p. 216.
9 C. Westphal, Messages, Contacts 23 (1971), p. 218.
10 N. A. Nissiotis, Messages, Contacts 23 (1971), p. 219.
11 C. Charlier, Une amitié en esprit, Contacts 23 (1971), p. 240-247.
12 T. Špidlik, Prefazione, [in:] M. Tenace, Dire l’uomo, t. II, Dall’immagine di Dio alla somi-

glianza. La salvezza come divinizzazione, Roma 1997, p. 9.
13 Cf. ibidem.
14 Por. P. Evdokimov, L’Orthodoxie, Bibliothèque Théologique, Delachaux et Niestlé, Neu-

chatel: Paris 1959, p. 57.
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come immagine di Dio, deturpato nella somiglianza e rinnovato dall’unica 
vera immagine, Cristo, “Prototipo”15. 

La diversità della rivelazione di Dio nell’uomo
La creazione dell’uomo nella dualità maschile e femminile contribuisce, 

ad approfondire le relazioni intratrinitarie e si pone come punto di partenza 
per ogni rappresentazione e comprensione ulteriore dell’analogia maschile 
– femminile16. Un’analisi dei primi due capitoli della Genesi pone subito in 
evidenza l’importanza attribuita dall’autore sacro alla creazione dell’uomo e 
della donna. Il valore della reciprocità integrativa dell’uomo e della donna 
espresso nell’”assai buono” (Gen 1, 31) del primo racconto, e riaffermato nel 
“non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2, 18) del secondo racconto si pre-
senta come la magna carta della teologia dell’uomo e della donna, teologia 
che evidenzia la diversità della rivelazione di Dio nella persona umana. In 
quest’aspetto biblico, a partire dalla teologia dell’immagine e somiglianza, 
Evdokimov, congiungendo la natura divina con quell’umana, si domanda 
come le relazioni intratrinitarie possano riflettersi nella condizione umana. 
Emerge così il fondamento trinitario della struttura umana, sia in quanto per-
sona che in quanto espressa nella dualità maschile e femminile. La reciprocità 
delle nature umano – divina si riflette dirittamente nella natura umana che 
è investita, secondo Evdokimov, nel suo essere maschile e femminile, di un 
valore carismatico. Quest’indicazione c’indirizza ai carismi che sono inscritti 
nella natura dell’uomo e della donna. In essi si rivela non solo la distinzione 
tra i due esseri creati, ma anche i compiti da fare nella realizzazione delle 
vocazioni che sorgono dalla sessualità umana17.

Le osservazioni di Evdokimov permettono affermare che il carisma della 
donna esiste prima di tutto nell’essere. La sua presenza nel mondo è unificatrice. 
Con l’insieme della sua natura ella conserva, protegge, integra; la delicatezza 
del suo essere, in se stessa s’indirizza verso la santità. Nel suo essere è inscritta 
la vocazione alla realizzazione dell’annunzio di Dio, pronunciato in dialogo con 
15 Por. G. Giannini, Il problema antropologico: linee e sviluppo storicospeculativo dai presocra-

tici a s. Tommaso, Roma 1965, p. 58; W. Telfer, The Birth of Christian Anthropology, The 
Journal Theological Studies 13(1962), p. 347.

16 Evdokimov analizza la creazione dell’uomo, nella distinzione tra maschile e femminile, 
innanzitutto nelle opere relative al sacramento del matrimonio: Le Mariage, Sacrement 
de l’Amour, Lyon 1947 e Le Sacrement de l’Amour. Le mystère conjugal à la lumière de la 
Tradition Orthodoxe, Paris 1962. I punti del riferimento sull’argomento li troviamo anche 
nel libro La Femme et la Salut du Monde. Etude d’anthropologie chrétienne sur les charismes 
de la femme, Tounai – Paris, 1958.

17 Por. Le Mariage, Sacrement de l’Amour, 47. 



82 NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

il serpente dopo la caduta dell’uomo: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno” (Gen 3, 15). Evdokimov dirrà: “La donna trafigge il dragone, e non 
con qualche atto, ma col suo semplice essere, con la sua purità. Proprio questa 
santità dell’essere è ai demoni mortalmente insopportabile. (...) La donna, 
estatica si volge verso l’interno del suo essere, o semplicemente dell’essere. 
L’elemento femminile agisce al livello della struttura ontologica, non è quindi 
il verbo ma l’«esse» (essere), il seno della creatura”18.

Chiamata all’essere somigliante allo Spirito Santo
Evdokimov osserva che la costituzione della donna, i carismi inscritti nella 

sua natura la mettono come “somigliante allo Spirito Santo”. La realtà con-
tenuta in quest’affermazione rivela la sua vera e giusta vocazione nel mondo. 
Ella “non è chiamata ad una semplice cooperazione di sforzi o ad una col-
laborazione pragmaticamente utile e giustificata, ma alla creazione insieme 
con l’uomo della realtà assolutamente nuova del maschile e del femminile 
che vanno a formare il corpo del Sacerdozio Regale”19. Non si tratta qui la 
presenza collaboratrice nel senso di servire. La figura della donna è distinta 
dall’uomo ma complementare ad esso. Essa esprime la persona, il suo dinami-
smo di trasparenza e di comunione trinitariamente fondata: “è chi sta faccia 
a faccia; di fronte al figlio di Dio si pone la figlia di Dio; l’uno completa l’altra; 
s. Paolo dice che «né l’uomo può fare senza la donna, né la donna senza l’uomo 
nel Signore» (1 Cor 11, 11)”20. La creazione della donna “da Adamo” e come 
“aiuto” dell’uomo, non importa “una creatura meno perfetta”. La creazione 
del femminile significa piuttosto che l’uomo senza la donna non può vivere 
la propria verità di creatura. Insieme al carattere maschile, quello femminile, 
somigliante allo Spirito Santo, aiuta l’uomo a ricordare che la sua presenza è 
un soffio d’amore.

La somiglianza allo Spirito Santo dona alla donna una particolare sen-
sibilità che rappresenta una specifica caratteristica della natura femminile. 
Quest’attributo si trasferisce nella sua vita in cui ogni elemento religioso trova 

18 P. Evdokimov, Le Sacrement de l’Amour, p. 46.
19 Ibidem, p. 19.
20 Ibidem, p. 20. Per approfondire il tema: M. Rupnik, Dire l’uomo l’uomo, t. 1: Persona, 

cultura della Pasqua, Roma 1996, p. 93-94. L’Autore conferma che la creazione di Eva da 
Adamo rappresenta una visibile oggettivazione di Adamo. Eva è creata come „aiuto” 
perché nell’atto della creazione „diviene l’altro di Adamo”. Rappresenta l’aiuto di Adamo 
perché quasi non cada “con il tentatore nella perversione egoista” e non si chiude “in un 
guscio isolato, incamminandosi così verso la morte”.
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il suo riflesso. Perciò l’iconografia mostra la sua esistenza nelle immagini della 
preghiera, dell’adorazione e della lode al Creatore. Questa visione permette, 
ad Evdokimov, di avvicinare l’immagine della donna a quella dell’Eucaristia. 
L’”epiclesi” dello Spirito Santo durante la liturgia dell’Eucaristia unisce, tra-
sforma, porta la comunione nel corpo. La vocazione della donna all’essere 
somigliante al Paraclito implica che ella possiede la capacità di riunire, di 
fare uno. “Per la sua struttura religiosa, la donna è l’atto di integrazione vivi-
ficante” osserva Evdokimov21. Non solo questo avvicina la donna all’aspetto 
eucaristico. L’Autore mira al fondo del mistero nascosto nella femminilità e 
cerca di collegare due realtà radicate nell’agire delle due donne – Eva e Maria 
Vergine – la causa e il compimento delle promesse divine: “Gli elementi più de-
cisivi del destino umano si attualizzano nell’elemento religioso per eccellenza; 
l’umanità comunica eucaristicamente con il male nella donna e la promessa 
della salvezza affonda le sue radici sempre nella donna – spiga di grano: la 
donna «ti schiaccerà il capo» (Gen 3, 15), la donna partorirà il Salvatore”22.

Tra i carismi della donna, nella sua struttura fisica adattata a partorire e 
spirituale, è inscritta la maternità. L’istinto materno, inserito nella capacità 
fisiologica della donna, secondo le osservazioni del nostro Autore, è condizio-
nato dai suoi valori spirituali: “Dal suo spirito materno che le viene la facoltà 
fisiologica e la corrispondenza anatomica”23. Il carisma della maternità fa parte 
della natura d’ogni donna, senza distinzione tra la vergine e la sposa. Questa 
condizione è così radicata nella personalità femminile che diventa un istinto 
che necessita di una realizzazione fisica e spirituale: “Il suo carisma della 
«maternità» interiorizzata ed universale spinge ogni donna verso l’affamato e 
il bisognoso e sottolinea mirabilmente l’essenza femminile: vergine o sposa, la 
donna è madre «in eternum». Le componenti del suo animo la predispongono 
a covare tutto ciò che cresce lungo il suo cammino, a scoprire anche nell’essere 
più virile e forte un bambino debole e indifeso24.

La Vergine Maria, Nuova Eva, nella sua immacolata concezione tramite 
lo Spirito Santo, conosce nel profondo il senso della maternità. Il carisma 
della maternità affidato alla donna, con l’annunciazione dell’Angelo e in 
conseguenza la nascita di Gesù, cambia la sua natura. Ella diventa Madre 
conservata nella verginità: “Nuova Eva in Cristo, Maria reca la verità circa 
la natura umana; la Chiesa la dichiara eternamente «vergine», vergine in 
essenza e perciò madre. E’ perché di regola la verginità fiorisce in maternità 

21 P. Evdokimov, La Femme et la Salut du Monde, p. 157.
22 Ibidem, p. 158.
23 Ibidem, p. 12.
24 Ibidem, p. 41.
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che ogni donna è chiamata a ciò che é materno”, così Evdokimov commenta 
la maternità che non si oppone alla verginità25.

Evdokimov osserva che l’istinto materno è più forte di quello paterno, e 
lo inserisce nella concezione di matriarcato. E’ interessante che l’istinto pa-
terno della prima Persona della Trinità nella Sacra Scrittura è espresso con 
le immagini della maternità (cfr. Ga 4, 19). Questa forza, che viene dal dono 
così caratteristico per la donna, costruisce il fondamento religioso di ogni 
essere umano. Il nostro Autore nota che “il principio religioso, nell’umano, 
si esprime attraverso la donna (...) nella sua purezza, é nell’«anima» e non 
nell’«animus»”26. In ciò risulta il collegamento della maternità con la pater-
nità. La sua espressione è evidente in modo particolare, nota Evdokimov, 
nella relazione tra Theotokion e Theotokos. I testi liturgici suggeriscono che 
nella Vergine si rivela la figura umana della Paternità divina27. “Alla paternità 
divina come carattere distintivo dell’essenza del Padre che genera il Figlio e fa 
procedere da sé lo Spirito Santo, risponde dirittamente la maternità femminile 
come specificità religiosa della natura umana”28, riflette Evdokimov.

Rivolta alla Theotokos
La donna trova il suo archetipo nella Madre di Dio – Theotokos – Pneu-

matofora – la portatrice dello Spirito Santo29. Il suo libero e confidente Fiat 
all’iniziativa di Dio ha rivelato la sua castità degna di collaborare nell’opera 
della redenzione dell’uomo e la volontà aperta ai progetti divini. Questo “si” 
della Vergine, raggiunge il suo culmine nel mistero della croce. “Dalla ferita 
della Vergine, dallo Spirito e dal sangue è nato l’Archetipo femminile. Per la 
Vergine, il suo ministero di donna comincia nell’istante dell’Annunciazione, 
ma archetipicamente risale e si radica nella croce” afferma Evdokimov30.

La presenza della Theotokos è santificante, rivela la pienezza nel senso 
archetipico, diventa continua rivelazione della santità e del rendimento di 

25 Ibidem, p. 43.
26 Ibidem, p. 152.
27 Ci si riferisce al frammento del terzo degli otto toni della liturgia dei vespri domenicali, 

relativamente alla parte chiamata dogmatikon: “Tu hai generato il Figlio senza padre, 
questo Figlio che il Padre ha generato senza madre, prima che i secoli fossero”. Cf. ibidem. 

28 Ibidem, p. 156.
29 Il nostro Autore dedica a questo tema uno dei capitoli del suo libro fondamentale riguar-

dante la teologia della donna La donna e la salvezza del mondo sotto il titolo La Theotokos: 
Archetipo del femminile. Cf. ibidem, p. 211-224. La partecipazione della Vergine all’opera 
di redenzione è alquanto sottolineata nei testi liturgici della festa dell’Annunciazione.

30 Ibidem, p. 211.
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gloria a Dio. La Vergine Maria, che ha generato la Luce e che rappresenta il 
primo essere umano divinizzato, illumina il mondo e con questa luce indica la 
strada verso la salvezza. In essa si realizza la divinizzazione, destinata da Dio 
a tutto l’universo. Grazie alla santità e divinità della Vergine, che è un riflesso 
della divina ipostasi di Gesù Cristo, il mondo diventa una nuova creatura. La 
divinizzazione della Vergine esiste quindi nella sua maternità divina: “L’A-
giofania e la Dossofania, manifestazione della santità e della gloria, la Vergine 
testimonia il progetto di Dio sulla creatura: la perfetta unione dell’umano e del 
divino nel primo essere umano deificato. Il mondo è stato creato per deificare 
la creatura, e nella Vergine questo destino universale è pre – realizzato, perché 
Maria è la sua prefigurazione archetipica”31.

L’umanità partecipa alla natura divina attraverso la carne di Maria offerta al 
Cristo. Se quindi Gesù è “la Via, la Verità e la Vita“ (Gv 14, 6) la sua Madre è 
la “Odigitria”32, la guida per eccellenza sulle vie della salvezza. “La Vergine è 
la «prima»: precede l’umanità e tutti la seguono. Genera il Cammino e pone 
se stessa come «buona direzione», una «colonna di fuoco» che porta verso 
la Nuova Gerusalemme”33. Nella Vergine si realizza l’espressione di s. Ireneo, 
ammirata dai Padri, è spesso citata da Evdokimov: “Dio si è fatto uomo perché 
l’uomo diventasse dio”.

Quando parliamo di Theotokos come l’archetipo dobbiamo riferirci secondo 
Evdokimov, al Sacerdozio Regale Femminile. In questo contesto l’Autore pone 
l’accento sulla natura della donna e afferma che il servizio che caratterizza il 
sacerdozio dell’ordinazione è inscritto nel suo essere umano e non riguarda le 
funzioni: “Il ministero d’ordine non è compreso fra i suoi carismi e rappresen-
terebbe quindi un tradimento del suo essere”34.

Il sacerdote ministro capeggia il popolo cristiano verso la salvezza, alla 
liturgia celeste. Là non esistono più funzioni. Il sacerdote è unico – il Cristo. 
Lui “celebrerà la liturgia celeste, ma a capo del popolo, del sacerdozio regale, 
resta la Theotokos che lo esprime come «esse» del Regno stesso: la santità «in 
aeternum» e l’epitalamio del «Sanctus»”35.

31 Ibidem, 213.
32 La parola Odigitria deriva dal greco hodégeo e significa guidare. In Bisanzio è stata creata 

un tipo d’icona che rappresenta la Madonna come la Guida sulla strada della vita. La 
Vergine del tipo Hodigitria, “colui che mostra la via”, rappresenta il dogma cristologico e 
mostra suo Figlio, Colui che è la via. Sul braccio sinistro porta il bambino che benedice 
e con la destra indica il Salvatore. Por. P. Evdokimov, L’Art de l’Icône. Théologie de la 
Beauté, Paris 1970, p. 220.

33 P. Evdokimov, La Femme e la Salut du Monde, p. 213.
34 Ibidem, p. 214-215.
35 Ibidem, p. 216.
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Ogni donna contemplando il mistero della presenza della Theotokos scopre 
in essa l’archetipo della castità ontologica, la vocazione alla purificazione del 
mondo, l’essere il roveto ardente. Il carisma della castità, come quello della 
maternità è inserito nella natura d’ogni donna, sia sposa, sia vergine. “Si sotto-
linea così il carisma specificamente femminile della purezza che ha il compito 
di eliminare l’inclinazione all’iniquità che intacca e corrompe l’ontologia 
umana” indica Evdokimov36 determinandola con il greco termine sophrosyn. 
Esso esprime non solo la castità ontologica ma nello stesso tempo l’integrità 
conforme alla Sapienza. Così la castità non è solo un attributo che caratterizza 
la natura femminile, ma rivela tramite la Vergine e la sua purezza materna la 
più potente filantropia divina37. 

Rivolta alla Theotokos, la donna ritrova lo spirito del servizio, che sorge 
dall’essere la Madre di colui che “non é venuto per essere servito, ma a servi-
re” (Lc 1, 38). L’attributo che accompagna la sua verginità e maternità deve 
essere inteso nel senso di un ministero d’intercessione per tutta la Chiesa. La 
Vergine Maria per la sua divina maternità è dimora dello Spirito Santo: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te” (Lc 1, 35). La presenza del Paraclito riguarda 
quindi anche il femminile, collega ogni donna con gli avvenimenti santificanti 
e trasformanti del Consolatore. Evdokimov osserva che “il femminile, quando 
è imperniato sul proprio essere, è posto sotto il segno della Natività e della 
Pentecoste, della generazione della nuova creatura e del nuovo eone”38.

Infine rivolgersi alla Theotokos significa imparare a dire a Dio il fiat che 
nasconde la forza unificatrice, il fiat che una volta pronunciato fa entrare 
sulla strada della santità, alla salvezza nell’unità. Questo fiat contiene quindi 
l’aspetto ecumenico ed è espresso nell’umile preghiera, nell’adorazione della 
presenza divina che può diventare l’inizio della riconciliazione. E non solo 
questo. La donna chiamata a stare accanto all’uomo, con tutti i suoi carismi e 
la sua femminile sensibilità religiosa, deve diventare un segno della vita radi-
cata nei valori, imparati rivolgendo continuamente lo sguardo all’Archetipo, 
alla Vergine – Theotokos. “Alla donna spetta il compito di correggere lo zelo 
maschile che molto spesso e sempre di più tende alla profanazione dei misteri 
e alla perdita dei valori spirituali”39.

La Vergine è stata chiamata a riportare la vittoria contro il male, tramite la 
sua purezza. La sua continua apertura all’agire dello Spirito Santo ha permesso 
di accogliere il Redentore. Evdokimov sottolinea come ogni donna possieda 

36 Ibidem, p. 217.
37 Ibidem.
38 Ibidem, p. 221-222.
39 Ibidem, p. 223.
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la capacità di generare Dio nelle anime umane: “La donna ha innanzitutto 
questo carisma materno di generare il Cristo nelle anime degli uomini. (...) 
La salvezza verrà solo dalla santità e questa, nelle condizioni della vita attua-
le, è più intima alla donna (...), ogni donna ha un’intimità innata, quasi una 
complicità, con la tradizione, la continuità della vita; la donna, nella santità, 
con la forza dell’umiltà è particolarmente capace di avvicinare l’essenza e 
l’esistenza perché «l’umiltà è l’arte di trovarsi esattamente al proprio posto»”40.

Conclusione
Il pensiero teologico di Evdokimov riguardante la donna rivela il “femi-

nismo” che non distrugge l’essere umano e in stesso tempo la civilizazzione 
umana ma fa vedere la belezza della donna che supera la semplice estetica e 
diventa la belezza divina che non passa mai. La teologia della donna creata 
da Evdokimov attinge dalla sua esperienza personale – le doppie nozze, la 
vita coniugale e la paternità nell’ordine della natura. Così per il feminismo 
contemporaneo e in un certo senso la perdita della verità sull’essere feminile 
la teologia di Evdokimov può diventare l’indicazione alla riscoperta dei veri e 
giusti valori della donna e rinnovare il suo posto nel mondo e in stesso tempo 
il compimento della sua vocazione cristiana – diventare sempre di più somi-
gliante allo Spirito Santo con il punto di riferimento alla Theotokos.

Parole chiave: Evdokimov, ortodossia, antropologia teologica, donna, Theo-
tokos, immagine e somiglianza di Dio.
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„CONSTANT TEMPTATION OF FAITH”. 
CONTEMPORARY IDOLATRY AND ITS ORIGINS

Looking at some reputedly religious phenomena in today’s world we could 
openly ask whether these phenomena don’t fall, in certain cases, into a cat-
egory of a new kind of idolatry which means replacing God with a creature. It 
is the world of human sensations and experiences that should be especially 
taken into consideration, sensations and experiences which are often regarded 
as religious or which, in some cases, undergo the process of absolutisation, 
whereas this is only a kind of concentration on oneself or on a particular thing. 
It has been noticed quite accurately, that modern times can be characterised 
by a shift “from wooden idols to spiritual idols”. Therefore, there is an urgent 
need for philosophical and theological perspective on this broad sphere of 
experiences, and for a question whether those experiences create new idols 
and, by the same token, whether they are idolatrous in character. To answer 
these questions responsibly and coherently we have to define the origins of 
idolatry and concurrently find the appropriate criteria which will enable us to 
evaluate theologically respective phenomena which may appear questionable. 
This very issue constitutes the subject of this study.

Key words: God, name of God, deity/idol, image worship/idolatry, error, sin, 
worship, religion, positivism, metaphysics, culture.
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Katechizm Kościoła katolickiego z głęboką znajomością psychologii i wraż-
liwości religijnej człowieka stwierdza: 

Bałwochwalstwo nie odnosi się tylko do fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje 
stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwieniu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce 
zawsze wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, 
czy chodzi o innych bogów czy o demony (np. satanizm), o władzę, o przyjemność, 
rasę, przodków, państwo, pieniądze itd.1 

Patrząc na wiele dzisiejszych zjawisk, którym nadaje się miano religijnych, 
trzeba otwarcie postawić sobie pytanie, czy w niektórych przypadkach 
nie mamy do czynienia z jakąś postacią bałwochwalstwa (idolatrii), czyli 
stawiania jakiegoś stworzenia w miejsce Boga. Należy zwłaszcza zwrócić 
uwagę na świat ludzkich doznań, które często uważa się za religijne bądź 
też w niektórych sytuacjach dokonuje się ich absolutyzacji, a są one tylko 
jakimś skoncentrowaniem się na sobie bądź na jakiejś rzeczy. Z takim zja-
wiskiem mamy np. do czynienia w „spoczynku w Duchu Świętym”2, będą-
cym w zasadniczej mierze absolutyzacją ludzkich doznań, bardzo bliskich 
herezji messalianizmu, a nawet z nią tożsamych3. Trafnie zwrócono uwagę, 
że w czasach nowożytnych nastąpiło przejście „od bożków drewnianych do 
bożków ducha”4.

Pojawia się więc pilna potrzeba filozoficzno-teologicznego spojrzenia na 
tę rozległą sferę doświadczeń i otwartego zapytania się, czy nie tworzą one 
nowych idoli, a tym samym czy nie mają charakteru bałwochwalczego. Aby 
na to pytanie spójnie odpowiedzieć, trzeba przede wszystkim zidentyfikować 
genezę bałwochwalstwa, a dzięki temu uzyska się odpowiednie kryteria, 
pozwalające ocenić teologicznie poszczególne zjawiska, które mogą budzić 
nasze wątpliwości5.

1 Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002, nr 2113.
2 Por. W. Cyran, Spoczynek w Duchu Świętym. Refleksja teologiczna i świadectwa, Często-

chowa 2010.
3 Kongregacja Nauki Wiary, List Orationis formas, 9, [w:] W trosce o pełnię wiary. Dokumenty 

Kongregacji Nauki Wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, J. Królikowski, 
Z. Zimowski (red.), Tarnów 2010, s. 412.

4 Por. R. Dekoninck, Des idoles de bois aux idoles de l’esprit. Les métamorphoses de l’idolâtrie 
dans l’imaginaire moderne, „Revue théologique de Louvain” (2004) 35, s. 203-216.

5 Warto mieć na uwadze, że w wielu kręgach teologicznych zagadnienia tego typu są już 
podejmowane i analizowane z wielu punktów widzenia. Por. Autour de l’idolâtrie. Figures 
actuelles de pouvoir et de domination, B. Van Meenen (red.), Bruxelles 2003; L’idole dans 
l’imaginaire occidental, R. Dekoninck, M. Watthee-Delmotte (red.), Paris 2005; L. Alici, 
Cielo di plastica. L’eclisse dell’infinito nell’epoca delle idolatrie, Cinisello Balsamo 2009.
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Źródła bałwochwalstwa

Błąd

Mówiąc o idolach, w punkcie wyjścia musimy uwzględnić relację, która 
łączy człowieka z Bogiem na poziomie podstawowego poznania, jakie o Nim 
posiadamy. Uznajemy, że oprócz światła Objawienie, przez które Bóg mówi 
nam, kim On jest, rozum ludzki może dojść do pewnego poznania Stwór-
cy. Droga prowadząca do tego poznania jest bardzo wymagająca i trudna, 
obarczona rozmaitymi trudnościami i przeszkodami, zwłaszcza ludzką 
ograniczonością intelektualną i moralną, nawet jeśli należy władze rozumu 
i woli uznać za wyjątkowe. Historia myśli ludzkiej jest rzeczywiście bardzo 
długa w tym względzie, ale jest ona zarazem bardzo uboga, jeśli chodzi 
o faktycznie osiągnięte rezultaty. Ilustruje ona bardzo wymownie fakt, że 
natura ludzka zraniona przez grzech jest daleka od pełnego i efektywnego 
wykorzystania wszystkich swoich wrodzonych możliwości. Tam, gdzie umysł 
ludzki doszedł do jakiegoś poznania Boga, to przy bliższej analizie efektów 
tego poznania, okazuje się jednak, że ono jest obciążone wieloma błędami 
i niedopowiedzeniami. Oczywiście, błąd w odniesieniu do Boga nie czyni 
z tego błędu w sposób konieczny idola. To, co wielcy filozofowie greccy czy 
mędrcy indyjscy mogli powiedzieć o Bogu, nie jest odrzucane przez filozofię 
chrześcijańską, ale zostaje poddane oczyszczeniu i udoskonaleniu. Błędy 
poznawcze dotyczące Boga nie są sobie równe. Niektórych z nich można 
było uniknąć, a innych nie. O bałwochwalstwie można mówić w takich 
przypadkach, w których błąd jest zawiniony przez człowieka. Można – na 
przykład – nie znać jakiegoś przymiotu Boga lub nie uznawać tajemnicy 
stworzenia bez popadania w bałwochwalstwo, ale nie można go uniknąć, 
jeśli dokonywałoby się wyeliminowania całkowicie szczególnej i niedostęp-
nej dla człowieka wyjątkowości Najwyższego.

Jeżeli chodzi o poznanie nadprzyrodzone należy zauważyć, że w Starym 
Testamencie objawienie prawdziwego Boga, który jest przedmiotem wiary 
nadprzyrodzonej, dokonało się stopniowo. Można mówić o „prawdziwej 
pedagogii Bożej” w tym względzie6. W objawieniu tym miało miejsce szerokie 
wykorzystanie metafor i antropomorfizmów oraz odwołanie się do języka 
symbolicznego7. Jest niewątpliwie znaczące, że nie ucierpiało na tym, jeszcze 
bardzo niedoskonałe, poznanie Boga. Wykorzystanie obrazów nie zakłada 
6 Por. II Sobór Watykański, Konst. Dei Verbum, 15.
7 Por. P. Grelot, La langage symbolique dans la Bible, Paris 2001.
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w sposób konieczny bałwochwalstwa. Współcześni apologeci chrześcijań-
scy idą zbyt daleko, gdy przesadnie przypisują dzisiejszemu ateizmowi moc 
oczyszczającą w stosunku do naszych niedoskonałych przedstawień Boga 
i do naszego języka teologicznego. Biblia jednoznacznie poświadcza, że naj-
bardziej autentyczna wiara nadprzyrodzona może posługiwać się najprost-
szymi metaforami; wcale nie potrzebuje wyszukanego języka i subtelnych 
przedstawień. Jeśli jakaś metafora oświeca ducha ludzkiego, zbliżając go do 
prawdy, przestaje być już tylko metaforą i staje się bezpośrednim i właści-
wym przedstawieniem przedmiotu. Wykorzystanie wyobraźni nie zaciemnia 
rozumu, oczywiście pod warunkiem, że zostaje utrzymane na właściwym dla 
niej poziomie i wykorzystane we właściwym dla niej zakresie. Czym innym 
jest wykorzystanie obrazu przez rozum, a czym innym sprowadzenie myślenia 
do wyobraźni. Święty Tomasz z Akwinu, zaznacza w odniesieniu do staro-
żytnych filozofów, którzy przypisywali Bogu naturą cielesną, że źródłem ich 
błędu była chęć wyobrażenia sobie tego, co dotyczy Boga, gdy tymczasem 
wyobraźnia dostarcza obrazów odnoszących się tylko do dziedziny rzeczy 
cielesnych8. Przyczynę bałwochwalstwa, za Księgą Mądrości, upatruje on 
w naturalnej przyjemności, którą człowiek znajduje w tworzonych przez 
siebie wyobrażeniach. Rzeczywistości duchowe przekraczają jednak zdolno-
ści wobrażeniowe człowieka. Wolna myśl, która posługuje się wyobraźnią, 
może używać metafor, byle była świadoma ich ograniczoności i zakresu ich 
możliwego wykorzystania. Jeśli więc ateizm posiada jakąś moc oczyszczającą, 
to nie z tej racji, że tradycyjne przedstawienia Boga są pozbawione wartości, 
ale z tej, że te przedstawienia – w takiej mierze, w jakiej są w jakimś stopniu 
obciążone antropomorfizmami – nie są dla wiary dość głębokie, by ludzki 
duch mógł je uznać za narzędzia całkowicie adekwatne i uprawnione do 
wykorzystania w swoim myśleniu o Bogu. Dobrze opracowana lekcja na-
tury i metody teologii są jednak wystarczającymi narzędziami, by takiego 
oczyszczenie dokonywać w jeszcze większym stopniu.

Pozostaje więc stwierdzić w tym miejscu, że bałwochwalstwo nie wyjaśnia 
się tylko i wyłącznie na poziomie poznawczym. Zakłada ono oczywiście błąd 
w stosunku do Boga i niekiedy mamy do czynienia z bałwochwalstwem typu 
poznawczego, ale nie można go sprowadzić tylko do tego rodzaju błędu. 
Byłoby to uproszczenie, a poza tym ulegałaby obniżeniu odpowiedzialność 
moralna, biorąc pod uwagę ograniczoność ludzkiego poznania w kwestiach 
religijnych.

8 Por. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles I, 20.
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Nienawiść Boga

Bóg, który jest światłem ducha ludzkiego, jest celem ostatecznym 
człowieka. Z tej racji jest przedmiotem woli – pierwszej miłości, która 
polaryzuje i ukierunkowuje wszystkie ludzkie wybory. Takie podstawowe 
postawienie sprawy, domaga się zarazem pytania o to, co dzieje się wtedy, 
gdy przez grzech śmiertelny człowiek odwraca się od Boga? Zastępuje on 
Boga innym stworzeniem, czyniąc je swoim celem ostatecznym. Analiza 
grzechu śmiertelnego dostarcza ważnych wyjaśnień dotyczących związków, 
które mogą zachodzić między ateizmem i bałwochwalstwem. Grzeszną wolą 
stworzenie odrzuca Boga. Tymczasem grzesznik nie zna nieuporządkowane-
go i degradującego charakteru tej miłości. Jego sumienie nie przestaje go 
napominać, że jedynie prawdziwy Bóg ma prawo do miłości, angażującej całe 
ludzkie przeznaczenie. Stworzenie, kiedy zastępuje się nim Boga, zajmuje 
nieprzysługujące mu miejsce. Im bardziej grzesznik przywiązuje się do tego 
stworzenia, tym bardziej zanika w nim pamięć o Bogu, a nawet okazuje się 
uciążliwa i przykra. Bóg staje się intruzem, który przeszkadza w radosnym 
i spokojnym korzystaniu ze stworzenia. Właśnie dlatego, jeśli trwa grzech 
śmiertelny i coraz bardziej się utrwala, wywołuje nienawiść w stosunku do 
Boga, gdyż staje się On „konkurentem” dla stworzonego przez grzesznika 
„boga”, który został obrany za cel ostateczny. Gniew w stosunku do praw-
dziwego Boga, gdy zostanie mu nadana skrajnie wysoka ranga, może nawet 
wywołać absurdalne pragnienie zniszczenia Boga – bogobójstwo. Wskazał 
na to bardzo trafnie już kardynał Kajetan w komentarzu do Sumy teologii 
św. Tomasza9.

Nienawiść do Boga połączona z chęcią zniszczenia Go nie jest obca pew-
nym formom ateizmu współczesnego, którym nadajemy miano „ateizmu 
wojującego”. Zwłaszcza pycha prometejska prowadzi do ateizmu, który 
jest przede wszystkim antyteizmem. Źródeł takiego antyteizmu nie należy 
upatrywać w błądzeniu rozumu, ale głownie w dramatach duchowych, któ-
rych doświadcza człowiek. Ponieważ nie potrafi z nimi się uporać, dlatego 
zwraca się przeciw Bogu i przeciw religii. Do takiego wniosku doszedł już św. 
Augustyn, co wyraził w swojej doktrynie „dwóch państw”: „Dwie miłości 
[...] powołały dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, 
powołała państwo ziemskie; miłość Boga zaś posunięta aż do pogardy sobą, 
powołała państwo niebieskie”10. 

9 Por. Kajetan, In Summa theologiae II-II q. 34 a. 1 ad 2.
10 Augustyn, O państwie Bożym [14, 28], tł. W. Kornatowski, t. 2, Warszawa 1977, s. 162.
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Ten rodzaj antyteizmu, który wypowiada bezpardonową wojnę Bogu – 
właściwie będącą buntem przeciw prawdziwemu Bogu – na mocy dialektyki, 
która zawarta jest w grzechu pychy, stanowiącej jego źródło, bezkrytycznie 
stawia bożka w miejsce Boga, którego chce się pozbyć. Tego rodzaju bunt 
przeciw Bogu w dużej części inspiruje twórczość artystyczną i refleksję 
filozoficzną w XIX i XX wieku. Najbardziej wymowne i wpływowe wyrazy 
tego faktu spotykamy w dziedzinie doświadczenia poetyckiego i w dziedzinie 
ideologii politycznych. Jest niewątpliwie znaczące, że w większości przypad-
ków to „ja”, które detronizuje Boga, nie zajmuje Jego miejsca. Ten podmiot, 
który dokonuje detronizacji Boga, doświadcza rozmaitych iluzji, formułuje 
niezliczone pretensje, chce przekroczyć granice „tego, co ludzkie”, oczekuje 
na pojawienie się jakiegoś „super-człowieka” rozumianego, bądź w sposób 
indywidualny, bądź w sposób kolektywny. Bunt prometejski prowadzi do 
zastąpienia starożytnych mitów nowymi idolami.

Bóg, będący najwyższym i suwerennym Dobrem, zostaje zastąpiony przez 
jakieś inne dobra. Możemy wówczas powiedzieć, że każde dobro stworzone, 
zajmujące miejsce Boga w sercu grzesznika, staje się idolem. W tej per-
spektywie należy rozumieć wypowiedź św. Pawła o obżarstwie, które staje 
się bałwochwalstwem (por. Ef 5, 5; Kol 3, 5). Epopeja romantyczna pychy 
prometejskiej zasługuje na miano szczególnego typu bałwochwalstwa, gdy 
uwzględni się kierujące nią dążenia. W tym nurcie człowiek zbuntowany 
nie zadowala się trwaniem przy obranych założeniach, ale usiłuje za wszelką 
cenę zrewidować całość swojej koncepcji świata: nie wystarczy mu już wy-
rzucenie Boga z woli, ale usiłuje go także wyeliminować z pamięci i oczyścić 
rozum z choćby najmniejszych Jego śladów. W nowej konstrukcji ideolo-
gicznej, bardzo zatroskanej o uniemożliwienie Bogu jakiegokolwiek powrotu 
do świata i człowieka, zostają wprowadzone takie struktury myślowe i me-
chanizmy kulturowe, które odgórnie nakładają się na zbuntowane „ja”, nie 
utożsamiając się z nim. Co więcej, łącząc się z wyobrażeniami i elementami 
mitycznymi, wywierają na człowieka presję prowadzącą do składania ofiary 
z siebie. Twory myślowe człowieka stają się dla niego wyzwaniem, znajduje 
się on przed własnym obrazem, poddając się jego tyranii.

Grzech przeciw cnocie religijności

Zwrócenie uwagi na miłość, która kieruje człowieka do jego celu, po-
zwala nam na dokonanie pewnego sprecyzowania. Otóż, idol pojawia się 
i działa w ramach przeżywanej relacji, w dynamizmie perwersyjnej miłości. 
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Zastępuje ona prawdziwego Boga, koncentrując na sobie miłość, która jest 
Mu należna. Trzeba ponadto podkreślić jeszcze inny element. Zajmując 
miejsce prawdziwego Boga, idol skierowuje na siebie kult boski. Właściwie 
biorąc, to kontekst religijny i kultyczny ukazuje w pełni, czym jest idol, 
a tym samym pozwala nam zidentyfikować perwersję bałwochwalczą, która 
dotyka równocześnie rozum i wolę.

Cnota religijności uzdalnia człowieka do oddawania Bogu tego, co jest mu 
należne. Ponieważ jednak Bogu należy się absolutnie wszystko, człowiek nie 
jest w stanie tego uczynić w takim stopniu; otrzymuje od Niego nieskończe-
nie więcej niż może Mu dać. Religia opiera się na sprawiedliwości, przy czym 
człowiek nie może oddać Bogu tego, co mu się ze sprawiedliwości należy. 
Religijność umożliwia jednak człowiekowi oddanie Bogu tego, co jest po 
ludzku możliwe za pośrednictwem pewnych aktów, które są wewnętrznymi 
lub zewnętrznymi aktami kultu.

Sprawiedliwość oznacza pewną odpowiednią „miarę”, która – chociaż nie 
ma charakteru arbitralnego – opierając się na naturze rzeczywistości, odnosi 
się do prawdy. Kult należny Bogu czerpie swoją właściwą miarę z wzniosłości 
Bożej; jego miarą jest to, że kieruje się do prawdziwego Boga w Jego szcze-
gólnej i nieprzekazywalnej nikomu transcendencji. Akty cnoty religijności 
zwracają się w sposób właściwy do Boga, ponieważ jedynie Bóg jest Bogiem. 
Perwersja bałwochwalcza jest tak bardzo dogłębna i zgubna, gdyż kwestio-
nuje tę podstawową prawdę, redukując Boga do rangi stworzenia. Stanowi 
ona skrajną głupotę i zarozumiałość, ponieważ ośmiela się przypisać „ka-
mieniom i drewnu”, a więc przedmiotom materialnym, „niekomunikowalne 
Imię” (Mdr 14, 21). Sprzeciwia się więc szacunkowi dla Wszechmocnego. 
W wyniku takiego postępowania człowiek odchodzi od prawdy i pogrąża się 
w nocy kłamstwa. Święty Tomasz podkreśla, że człowiek okazuje kult Bogu 
nie z tej racji, żeby On go potrzebował, ale „aby utwierdzić w nas, właśnie 
przez znaki widzialne, prawdziwy pogląd o Bogu”11. W czwartej prefacji 
zwykłej znajdujemy liturgiczne przedłużenie tego przekonania, gdy modlimy 
się: „Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają 
do naszego Zbawienia” (nr 39). Trzeba przypomnieć w tym miejscu także 
ważne zdanie św. Pawła z Listu do Rzymian: „Prawdę Bożą przemienili 
oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć 
Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen” (Rz 1, 25).

O swoich własnych siłach, człowiek może dojść do poznania Boga tylko 
za cenę niezmiernych wysiłków. Skłonność do grzechu bez przerwy wywiera 
11 Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles III, 120.
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presję na wolę, prowadząc ją do opowiedzenia się po stronie stworzeń. Nie 
należy więc się dziwić, że bałwochwalstwo nieustannie nęka człowieka w cią-
gu jego dziejów. Charakterystyczny dla naszych czasów jest fakt, że rozmaite 
formy perwersji bałwochwalczej nie są jasno określane i nie da się ich łatwo 
zidentyfikować, ale przybierają formy subtelne i często zamaskowane. Rozwi-
jają się koncepcje życia czysto świeckiego i laickiego. Mentalność naukowa 
wnosi znaczący wkład w rodzenie się i utrwalanie laicyzmu. Duch naukowy 
jest utożsamiany z duchem rozumu i może wydawać się, że odniesienie do 
rozum wystarczy, aby wyeliminować „byty wyobrażeniowe”, którymi są idole. 
Rzeczywiście, tryumf rozumu w dziedzinie poznania naukowego i realizacji 
technicznych wyznacza równocześnie schyłek rozumu metafizycznego. 
Doktryna pozytywistyczna ma w tym względzie rangę symptomatyczną – 
rozum naukowy dąży do wyzwolenia się od rozumu filozoficznego jak z ja-
kichś pęt. Duch naukowy stanowi część dziedzictwa, które zawdzięczamy 
kulturze greckiej. Tymczasem klimat kulturowy uległ głębokim zmianom od 
czasów starożytnych. W starożytnej Grecji ciekawość naukowa rozwijała się 
w kontekście odważnych poszukiwań metafizycznych, podczas gdy współcze-
snym zdobyczom świata materialnego towarzyszy abdykacja rozumu wobec 
głębszych problemów. Dochodzi do tego – u samych filozofów – deklaracja 
niezdolności rozumu do podjęcia istotnych problemów dotyczących czło-
wieka. Ten kryzys dotyka także myślicieli chrześcijańskich, którzy chronią 
się w niby spokojnym domu fideizmu.

Fakt abdykacji rozumu metafizycznego w cywilizacji naukowo-technicznej 
nie może sprawić, że zniknie on z naszego pola widzenia. Nie można po-
zwolić na to, by człowiek utwierdził się w przekonaniu, że skoro jego rozum 
zdołał osiągnąć pewne poznanie umożliwiające człowiekowi panowanie 
w świecie materialnym, to tym samym kontroluje już całość problemów 
ludzkich. Rozum wyspecjalizował się tylko w jednym kierunku, rezygnując 
z obecności na rozległych obszarach rzeczywistości, a tym samym zapomniał 
o swoim powołaniu uniwersalnym, to znaczy o tym, że stale ma „poszerzać 
horyzonty racjonalności”, jak wielokrotnie podkreślał papież Benedykt XVI 
w swoim nauczaniu12. Rezygnacja z uniwersalizmu uniemożliwia człowieko-
wi właściwe usytuowanie się w świecie oraz sprawia, że w dziedziny życia, 
które zostają zapomniane przez rozum, wchodzą rozmaite mity. Skrajny 
racjonalizm i mentalność mitologiczna współistnieją ze sobą i mogą na 
siebie wpływać – mitologia może stymulować rozwój, ale zawsze zwraca 

12 Por. L. Leuzzi, Allargare gli orizzonti della razionalità. I discorsi per l’Università di Benedetto 
XVI, Milano 2008.
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się przeciw człowiekowi. Francisco Goya trafnie zauważył: „Gdy rozum śpi, 
budzą się demony”. Rozum rezygnujący ze swego najwyższego powołania, 
którym jest poszukiwanie pierwszych prawd, staje się promotorem mitów 
i idoli. W tym należy upatrywać szczególną wymowę encykliki Fides et ratio 
Papieża Jana Pawła II, w której zachęca do odnowy filozofii i do korzystania 
z niej zarówno w Kościele, jak i we współczesnej kulturze. Niestety, jest to 
dokument, który pozostaje jednym z bardziej zapomnianych „Papieża Filo-
zofa” jak napisano w „New York Times” nazajutrz po ogłoszeniu encykliki 
o wierze i rozumie.

Filozofia i bałwochwalstwo
Dotychczasowe rozważania o ogólnym charakterze zwracają uwagę, że 

większości przypadków odrzucenia Boga towarzyszymy zjawisko, które możemy 
nazwać „wymianą wartości”. Ateizm „czysty”, który czyniłby człowieka wy-
łącznie samotnym, jest dość rzadki. Ateizm na ogół, w takiej czy innej formie, 
odwołuje się do idoli. Idole jawią się w ten sposób jako twory zastępujące Boga 
i następuje wypaczenie kultu należnego tylko Bogu

Rozdzielenie między Bogiem i religią
Powrót do idoli charakterystycznych dla nowych ideologii został w sposób 

szczególny przygotowany przez ten kierunek myślowy, który można umiejscowić 
na początku XIX wieku. Może on być schematycznie nakreślony jako odpo-
wiedź na ten cios, który na początku wydawał się śmiertelny, a który filozofia 
Kanta miała zadać metafizyce klasycznej. Wydawało się, że zostało na trwałe 
określone suwerenne panowanie rozumu w dziedzinie, którą tworzą elementy 
i formy wyrazu świata materialnego, opisywane przez nauki matematyczno-
-fizyczne. Rozum jest niezdolny do odkrycia jakiegoś śladu Boga w świecie, 
dlatego ma milczeć na Jego temat. Kant, za którym poszli inni myśliciele, 
drastycznie zakwestionował możliwość Objawienia13.

Czy zatem chrześcijaństwo zostało skazane na zagładę? Wielu w to uwierzy-
ło, a wśród nich młody pastor berliński Schleiermacher, który w sposób dość 
systematyczny wyłożył swoje wątpliwości w tej materii. W słynnych Mowach 
o religii pozostawił nam rezultaty swoich przemyśleń14. Zaakceptował wizję 
Kanta odnośnie do rozumu, filozofii i moralności. Religia jako taka jest według 
13 Por. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Kęty 

2011.
14 Por. F. Schleiermacher, Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą, 

tł. J. Prokopiuk, Kraków 1995.
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niego zdolnością duchową sui generis, niezależną od wiedzy i sumienia moral-
nego, dlatego jest ona przestrzenią uczucia – uczucia przynależności człowieka 
do całości wszechświata. Schleiermacher sprecyzuje później, że jest to uczucie 
„zależności”. Takie uczucie, oddzielone od rozumu, nie może być wydzielone za 
pośrednictwem jego przedmiotu, który nie podlega określeniu intelektualnemu. 
Przedmioty uczucia religijnego są formami dowolnymi i przygodnymi, za po-
średnictwem których to uczucie wyraża swoją spontaniczność. Schleiermacher 
posuwa się do twierdzenia, że nawet sam Bóg nie jest konieczny dla „religii”, 
gdyż jest On tylko jednym z wielu „przedstawień”, które przybiera uczucie. 
Co więcej, nie ma istotnej różnicy między politeizmem i monoteizmem – są to 
równouprawnione postacie religii. Sam Schleiermacher zwracał się w kierunku 
politeizmu i nigdy nie opowiedział się za osobową naturą Boga.

W konsekwencji religia nie różni się niczym od postawy podmiotu religij-
nego, a tym samym traci wszelkie miary obiektywne. Nie ma więc możliwości 
rozróżnienia między prawdziwym Bogiem i idolem, ponieważ na poziomie uczuć 
nie ma niczego, co pozwalałoby określić taką różnicę. Będzie się więc mówić 
o religii i jej różnych formach historycznych, nie stawiając przy tym problemu 
religii prawdziwej i fałszywej. Co więcej, można powiedzieć za Heglem – który 
wprawdzie krytykuje Schleiermachera, ale zgadza się z nim co do istoty jego 
poglądu – że religia ewoluowała w biegu dziejów i że chrześcijaństwo jest jej 
wyższym stopniem. Nie chodzi jednak tutaj o przeciwstawienie między prawdą 
i idolami.

Myśl Schleiermachera wywierała i nadal wywiera wpływ w spojrzeniu na 
religię. Liczne ślady tego wpływu można znaleźć np. w pismach Rudolfa Bult-
manna. Inspirowała ona i nadal inspiruje historię religii, która – sytuując się 
zasadniczo na poziomie analizy opisowej – nie formułuje sądów wartościujących 
na temat natury ich przedmiotu: wszystkie religie są jednakowo uprawnione, 
a może nawet równoważne, ponieważ są tylko zróżnicowanym wyrażeniem tej 
samej postawy religijnej. Problem prawdy o Bogu jest uważany za drugorzędny, 
jeśli nie zupełnie zbyteczny. Człowiek religijny jest określany przez jego uczucie 
odnośnie do tego, co Boskie, bez jasnego sprecyzowania, czym jest to, co Bo-
skie. Postawa religijna nie jest już mierzona prawdą o Bogu. Jeśli ma ona jakąś 
miarę, to trzeba jej szukać w immanencji podmiotu religijnego. Kult w sobie 
czy obrzęd, gorliwość emocji abstrahują faktycznie od bytu czy przedmiotu, do 
którego są adresowane.

Co oznacza miara dostarczana przez immanencję podmiotu, jeśli nie odwo-
łanie się do kryterium użyteczności? Gdy potem pojawi się Feuerbach, to nie 
zrobi niczego więcej niż zaproponował Schleiermacher. Stwierdzi on, że „przed-
stawienie” Boga transcendentnego, o którym już wiemy, że jest tylko „przed-
stawieniem”, jest po prostu szkodliwe dla człowieka. Feuerbach rozciągnie to 
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przekonanie na zmysł sacrum. Cześć, zamiast zwracać się do transcendentnej 
fikcji, powinna kierować się do „Ludzkości”, która jest wyrażeniem immanencji. 
„Ludzkość” – to nowy idol, który zwraca do siebie kult zarezerwowany „nieko-
munikowalnemu Imieniu”. Człowiek przebóstwiony, zależnie od okoliczności 
historycznych, będzie mógł dowolnie zmieniać to imię. Odnajdujemy je potem 
w Proletariacie lub Historii u marksistów, w Rasie u nazistów, w Państwie 
u faszystów i nacjonalistów. Już państwo Hegla jest pewnym rodzajem takiego 
idola. Te mity i ich analogie poprzedzają koncepcję czysto immanentną i służą 
do walki z ideą transcendencji. Myśliciele sytuujący się w tym nurcie byli na 
ogół wrogo nastawieni do chrześcijaństwa. Zdarzali się wprawdzie myśliciele, 
którzy wychodzili z założeń filozofii immanentnej i bronili chrześcijaństwa 
jako religii użytecznej dla ludu, ale nie uznawali jej prawdziwości. Przykładem 
takiego myśliciela może być Benedetto Croce ze swoją bluźnierczą koncepcją 
„starego boga”15.

Pozytywizm Augusta Comte’a
Postawa myślowa, której archetypicznym przykładem jest Schleiermacher, 

wprowadza dokładny rozdział między zmysłem sacrum (tego, co Boskie) i wy-
maganiami prawdy. W takim ujęciu problem sytuuje się na poziomie czystego 
pragmatyzmu, a nie na poziomie prawdy. To, co Boskie, zostaje zredukowane do 
ludzkiej lub społecznej potrzeby tego, co Boskie. Za taką opcją opowiedział się 
już Jean-Jacques Rousseau w Umowie społecznej. W takim ujęciu religia jest 
oceniana i rozpatrywana wyłącznie w oparciu o kryteria polityczne. Robespierre 
wprowadzając kult Bytu najwyższego okazał się wiernym uczniem Rousseau. 
Jak w starożytnym pogaństwie, religia nabiera w tym ujęciu charakteru pań-
stwowego i podlega kompetencji władcy.

Robespierre ze swoimi działaniami sytuuje się jeszcze na poziomie deizmu. 
W XIX wieku potrzeba tego, co Boskie, stała się jednak bardziej dwuznaczna, 
gdy została sprowadzona do potrzeby kultu – czci. Stanowisko kategorycznego 
ateisty, jakim był August Comte, jest bardzo charakterystyczne w tym względzie. 
W ramach myśli pozytywistycznej, unikającej wszelkiego odniesienia do kwestii 
metafizycznych, Comte opracował w najmniejszych detalach kult Wielkiego 
Bytu, czyli Ludzkości. Program Comte’a opiera się na założeniach, które stały 
się typowe dla czasów nowożytnych. Najpierw radykalny ateizm, który jest 
antychrześcijaństwem. Za nim idzie wprowadzenie kultu mającego cele czysto 
polityczne, ponieważ – wraz z odrzuceniem prawdziwego Boga – dochodzi się 
do tego, że człowiek adoruje tylko siebie. Wprowadzenie nowego kultu nie 
może być interpretowane tylko jako wynik wyrachowania politycznego. Comte 
15 Por. A. Di Mauro, Il problema religioso nel pensiero di Benedetto Croce, Milano 2007.
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jest równocześnie ofiarą samomistyfikacji i arcykapłanem nowej religii wpada 
w niekontrolowany determinizm. Kult, który za pośrednictwem postaci Clotilde 
de Vaux Comte oddaje Kobiecie, oznacza w rzeczywistości, że sentymentalizm 
i uczuciowość zyskują prawo do absolutnej niezależności odartej ze świętości 
i niewinności. W tym względzie pozytywizm odrzucił teologię romantyczną 
Schleiermachera. Religia wyzwala się od Boga; uczucie jest ponad Bogiem. 
Uczucie nie może jednak stać się treścią: człowiek stwarza więc swoich bogów. 
Inaczej mówiąc, człowiek dobrowolnie akceptuje bycie twórcą idoli.

Skrajności bałwochwalcze w filozofii
Jak ateizm i bałwochwalstwo nie łączą się ze sobą na zasadzie konieczności, 

tak również nie wykluczają się wzajemnie. Idole rodzą się w miejsce tego, 
co Boskie, gdy zostaje pozbawione prawdy. Odrzucenie prawdziwego Boga 
pociąga za sobą negację całego prawdziwego poznania Boga. Kantyzm, który 
wywołał reakcję Schleiermachera, wywarł jeszcze wpływ w innym sensie. 
Nauczanie metafizyki dotyczącej Boga i metafizyki Objawienia stanowią już 
tylko „przedstawienia” pozbawione obiektywnej podstawy. Myślenie o Bogu 
oznacza utworzenie sobie obrazu – uformowanie go w kategoriach czysto 
ludzkich, a więc uczynienie sobie idola. Bóg – zakładając, że istnieje – nie 
jest przedmiotem poznania prawdziwościowego. Utożsamia się w ten sposób 
niedoskonałość naszego poznania, jego nieadekwatność, z błędem. O Bogu 
nie można powiedzieć niczego, co byłoby prawdziwe, w związku z czym sam 
dogmat chrześcijański ma charakter bałwochwalczy.

Na bazie błędnej koncepcji poznania przyjętej w kantyzmie, Heidegger uznał 
zdanie Nietzschego: „Bóg umarł” za wyrażenie podstawowego dążenia filozofii 
zachodniej, która usiłuje być „pogromczynią idoli”16. Myśl powinna bez przerwy 
rozbijać koncepcje skończone rozumu fabrykującego idole. Wszystkie słowa 
o Bogu, a więc także słowa, które Bóg adresuje do człowieka, mają charakter 
bałwochwalczy. Właściwie do takich wniosków prowadzą stwierdzenia Heideg-
gera. Inspirując się językiem mistyków, ale nadając mu znaczenie, które jest mu 
obce, wydaje się on insynuować, że każde podejście do Absolutu na poziomie 
filozoficznym zakłada pustkę rozumu i całkowity adogmatyzm. Taka optyka, 
która przywołuje założenia obecne w religiach Wschodu, nie jest pozbawiona 
zgubnych zasad. W takiej jednak mierze, w jakiej taka optyka zgadza się w punk-
cie wyjście, że poznanie ludzkie jest niezdolne sięgnąć do prawdy metafizycznej, 
sytuuje się na antypodach stwierdzeń biblijnych mówiących o transcendencji 
prawdziwego Boga. Kluczowe znaczenie w tej kwestii posiada Księga Hioba, co 
jednoznacznie wykazał św. Tomasz z Akwinu w komentarzu do niej. Na mocy 
16 Por. M. Heidegger, Nietzsche, tł. B. Baran, t. 2, Warszawa 1999, s. 34-36.
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wrodzonej fatalności rozum ludzi wytworzył mity i idole. Wydaje się więc, że 
człowiek nie może żyć bez idoli w takiej mierze, w jakiej nie może pozbyć się 
rozumu. W konsekwencji dążenie do otwarcia jednostronnie apofatycznego 
dostępu do Boga narażone jest na niebezpieczeństwo tolerowania fałszywych 
bogów, a w skrajnym przypadku także na ich aprobatę. Adogmatyzm łączy się 
z synkretyzmem, który posiada wiele wspólnego z myślą indyjską.

Nadużywanie imienia Bożego
Zarzut podnoszony pod adresem chrześcijańskiego poznania Boga, że ma 

charakter bałwochwalczy jest oczywiście obraźliwe i zawiera wiele dwuznacz-
ności. Nie można jednak nie zauważyć także złych skutków powodowanych 
przez tych, który – praktycznie lub teoretycznie – myślą i mówią banalnie 
o Bogu i pomniejszają Jego transcendencję. Mówi się np. o Bogu w świecie, 
utożsamiając Go z prawami natury; nakłada się na Boga, jako dekrety Jego 
woli i wyrażenia Jego mądrości, najgorsze niegodziwości; włącza się Jego od-
działywanie w przyczyny i działania, które są mu całkowicie obce. Są to błędy, 
które mają potem poważne konsekwencje w odniesieniu do wiary i wyobraźni 
religijnej zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, ponieważ kształtują fał-
szywy obraz Boga.

Zwłaszcza rozmaite nieszczęścia, które ludzie w najbardziej kontrowersyjny 
sposób łączą z imieniem Boga skłaniają do bałwochwalstwa, ponieważ nie 
wyrażają szacunku należnego Najwyższemu. W takim przypadku Opatrzność 
Boża zostaje sprawdzona do rangi bezdusznego i fatalistycznego przeznaczenia, 
a pod imieniem prawdziwego Boga adoruje się fałszywych bożków pogańskich, 
a nawet samego „księcia tego świata”. Poważna odpowiedzialność historyczna 
spada na tych, którzy mówili i mówią o Bogu w sposób banalny, niski i ezote-
ryczny. Niestety, taki sposób mówienia często jest obecny w tzw. rekolekcjach 
ewangelizacyjnych, połączonych ze składaniem rozmaitych, często najbardziej 
dziwnych świadectw. Tego rodzaju nadużycia, a nawet karykatury mogą pro-
wadzić tylko do bluźnierstwa i bezbożności, nawet jeśli na początku bywają 
interesujące.

Destrukcyjna siła bałwochwalstwa
Pismo Święte uczy nas czerpać z mądrości prawdziwego Boga, którą nam 

objawił jako miarę mądrości ludzkiej. Ten, kto adoruje prawdziwego Boga, 
zachowuje także prawo moralne; swoją wiernością okazywaną temu prawu 
zaświadcza, że on sam jest w prawdzie. Przeciwnie, ten, kto adoruje fałszywych 
bogów, oddając się niegodziwym praktykom, poważnie rani swego ducha. 
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Księgi prorockie bardzo mocno podkreślają tę prawidłowość17. Obecność 
grzechu bałwochwalstwa w naszym świecie jest silnie związana z głębokim 
nieuporządkowaniem postaw etycznych. Analiza egzystencjalna postaw narzu-
canych przez wylansowane postacie współczesnych przewodników kulturowych 
(artystów, celebrytów, sportowców itd.) jest w tym względzie bardzo poucza-
jąca. Dla wzmocnienia swojego oddziaływania niejednokrotnie odwołują się 
oni do działań i zachowań naśladujących postawy religijne. Także dzięki tej 
manipulacji stają się oni niejednokrotnie wiążącym punktem odniesienia dla 
dokonywanych wyborów i przyjmowanych postaw.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na akty ofiar z pewną hojnością skła-
dane dzisiaj szatanowi, przede wszystkim w ramach aberracji satanistycznych. 
Gdy adoracja nie kieruje się już do Tego, który jest światłem, składana ofiara 
staje się samookaleczeniem. Złożenie ofiary Bogu, najwyższemu Panu oraz 
zasadzie bytu i życia, jest zgodne z pierwotnym porządkiem rzeczy. Taka ofiara 
złożona Bogu nie pada w nicość. Idol, który jest nicością, rozbija i niszczy. 
Dlatego ten, kto składa ofiarę idolowi, zaczyna stopniowo składać w ofierze 
swoje sumienie. Rodzaj eskalacji, z jaką pewni marksiści akceptują kłamstwo 
i zbrodnie, by służyć Historii bądź Partii, to znaczy ślepym siłom, jest tragicznym 
potwierdzeniem tego faktu. Tym, co w ten sposób zostaje złożone w ofierze 
na ołtarzu Molocha, jest samo sumienie. Taki holokaust nie jest możliwy bez 
skrajnego gwałtu zadanego naturze ludzkiej i stanowi parodię heroizmu.

Człowiek jest wezwany do przekroczenia siebie. Może to uczynić tylko 
przez całkowite i ufne powierzenie się troskliwemu i ojcowskiemu Bogu, Naj-
wyższemu i Wszechmogącemu. Jedynie ten, kto gotowy jest wszystko stracić, 
wszystko zyskuje. Człowiek może jednak usiłować podeptać wymagania wypi-
sane w jego naturze przez Stwórcę. Wezwanie do doskonałości przemienia się 
wtedy w pełen pychy bunt przeciw niedoskonałości i przeciw ograniczeniom. 
Metafizyczna nienawiść w stosunku do siebie, a nie miłość Boga, sprowadza 
człowieka na drogę skrajności. Jak istnieje parodia heroizmu, tak jest również 
możliwa parodia wiary, chociaż lepiej nie mówić w tym przypadku o wierze. 
Wiara chrześcijańska nie jest samobójstwem rozumu, ponieważ polega na 
przyjęciu Słowa Bożego, czyli tego, który jest samą Prawdą i nią łaskawie ob-
darowuje. Nieobecność zmysłu prawdy stanowi w tym przypadku decydującą 
różnicę. Dlatego najśmielszy fanatyzm może współistnieć ze sceptycyzmem lub 
relatywizmem odnośnie do wartości życia, tak jak w ideologii nazistowskiej 
z nihilizmem i beznadziejnością. Bóg, który jest światłem, jest źródłem dla tych, 
którzy szukają w Nim normy i wzoru postawy etycznej, w takiej mierze, w jakiej 

17 Por. S. Anthonioz, „À qui me comparez-vous?”. Is 40, 25: la polémique contre l’idolâtrie 
dans le Deutéro-Isaïe, Paris 2011.
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odbicie Jego światła powinno kształtować każdy ludzki czyn, za pośrednictwem 
którego człowiek zbliża się do Niego.

Idol nie rzuca żadnego światła na życie i egzystencję, jest on chmurą iluzji, 
która otacza ciemnością o pozorach światła. Idol prowadzi do przyjęcia jako 
naczelnej zasady działania: „cel uświęca środki”, to znaczy absolutyzuje je, 
pozostawiając nienaruszoną ich wewnętrzną perwersję w miejsce tego, co 
jest światłem. Idol pozwala więc na wszystko, a tym samym tyranizuje – jego 
bezpośrednią konsekwencją jest niemoralność. To wszystko, co jest czynione 
dla niego, łącznie z przestępstwem, jest „uświęcane” przez jego domniemaną 
sprawiedliwość. Fanatyzm, nihilizm i relatywizm moralny wynikają nawzajem 
z siebie. Gesty i postawy skrajne nie posiadają już braków wewnętrznych, 
dlatego nie mogą być podważone.

Zakończenie
Idol przeciwstawia się prawdziwemu Bogu. Bałwochwalstwo – zgodnie 

z przedstawionym wyżej opisem – rozwija się w takiej mierze, w jakiej prawda 
doświadcza jakiegoś schyłku, czyli traci na znaczeniu. Nie ulega wątpliwości, że 
świat współczesny, przez który przechodzą wielkie prądy ateistyczne, jest świa-
tem postępującego bałwochwalstwa. Eliminowanie prawdziwego Boga prowadzi 
w sposób bezpośredni i konieczny do pojawienia się fałszywych bogów – idoli.

Poznanie, do jakiego człowiek dochodzi w odniesieniu do Boga, rozwija się 
na podstawie poznania metafizycznego osiąganego w odniesieniu do stworzeń. 
Dlatego św. Tomasz z Akwinu nie bał się stwierdzić w sposób radykalny – może 
to nas zdumiewać – że jakikolwiek błąd popełniony w odniesieniu do natury 
stworzeń może stać się przeszkodą w dostępie do Boga i może być destrukcyjny 
dla samej wiary nadprzyrodzonej18. Duch ludzki, który nie wie, co oznacza przy-
godność rzeczy stworzonych czy też przypisuje im przymioty Boże, w punkcie 
wyjścia pozbawia płodności całą swoją drogę do Boga.

Takie rozważanie jest szczególnie aktualne. Rzeczywiście, chodzi o jakość 
świadectwa, którego oczekuje się od chrześcijan, czyli o czystość ich wiary, to 
znaczy, o to, by żyli zgodnie z ich godnością „dzieci światłości”. Miłość prawdy 
zakłada, aby być odpowiednio wrażliwym, aby podjąć właściwe działanie, na 
miarę swoich możliwości, aby kultywować rozumienie, jakie daje nam Bóg. 
Oznacza to odnalezienie zaufania do ludzkiej zdolności poznania prawdy 
i zmysłu powagi w przygodach ducha. W takiej mierze, w jakiej człowiek 
staje się sceptykiem w stosunku do zdolności metafizycznej swego rozumu, 
łatwo się poddaje; uważa, że rozum nie przekracza poziomu opinii, jeśli chodzi 
o kwestię wiary i o przedstawianie jej innym w sposób apologetyczny, to znaczy 
18 Por. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles II, 3.



104 NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

przekonujący. Jest to zagadnienie o zasadniczym znaczeniu dla właściwego, 
witalnego, osobistego usytuowanie się między „tak” i „nie”, czyli usytuowania 
się w prawdzie19.

Należy w tym miejscu podkreślić przede wszystkim rolę metafizyki i filozofii, 
ponieważ to najpierw w tych dziedzinach pojawiły się idole w myśli zachodniej. 
To zjawisko kulturowe ma konsekwencje duchowe bezpośrednie i oczywiste. 
Zresztą, przeciwnie do tego, co proponuje fideizm lub pesymizm reformacyjny, 
wiara nadprzyrodzona nie zwalnia od formacji rozumu naturalnego. Jak z jednej 
strony – od samego początku – potrzebujemy daru wiary, tak samo – również 
od początku – potrzebujemy krytycznej i inteligentnej refleksji nad podstawami 
wiary (praeambula fidei), aby dar Boży nie został przyćmiony przez błąd, który 
stanie się dla niego nieprzezwyciężalną przeszkodą. Zbyt łatwo dzisiejsi chrze-
ścijanie dyspensują się od systematycznej refleksji nad swoją wiarą zgodnie 
z tradycyjnym pryncypium fides quaerens intellectum. Dający się zauważyć kryzys 
teologii nie wróży najlepiej wierze chrześcijańskiej i Kościołowi.

Dojrzała kultura rozumu stanowi przygotowanie do odważnego i gorliwego 
pielgrzymowania wiary. I na odwrót, wiara sprzyja kulturze, która dzięki niej 
będzie mogła przyjąć, na swój własny użytek, osiągnięcia rozumu. W ten spo-
sób dar rozumu, oczyszczając nasze spojrzenie, pomoże nam jakoś uchwycić 
„szerokość, długość, wysokość i głębokość” tajemnicy Boga (por. Ef 3, 18), 
a dar wiedzy pozwoli nam doświadczyć ułomności stworzeń. Są to jakby dwie 
kolumny, na których opiera się żywe odczucie prawdy. Zmysł prawdy pozwala 
rozumieć, że nieskończona głębia tajemnicy Boga jest źródłem i podstawą 
wszystkich miar – miarą wszystkich rzeczy i regułą każdego działania. Czło-
wiek nie może żyć w pełni bez przyjęcia tej miary i bez adoracji jej pierwszego 
Początku. Jeśli traci z oczu, że jest stworzony „na obraz Boży”, tworzy sobie 
fałszywych bogów na swój obraz, ślepych, głuchych, bez dotyku, bez czucia, 
głupich, którymi otacza się jako zwierciadłem, które dając mu fałszywy obraz 
siebie, prowadzi go głupoty, czyli ostatecznie do zguby.

Słowa kluczowe: Bóg, imię Boże, bożek/idol, bałwochwalstwo/idolatria, błąd, 
grzech, kult, religia, pozytywizm, metafizyka, kultura.
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KONCEPCJA NADPRZYRODZONOŚCI 
W SYSTEMACH RELIGIJNYCH WSCHODU 

(AZJI) I ICH RECEPCJA NA ZACHODZIE 
(USA I EUROPA) NA GRUNCIE 
ŚWIATOPOGLĄDU NEW AGE

THE CONCEPTION OF SUPERNATURALISM 
IN RELIGIOUS SYSTEMS OF THE EAST (ASIA) 

AND THEIR RECEPTION IN THE WEST (THE USA 
AND EUROPE) BASED ON IDEOLOGY OF NEW AGE

Present article aims at showing the supernaturalism conception of religious 
systems of the East against the background of Christian supernaturalism 
conception based on the Word of God and the conception of New Age Move-
ment which is built on worldview of religious systems of the East. The base 
of this conception differs from the Christian one. It is a pantheist delineation 
of God, so it assumes there is no real  border between Him and creature.  This 
fact changes perception of character of the creation and idea of spirituality 
diametrically. Because this delineation premises an emanation of divinity , not 
the act of Creation without  violation of the essence of God, it does not men-
tion about  the real identity of human being, Divine Mercy, or eternal life at all.  
For humane-self is illusive and Wight is coming up for process of consecutive 
reincarnations, which are dependent on karma. Ergo, spirituality of the East 
does not base on right of reprieve and techniques that are associated with 
the spirituality are peculiarly gnostic, connected with enlightenment of mind 
and nirvana, explained by entrants of New Age as stifling or transformation 
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of perceptorium. These ideas have been present in western notion starting 
from ancient Greek thought through Jewish kabbalah, Christian Gnosticism,  
esotericism, illuminism, theosophy, anthroposophy and so-called potential of 
human’s mind development characteristic of New Age’s praxis. On the other 
hand, transcendental meditation, yoga, reiki or martial arts base on idea of so-
called divine qi energy which with suitable techniques, poises, or meditation  
you can  tap inside you or be fulfilled with to get specified benefits, therapic 
powers, inner harmony, etc. It is a cosmic delineation of God regarded as 
macrocosm and human regarded as a microcosm defined as a hologram of 
surrounding reality. What is more, according to religious systems of the East 
and New Age Movement, human is regarded as a small piece of divine mind 
and direct emanation of god. They need no God’s Epiphany, tenets, or religious 
system which would make knowable reality objective or would mediate be-
tween them and God. From the viewpoint  of this world’s vision, there can’t 
be any objective truth, because everyone is in possession of it proportionately 
to their enlightenment. Hence cognitive relativism ant toleration towards dif-
ferent opinions or religious systems, for ultimate instance in this perception 
of God and the world is only Wight, not Epiphany or any religious authority. .

Key words: God, eternity, supernatural, spirituality, meditation, divine Energy, 
gnosis, evolution, creation, emanation, eternal life, pantheism, transcendent, 
law of karma, illusion, esoteric psychology, biotherapy, transformation of con-
sciousness, Absolute, reincarnation, mind of the universe, relativism.

Wstęp
Pojęcie nadprzyrodzoności samo w sobie zakłada istnienie rzeczywistości 

ponad czy poza. Może ono zakładać jej nieskończone rozmiary bądź zamknąć 
w przestrzeni wszechświata. Może stawiać granice nieprzekraczalne przez 
ludzką naturę bądź dawać nadzieję stania się Boskim jak to ma miejsce np. 
w systemach religijnych Wschodu. Może prowadzić do uznania panowania Boga 
i posłuszeństwa wiary, a może prowadzić do chęci manipulowania tą rzeczywi-
stością jak to ma miejsce w magii. Może chcieć udowodnić jej nieistnienie, by 
postawić człowieka w centrum wszystkiego, a może widzieć potrzebę Boga jako 
celu ostatecznego i absolutnego źródła Prawdy, Dobra i Piękna. Może też za-
kładać Jego istnienie bez chęci podporządkowania się Bożemu Prawu, właściwe 
dla ateizmu praktycznego, na który wskazywał wyraźnie św. Jan Paweł II jako 
na problem współczesnego kryzysu wiary. Jest to w końcu próba pogodzenia 
kreacjonistycznej i ewolucyjnej wizji rzeczywistości w dialogu nauki i wiary 
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bądź też znalezienia takiego systemu religijnego, który by ewolucyjną wizję 
nauki zakładał i wyjaśniał. Takim systemem jest właśnie ten właściwy syste-
mom religijnym Wschodu, zawierający emanacyjną wizję Boga i świata. New 
Age jest w istocie produktem fuzji, jakiej dokonano łącząc emanacyjną wizję 
religii Wschodu z tą właściwą współczesnej fizyce i astronomii. W konsekwencji 
stajemy dziś wobec zupełnie nowego światopoglądu, dającego nam całkowi-
cie inną wizję Boga, świata i człowieka, a zatem także odmienne rozumienie 
nadprzyrodzoności, nieskończoności, transcendencji i duchowości. To nowe 
rozumienie wypływa z mentalności kultury, która poprzez nowożytność (w niej 
chciała uwolnić się od dyktatu wiary), doszła do postmodernizmu, w którym 
zawiedziona rozumem szuka trzeciej drogi i znajduje ją w tym, co jest na poły 
religijne, a na poły magiczne i naukowe. 

Idea Boga
Idea nadprzyrodzoności zakłada istnienie rzeczywistości, która przekracza 

człowieka we wszystkich wymiarach jego przyrodzonej egzystencji. Idea ta może 
być bądź owocem bezpośredniego objawienia się Boga bądź też owocem po-
szukiwań ludzkiego rozumu i osobistego doświadczenia wewnętrznego. W tym 
drugim przypadku nadprzyrodzoność jest niejako zamknięta w granicach ludz-
kiego poznania, a granica pomiędzy tym, co ludzkie a tym, co Boskie, wyraźnie 
się zaciera. Tak rozumiana sfera nadprzyrodzoności jest właściwa dla wielkich 
systemów religijnych Wschodu, jak również dla wizji New Age, która dokonuje 
ich recepcji na gruncie kultury Zachodu. Niepełność tej wizji i światopoglądowe 
tego konsekwencje są widoczne dopiero w konfrontacji z religią Objawioną, 
która wychodzi od faktu Objawienia do zrozumienia rzeczywistości, a nie od 
analizy własnego ja i otaczającej nas rzeczywistości. Analiza ta zatrzymuje się na 
granicy wszechświata wyznaczonej przez czaso-przestrzeń, dopowiadając sobie 
to, co dla nas jest objawione. Wynik jednak dociekań myśli ludzkiej widoczny 
w hinduizmie czy buddyzmie, bo te nas najbardziej interesują, jest zgoła inny od 
perspektywy, jaką daje nam Objawienie. W religiach objawionych u początku 
stworzenia jest Bóg, Stwórca nieba i ziemi ex nihilo. Tymczasem w systemach 
religijnych Wschodu u początku stworzenia nie ma nic. Jest Bóg niejako w nie-
bycie i dlatego tam akt stwórczy świata jest tożsamy z ukazywaniem się kolej-
nych doskonałości Boga. W ten sposób nie istnieje w tych systemach realna 
różnica pomiędzy Bogiem a światem, gdy tymczasem w naszej wierze świat jest 
odbiciem Boskich doskonałości, ale boski ontologicznie nie jest. Ten „niebyt” 
Boga można określić jako stan nirwany, kosmicznego jaja, z którego wyłania 
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się bóstwo emanując wszystkie swoje właściwości1. U granic wszechświata 
zatem Wschód dostrzega ex nihilo, z którego wyłania się nasza rzeczywistość. 
Wiara polegająca na Objawieniu się Boga poszerza nieskończenie ten horyzont 
o łaskę poznania Boga Stwórcy, na którego podobieństwo jesteśmy stworzeni. 
Widzimy więc, że idea Boga w systemach religijnych Wschodu pozbawiona 
jest realnej transcendencji, co rzutuje na wszystkie inne sformułowania „do-
gmatyczne” i „moralne” tych systemów. Mamy więc w efekcie do czynienia 
z dwoma odmiennymi światopoglądami. Jeżeli wiec niektórzy utrzymują, że 
wszystkie drogi prowadzą do Boga, to należałoby się zapytać: ale do jakiego 
boga? Ta odmienna idea Boga wpisuje się ponadto w dyskusję, jaka toczy się 
pomiędzy kreacjonistyczną i ewolucjonistyczną koncepcją stworzenia, która 
na gruncie wiary opiera się właśnie na idei Boga. 

Idea Boga a koncepcja stworzenia
Zgodnie z koncepcją religijną Boga, który jest, ale niejako w potencji stwór-

czej, a „staje się” w procesie emanacji siebie, powstaje ewolucyjna koncepcja 
zaistnienia bytu, który emanuje się, czy zgodnie z nam bliższą terminologią, 
ewoluuje się w czaso-przestrzeni2. Dziś próbuje znaleźć się wspólny mianow-
nik pomiędzy ideą stworzenia z niczego a koncepcją ewolucji rozumiejąc akt 
stwórczy Boga jako początek procesu ewolucji, która jest rozumiana jako 
kontinuum stwarzania. Czy tak jest rzeczywiście? Czy świat jest raz stworzony 
i utrzymywany wolą Stwórcy czy też wciąż ewoluuje, a wraz z nim człowiek? 
Od tej odpowiedzi zależy także rozumienie rzeczy ostatecznych. Jeżeli zgodnie 
z myślą systemów religijnych Wschodu rozumiemy stworzenie jako emanację 
bóstwa w czaso-przestrzeni, to nie w niej miejsca na nieskończoność i życie 
wieczne jako rzeczywistość definitywną. Stoimy raczej przed niekończącym się 
cyklem kolejnych emanacji, rozwijania i zwijania się wszechświata w swoich 
kolejnych manifestacjach. Pismo Święte i nauka Kościoła widzą natomiast akt 
stwórczy jako dokonany, a naturę ludzką jako niepodlegającą zmianie, co nie 

1 „W oceanie bez plaż przestrzeni świeci centralne słońce, duchowe i niewidzialne. Uni-
wersum jest jego ciałem, jego duchem i jego duszą; na tym idealnym modelu opierają się 
wszystkie inne rzeczy. Niewidzialny przyjmuje formę, kiedy powołuje świat do egzysten-
cji”. H. P. Blavatsky, Iside Svelata. Chiave dei misteri della scienza e della teologia antiche 
e moderne, vol. I: Scienza, Milano 20003, s. 330.

2 Francesca Drago mówi o religiach Wschodu jako o „kamieniu filozoficznym” i o „bra-
mie niebios” umożliwiającej przejście w inną rzeczywistość, gdzie „działają niewidzialne 
energie, na których opiera się stworzenie”. Zmysłowa iluzja bycia w czasoprzestrzeni 
doświadczana przez klasyczną naukę jest więc „oszustwem”, które utrzymuje człowieka 
w opacznie pojmowanej materii i nie pozwala mu przenikać Duchowej Rzeczywistości. 
F. Drago, Vivere New Age, Milano 19981, s. 62.



110 NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

miałoby sensu, gdyby człowiek jako część natury, podlegał wraz z nią jakiejś 
ewolucji, nie tylko na poziomie biologicznym, lecz również mentalnym i ducho-
wym. Są owszem tacy, którzy chcieliby w sześciu dniach stworzenia odnaleźć 
poszczególne etapy ewolucji, ale niestety ten opis nie jest opisem postępują-
cego rozwoju stworzenia. Ukazuje on bowiem trzy sfery: morze, niebo i ziemię, 
które są następnie wypełniane przez konkretne formy bytów. Nie jest to zatem 
biblijny dowód na ewolucję. Zapowiedziane nowe niebo i nowa ziemia nie są 
zatem wynikiem dokonanego postępu czy ewolucji, ile odnowieniem stworzenia 
takiego, jakie było odwiecznie w zamyśle Boga. Otwarcie się Kościoła na teorie 
naukowe nie mają więc na celu „ochrzczenia” teorii ewolucji bądź godzenia na 
siłę zwolenników kreacjonizmu i ewolucjonizmu, ale są otwarciem na dialog 
pomiędzy dwoma władzami poznawczymi, jakimi są nauka i wiara, wykazując, 
że sprzeczności pomiędzy nimi, jeżeli są, to są pozorne i będą w raz z rozwojem 
nauki przełamywane, aż do punktu, w którym spotkają się ze sobą ukazując 
Boga tożsamego dla wiary i nauki. 

Idea życia wiecznego
W świetle naszej wiary, nadprzyrodzoność jest rzeczywistością, która jest 

z natury rzeczy nieosiągalna dla człowieka. Wierzymy też, że stajemy się uczest-
nikami tej rzeczywistości poprzez akty Wcielenia i Odkupienia człowieka, 
a wraz z nim całego stworzenia. Natomiast idea Boga „stającego się” poprzez 
emanację nie dopuszcza realnego rozróżnienia na to, co przyrodzone i na to, co 
nadprzyrodzone. Można rzec, że zgodnie z tą rzeczywistością nie ma przejścia od 
przyrodzonego do nadprzyrodzonego, ale jest osiąganiem, stawaniem się, coraz 
bardziej Boskim. To wyklucza z kolei koncepcję życia wiecznego rozumianego 
jako rzeczywistość definitywną, którą osiąga się drogą łaski, nawet jeśli zakłada 
ona również konieczność rozwoju duchowego, to nie jest on sam w sobie wa-
runkiem Zbawienia, czego przykładem może być choćby Dobry Łotr. Koncepcja 
emanacyjna zakłada bowiem pewien postępujący proces rozwoju, od którego 
uzależniona jest przyszłość człowieka. Śmierć jednak nie wyznacza wcale w tej 
wizji granicy czy kresu tego procesu. Jest on właściwie nie do określenia w ema-
nacyjnej koncepcji świata. Stąd rodzi się koncepcja reinkarnacji, czyli potrzeby 
kolejnych wcieleń3. Życie wieczne nie jest bowiem zależne od prawa łaski lecz 
3 „Człowiek jest ukazany przez ruch Nowej Ery jako wieczny i wolny duch, który wybiera, 

w jaką szczególną relację z systemem solarnym wejść, wcielając się i przyjmując w ten 
sposób obowiązek ukazywania swojej boskości w każdym podejmowanym działaniu. 
Uwolniony od obsesji swojej osobowości i dramatu śmierci, zostaje wchłonięty przez 
nieskończoność. Ale to całkowite unicestwienie – biorąc pod uwagę kategorię czasu – 
może stać się punktem wyjścia dla nowej przygody podobnego typu dzięki reinkarnacji”. 
M. Introvigne, Il cappello del Mago, Milano 2003, s. 272.
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od doskonałości człowieka, której nie da się osiągnąć w ciągu jednego życia, 
ale poprzez cały cykl wcieleń, kiedy to człowiek zgodnie z prawem karmy musi 
sam dopełnić miary sprawiedliwości aż do punktu, kiedy będzie mógł połączyć 
się z Jednią, z której wyemanował. Łaska bowiem zakłada istnienie osobowego 
Boga i relację miłości, jaka łączy Stwórcę ze swoim stworzeniem. Ta relacja 
w systemach religijnych Wschodu nie zachodzi. Pozostaje jedynie zależność 
przyczynowo-skutkowa leżąca u podstaw prawa karmy. Nie ma w niej miejsca 
na Odkupienie. Wszystko zależy od postępowania człowieka zgodnie z zasadą: 
jak się pościelesz, tak się wyśpisz. Nie ma zatem miejsca na przebaczenie. Niebo 
w konsekwencji traci swój charakter nadprzyrodzony, gdyż jego osiągnięcie nie 
jest dziełem łaski, lecz wyłącznie wysiłku człowieka. 

Praktyki duchowe
Duchowa łaska jest rzeczywistością dla człowieka wierzącego, rzeczywisto-

ścią nadprzyrodzoną i nie można jej sobie wypracować i chociaż stan duchowy 
człowieka nie jest obojętny co do przyjęcia łaski, to sama w sobie pozostaje 
niezasłużonym i niemożliwym do wypracowania dla człowieka darem. Inaczej 
rzecz się ma z „duchowością” Wschodu. Opiera się ona na tzw. technikach 
medytacji, których skuteczność jest zależna od zaawansowania osoby medy-
tującej, a nie od woli Bożej, gdyż tej tzw. boska energia nie posiada. Są one 
w swej istocie magiczne, gdyż inicjatywa w nich należy do człowieka, a nie 
do bezosobowej energii, która staje się źródłem mocy, wewnętrznej harmonii, 
oświecenia i gwarantem osiągnięcia stanu tzw. nirwany. Stan ten jest powro-
tem naszego ja do boskiej Jedni i rozpłynięciem się naszej tożsamości, co stoi 
w sprzeczności ze stanem wiecznego odpoczynku w Bogu Stwórcy. Jako że 
w religiach Wschodu nie mamy do czynienia z osobowym Bogiem w naszym 
rozumieniu, gdyż przed „stawaniem się” istnieje on niejako w swojej Jedni, 
z której emanuje, jest on rozumiany jako Umysł wszechświata, utrzymujący 
wszystko w harmonii. Zaburzenie tej harmonii poprzez niestosowanie się do 
prawa natury powoduje zaburzenie tej harmonii zarówno w człowieku jako 
mikrokosmosie jak i we wszechświecie jako makrokosmosie. Przywrócić ten 
porządek można poprzez wyjście z prawa karmy i przez stosowanie technik 
medytacji. W tej perspektywie nie ma miejsca także na istnienie osobowego zła 
i grzechu, gdyż człowiek jako cząstka Boskiego umysłu odchodzi od Boskiego 
prawa na skutek błędu a nie zdeprawowanej woli. Potrzebuje zatem oświece-
nia a nie nawrócenia4. W tej perspektywie religie Wschodu możemy uznać za 

4 „Ja jestem tą wyższą cząstką ciebie samego, która pulsuje w twoim wnętrzu, która odpo-
wiada na moje słowa, przeczuwa prawdę, rozpoznaje ją całą ze swej natury i przezwycięża 
każdy błąd jakikolwiek napotka. Tym właśnie Ja jestem: nie tą cząstką ciebie, która aż 
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pewną formę gnozy. Na podstawie powyższych przesłanek możemy też jasno 
wykazać, że systemy religijne Wschodu są z gruntu panteistyczne. Ten brak 
realnej granicy pomiędzy Bogiem a stworzeniem sprawia, że trudno jest mówić 
również o realnej koncepcji nadprzyrodzoności. Człowiek ze swej natury jest 
bowiem Boski, jak również otaczający go świat. Traci w sobie jednak przez 
łamanie boskiego prawa pełnię boskiego ducha, z którym nie może się zjed-
noczyć dopóki poprzez moralne życie i techniki medytacji nie osiągnie znowu 
swojego pierwotnego stanu. To jest ich raj utracony, całkowicie odmienny 
w swych założeniach od naszego.

Boom duchowości wschodniej  
i guru-przewodnicy pod etykietą New Age

We współczesnej kulturze Zachodu obserwujemy wyraźny kryzys chrześci-
jaństwa. Jest on wynikiem laicyzacji społeczeństwa, a także dominującego 
w tejże kulturze utylitaryzmu i hedonizmu. Ateizacja społeczeństwa okazała 
się wszakże niemożliwa, gdyż nie była w stanie zgasić w człowieku pragnienia 
nadprzyrodzoności. Zaczęto zatem poszukiwać alternatywy we wszelkiego ro-
dzaju innych wierzeniach i tworzyć substytuty wiary, aby zapełnić pojawiającą 
się pustkę duchową. Na pierwszy plan wysunęło się wyraźne zainteresowanie 
systemami religijnymi Wschodu, ze swoją spójną wizją oraz technikami me-
dytacji zapewniającymi żywe doświadczenie przekraczania siebie i poczucie 
odzyskania utraconej harmonii. To gwałtowne zapotrzebowanie na nową 
duchowość przerodziło się w efekcie w tendencję określaną jako „boom du-
chowości wschodniej”, inwazja Wschodu bądź pseudoorientalizacja Zachodu5. 
To ostatnie określenie wydaje się najwłaściwsze, gdyż recepcja wprost całego 
światopoglądu z jego wymogami okazała się niemożliwa. Na ogół przyjmuje się 
tylko pewne formy medytacji, yogi, wierzeń np. w reinkarnację, często mody-
fikując je i adaptując do mentalności i warunków życia człowieka Zachodu. 
Dokonuje się to właśnie na bazie fenomenu określanego jako New Age, który 
w znacznej mierze opiera się w swoich założeniach i praktykach na myśli sys-
temów religijnych Wschodu. Pierwsi guru przybyli „ewangelizować” Zachód 

do dziś żyła w ignorancji. Ponieważ Ja jestem twoim prawdziwym Mistrzem, jedynym 
którego będziesz znał zawsze, twoją boską Sobością”. Conte di Saint-Germain, Io Sono, 
L’Età dell’Acquario, 20011, maj 2006, s. 12.

5 „Rewolucja młodych lat 60’ XX wieku rodzi też nowe idee: pacyfizm, powrót do natury 
(ekologia głęboka), a także nowe poczucie sacrum: ekofeminizm (Matka Natura) oraz 
poszukiwanie «boga wewnętrznego». Powstają «naturalne» wspólnoty, które jednak coraz 
częściej padają łupem guru, «ludzi-bogów» przybywających ze Wschodu. Zatem złote lata 
rewolucji młodych kończy ostatecznie tzw. boom guru”. E. Pigani, Channel. I medium 
della Nuova Era, Roma 1993, s. 165-167.
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szybko zauważyli, że trzeba dostosować terminologię i przekaz wiedzy oraz 
stosowane praktyki do mentalności innej kultury. Recepcja ta dokonuje się 
więc zarówno na płaszczyźnie światopoglądowej jak i praktycznej, odnoszącej 
się do sfery duchowości i stylu życia współczesnego człowieka Zachodu.

Tao fizyki
Jedną ze sztandarowych postaci związanych z Ruchem Nowej Ery jest Fritjof 

Capra. Dostrzegł on i opisał podobieństwa pomiędzy emanacyjną wizją Boga 
w wielkich systemach religijnych Wschodu a tym, jak ukazuje nam wszechświat 
i jego genezę współczesna fizyka i astronomia. Swoje spostrzeżenia umieścił 
w książce o znamiennym tytule Tao fizyki. Innym jego ważnym dziełem odno-
śnie powiązań fizyki z religijnymi koncepcjami Wschodu był Punkt zwrotny6. 
Było to jego swoiste wyznanie wiary, że to właśnie ta wizja rzeczywistości, a nie 
biblijna jest prawdziwa. Teorie Wielkiego Wybuchu i ewolucji kosmosu, które 
są obecnie powszechnie obowiązujące, wykazują bowiem zasadniczą zbieżność 
z wizją powstawania wszechświata jako emanacji bóstwa ze stanu wyklucia się 
ze swoistego kosmicznego jaja właściwą dla systemów religijnych Wschodu. 
Jest to zatem wizja panteistyczna niepozostawiająca miejsca dla Boga Stwórcy 
i w konsekwencji zacierająca realną różnicę pomiędzy Bogiem a światem7. 
Pozbawia tym samym Boga realnej transcendencji właściwej chrześcijaństwu. 
Stąd „duchowość” systemów religijnych Wschodu możemy wziąć w cudzysłów, 
gdyż nie prowadzi ona do osobowego spotkania człowieka z Jego Stwórcą, ale 
uzależnia skuteczność praktyk „duchowych” od właściwego i cierpliwego po-
wtarzania określonych technik. Boska energia ki pojawia się w „medytacjach” 
Wschodu, yodze, reiki, sztukach walki. Leży u podstaw filozofii życia. Na gruncie 
kultury Zachodu pojawia się jako znana dziś powszechnie bioenergoterapia 
i wszelkiego rodzaju Bio, które towarzyszy produktom i metodom nie tylko 
związanym z ekologią, ale również ze sferą okultyzmu. 

6 „Mamy dziś szczególną potrzebę nowego paradygmatu, nowej wizji rzeczywistości, fun-
damentalnej zmiany sposobu myślenia, postrzegania świata, a także nowego systemu 
wartości. Początki tej epokowej zmiany, czyli przejścia od tradycyjnej, mechanistycznej 
koncepcji świata do tej holistycznej, są dziś widoczne na wszystkich płaszczyznach życia 
człowieka”. F. Capra, Il Punto di Svolta, Milano 1984, s. 42.

7 „Ów ocean energii ukazuje się nam jako jeden żywy organizm, zawierający całą rzeczywistość 
czy to «materialną», czy «duchową». Z takiej perspektywy materia i energia postrzegane 
są jako dwa aspekty tej samej praprzyczyny bytu, uniwersalnej Wibracji, którą można by 
nazwać naukową koncepcją panteistycznego Boga”. A. N. Terrin, New Age. La religiosità 
del postmoderno, Bologna 19931, 19972, s. 96.
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Biocentryczna wizja świata a terapie „bio”
Panteistyczna wizja Boga właściwa dla systemów religijnych Wschodu jest 

przyjęta w światopoglądzie New Age, opartym na ewolucyjnej wizji świata 
właściwej dla New Science, jako wizja biocentryczna. Dlatego Bio stanowi 
obecnie słowo wytrych, które jest podkładką dla wielu metod i produktów 
nie mających często nic albo niewiele wspólnego ze znaczeniem tego słowa. 
Klasycznym tego przykładem jest tzw. bioenergoterapia. Ludzie zajmujący się 
nią nazywają siebie bioenergoterapeutami i przypisują sobie nadzwyczajne 
zdolności wypływający z faktu posiadania przez nich rzekomo pochodzącej od 
Boga szczególnej energii o leczniczych właściwościach8. Ten rzekomy „dar” stoi 
jednak w opozycji z założeniami naszej wiary. Zgodnie z nią, uzyskanie zdrowia 
przez człowieka w sposób cudowny jest dziełem cudownej i suwerennej inter-
wencji Boga, która jest w niczym niezasłużoną łaską, w dodatku uzależnioną 
od stanu duchowego człowieka i od jego wiary. Nie ma możliwości współ-
istnienia czy pogodzenia ze sobą tych dwóch rzeczywistości, jakimi są łaska 
i bioenergia czy też boska energia, bo o taką ostatecznie chodzi, nawet jeśli 
wprost się jej tak w bioenergoterapii nie nazywa. Jest ona jednak lustrzanym 
odbiciem wschodniej terapii znanej jako reiki, czyli w tłumaczeniu energia, 
która leczy. Jej posiadaczem zgodnie z koncepcją wschodnią jest każdy, tylko 
trzeba ją z siebie wydobyć i nauczyć się nią posługiwać. Nie jest więc ona 
w założeniach systemów religijnych Wschodu, jak chcieliby niektórzy, tylko dla 
wybrańców losu. Jest to więc założenie z gruntu magiczne, gdyż nie wymaga 
ono ani wiary, ani osobowej interwencji Boga, ani liczenia się z Jego wolą. Tu 
„panem posiadanej mocy”, w tym wypadku bioenergii, jest człowiek. Również 
osoba podlegająca „leczeniu” nie musi spełniać żadnych warunków duchowych 
jak wiara, stan łaski uświęcającej czy nawrócenie. Dziś coraz więcej terapii 
i produktów jest sprzedawanych pod „magiczną” nazwą Bio i wielu z nich 
faktycznie jest okultystyczna. W chrześcijaństwie to, co nadzwyczajne zawsze 
jest dziełem łaski, jest darem. Nawet dary nadzwyczajne nie wynikają wprost 
z predyspozycji człowieka ani nie stają się Jego własnością. Nawet nadużywane 
są domeną Boga. Żaden chrześcijanin posiadający charyzmat uzdrawiania nie 
określa się jako uzdrowiciel i nie od niego zależy to czy i kto będzie uzdrowio-
ny. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z Objawieniem istnieje realna, wyraźna 
i nieprzekraczalna granica pomiędzy tym, co stworzone i niestworzone oraz 

8 „New Age redukuje wymiar boski i duchowy bytu do poziomu kosmicznej Energii, kon-
cepcji uformowanej dzięki wpływowi hinduskiego panteizmu eterycznego (według którego 
na uniwersum składa się znajdujący się w stadium emanacji boski eter) i współczesnej 
fizyki”. M. Guerra, Satanizm i lucyferyzm jako alternatywna i magiczna forma religijności 
naszych czasów, [w:] Teologia o Szatanie, Międzynarodowe sympozjum odbyte na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w 2000, K. Góźdź (red.), Lublin 2000, s. 83.
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pomiędzy tym, co przyrodzone i nadprzyrodzone. Tej realnej różnicy nie ma ani 
w wielkich systemach religijnych Wschodu, ani w praktykach New Age ani we 
współczesnej wizji ewolucji kosmosu. Przenika tu wszystko wszechogarniająca 
energia bądź boskie eony będące w procesie ciągłej ewolucji. Również człowiek 
podlega temu procesowi. Wschodnia anima nie jest więc tym samym co dusza 
w rozumieniu chrześcijańskim. Tworzy ona w człowieku ciało energetyczne bądź 
astralne, które zawiera w sobie potencjał energii, którą można wydobyć poprzez 
medytację transcendentalną, yogę, reiki czy sztuki walki jak np. ai-ki-do.

Ewolucjonizm jako kontinuum stworzenia
Zgodnie z zasadą ewolucji akt stwórczy jest wykluczony lub ogranicza się do 

rozpoznania w Bogu zasady sprawczej procesu ewolucji. Ta próba dostrzeżenia 
w ewoluującej rzeczywistości ręki Stwórcy prowadzi do uznania tego procesu 
jako kontinuum stworzenia. Kłóci się to z biblijną wizją definitywnego aktu 
stworzenia przez Boga, który na początku stworzył niebo i ziemię i napełnił je 
wszelkimi bytami. W tej wizji nie ma zasadniczo miejsca na ewolucję, chyba 
że przyjmiemy, iż to właśnie ta zasada sprawcza, dała początek ewolucji nieba 
i ziemi, i bytów je wypełniających. Z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej 
niezależnie od faktu czy będziemy mówić o jednorazowym i definitywnym akcie 
stwórczym Boga czy też o Bogu jako przyczynie sprawczej ewolucji, będziemy 
mieli do czynienia z Bogiem osobowym, różnym od świata i panującym nad 
swoim stworzeniem, czy to bezpośrednio czy poprzez nadane naturze Prawa. 
Natomiast w wizji systemów religijnych Wschodu sam Bóg emanując siebie 
i swoje doskonałości znajduje się w ustawicznym procesie stwórczym. Jest to 
zatem ewolucyjna wizja Boga, a zarazem wizja panteistyczna. Bóg w niej nie 
tylko nie jest różny od świata, ale to On sam nim jest9. Wszystko więc co istnieje 
i co uważamy za odrębne byty jest w rzeczywistości maya czyli iluzja, bowiem 
w tej wizji istnieje realnie tylko jeden Byt, a stworzenie jest emanacją Jego 
właściwości10. W wizji chrześcijańskiej natomiast Bóg transcenduje stworzoną 

9 „Bóg transcendentny tradycji chrześcijańskiej, przekraczający granice stworzenia, staje 
się Bogiem immanentnym, który przenika wszystko, ale poza to wszystko nie wykracza. 
Taki Bóg, według Johna Price’a, jest uniwersalną Jaźnią, a nie zwykłym odzwierciedleniem 
stworzenia czy bytem odseparowanym od niego. Poza Bogiem bowiem nic nie istnieje, 
ponieważ wszystko jest Bogiem”. J. R. Price, Il Codice di Gesù. Un’esperienza mistica rivela 
un nuovo paradigma per la vita, Diegaro di Cesena 20011, s. 15.

10 „Dualistyczna natura wszechświata nie istnieje w Świecie Realnym. Nie istnieje zdro-
wie czy choroba, dostatek czy niedostatek, pokój czy konflikt. Bóg Jest, jedyny Ojciec, 
nieskończony i wszechobecny Duch. Wszystko inne to maya, iluzoryczna rzeczywistość 
projektowana przez nasz umysł, która może być oceniania jako dobra bądź zła zależnie 
od obserwatora”. Ibidem, s. 105.
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przez siebie rzeczywistość, a byty przez Niego stworzone są realne, choć zależne 
w swym istnieniu od Boga Stwórcy.

Transformacja świadomości a ewolucja człowieka
Miłość i miłosierdzie nie są obce ludziom Wschodu ani ich kulturze. Do-

świadczenie miłości nie wypływa niestety u nich z ich osobowej relacji z Bogiem, 
ale z doświadczenia życia. Ich wizja kosmicznego Boga w ewolucji i duchowość 
będąca otwieraniem się na harmonię i boską energię wyklucza osobową wizję 
Boga, który jest Miłością. Skutkiem tego jest właśnie prawo karmy, będące od-
zwierciedleniem czystej kosmicznej sprawiedliwości niepozostawiającej miejsca 
na przebaczenie, łaskę i miłosierdzie. To, co dostrzegają we wszechświecie, to 
myśl stojącą za harmonią kosmosu i niezmienność kierujących nimi praw, za 
którymi widzą tzw. Umysł Wszechświata11. Na tej podstawie nie można, nie-
stety, stworzyć osobowej wizji Boga, z którym możemy wejść w relację miłości. 
Zresztą w tej panteistycznej wizji sam Bóg jest niejako zdeterminowany ewo-
luować się zgodnie z prawami ewolucji, których źródłem jest, ale też którym 
jest poddany nie będąc ponad nimi i poza nimi. A determinizm, siłą rzeczy, 
wyklucza wolną wolę. Bóg w tej wizji nie stanowi zatem nieodgadnionego Mi-
sterium, którym jest i pozostanie w naszej wierze pomimo faktu Objawienia. 
Jest Bogiem ograniczonym granicami kosmosu i poddanym pod prawa własnej 
ewolucji. Będąc Umysłem Wszechświata może też doświadczać własnej ema-
nacji poprzez inkarnowanie się w ciele fizycznym. W tej perspektywie każdy 
człowiek byłby cząstką jedynego Boskiego umysłu doświadczającą określonego 
fragmentu Boskiej rzeczywistości. W konsekwencji jest to zakwestionowanie 
realnego istnienia ludzkiego ja, naszej tożsamości, prawdziwej, choć zależnej 
w swym istnieniu od Absolutu. Uzyskanie boskości w takiej perspektywie 
oznacza śmierć własnego ja poprzez uświadomienie sobie bycia cząstką boskie-
go umysłu i konieczność wyjścia z iluzji bycia kimś odrębnym w relacji z kimś 
drugim. Emanacyjny system jest bowiem w istocie rzeczy systemem magicz-
nym, w którym moc oddziaływania na osoby i rzeczy związana jest właśnie 
z panteistyczną wizją świata, w którym wszystko jest powiązane ze wszystkim, 
a odkrycie tych, na ogół niewidzialnych, powiązań stanowi podstawę wiedzy 
magicznej pozwalającej kontrolować i manipulować człowiekowi otaczającą 
11 „Dochodzimy tu do momentu kluczowego, gdy fizyka traktuje o założeniach zbliżonych 

raczej do kosmologii i teologii wielkich religii Wschodu, które jednak coraz wyraźniej 
dominują także w nowożytnej tradycji ezoterycznej Zachodu. Zgodnie z owymi supozycjami 
praźródłem wszechświata jest Umysł uniwersalny, Boska praprzyczyna, z której wylewa 
się ocean inteligencji”. J. Ries, New Age e reincarnazione, [w:] Religioni e sette nel mondo 
5, New Age 1, Rivista trimestrale di cultura religiosa, Marzo 1996, Anno 2, Numero 1, 
Bologna, (ss. 45-56).
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nas rzeczywistość. Jeżeli więc człowiek jest cząstką Boskiego umysłu, to zasadą 
jego rozwoju nie jest dojrzewanie w miłości, doskonałość duszy czy rozwój 
fizyczny, ale transformacja świadomości. W New Age nie chodzi tu o kolejną 
inkarnację zgodną z prawem karmy, ale o ewolucyjny rozwój człowieka w jego 
dążeniu do coraz wyższych wymiarów rzeczywistości. Moglibyśmy powiedzieć, 
że na miejsce wschodniej iluzji na Zachodzie wprowadzono termin Matrix. 
Człowiek może się z niego uwolnić tylko poprzez przejście na wyższy poziom 
świadomości i na tym generalnie opiera się podstawowe założenie Nowej Ery 
jak również podstawowe techniki rozwoju umysłu. W wierze chrześcijańskiej 
poznanie jest sprawą używania rozumu i jego rozwoju, który jednak jest 
ograniczony z natury. Potrzeba jest poznania wiary, która należy do porządku 
nadprzyrodzonego. Natomiast w rozumieniu wschodnim człowiek jako cząst-
ka boskiego umysłu jest jako taki nieograniczony będąc częścią wszystkiego, 
musi jedynie wyjść z iluzji własnego ograniczonego ja, które uznał za realne, 
a które nie pozwala mu wyjść poza granice jego ograniczonego poznania. Na 
tej podstawie rodzi się na Zachodzie idea Potencjału ludzkiego umysłu i jego 
nieograniczonych możliwości oraz wiele technik rozwoju umysłu na bazie tej 
idei powstałych. Idea Potencjału ludzkiego umysłu stoi w oczywistej opozycji 
z wiarą i zaciera realną granicę pomiędzy naturalnymi właściwościami człowieka 
a tym, co nadprzyrodzone.

Psychologia ezoteryczna
Zarówno starożytna koncepcja Umysłu Wszechświata właściwa systemom 

religijnym Wschodu jak i współczesna koncepcja Potencjału ludzkiego umysłu 
na tamtej bazując stanowią w istocie formy gnozy, czyli zbawczej rzeczywistości 
poznania. Człowiek doświadcza swojej boskości nie poprzez doskonalenie się 
moralne i miłość bliźniego, ale poprzez oświecenie. Nie mówi się zatem w gnozie 
o grzechu, ale o błędzie. Również idea miłosierdzia związana jest ściśle z faktem 
oświecenia, a więc wiąże się bardziej ze stanem umysłu niż z otwartością serca. 
Jest więc związana z elitaryzmem, co najlepiej uwidacznia się w filantropii ma-
sońskiej. Szczególną formę gnozy stanowi dziś tzw. psychologia ezoteryczna, 
która bazuje w swych założeniach na antropologii Wschodu, kabalistycznej 
i teozoficznej. Rozwinęła się ona szczególnie w praktykach New Age, które 
zasymilowały wschodnią myśl religijną poprzez zastosowanie rozwijającej się 
na Zachodzie psychologii wraz ze swoją terminologią i metodą naukową. Psy-
chologia ezoteryczna stanowi jaskrawy przykład pomieszania naukowej wizji 
świata i człowieka z wizją systemów religijnych Wschodu, właściwy dla całego 
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światopoglądu New Age12. Tego typu psychologie i terapie przez nie stoso-
wane przeniknęły dziś głęboko środowiska akademickie, medyczne, a przede 
wszystkim kulturę Zachodu dając szerokie przyzwolenie społeczne. Staje się 
dziś tym samym coraz bardziej wyraźną alternatywą dla kultury chrześcijańskiej 
i jej antropologii. Coraz więcej ludzi korzysta z niej nie tylko dla odzyskania 
równowagi psychicznej, ale zajmuje ona w ich życiu miejsce wiary stając się 
tym samym substytutem religijności.

Carl Gustav Jung „ojcem” Nowej Ery
Początki psychologii ezoterycznej należy wiązać z postacią Carla Gustava 

Junga, którego Papieski Dokument na temat New Age z 2003 roku określa 
mianem ojca Nowej Ery. Jest to znamienne, gdyż podkreśla fakt, iż „duchowość” 
Nowej Ery od samego początku ma ścisły związek z terminologią, metodologią 
oraz praktykami terapii psychologicznej13. W istocie jest ona nową formą gnozy 
i ma swoje korzenie w założeniach wielkich systemów religijnych Wschodu. 
Gustav Jung napisał w swojej książce o znamiennym tytule Podróż na Wschód, 
iż jego intencją jest „stworzyć na gruzach chrześcijaństwa Zachodnią Jogę”14, 
czym w rzeczywistości jest jego Psychologia Głębi. Ego czy „ja” racjonalne, 
o którym mówi, to nic innego jak iluzoryczna tożsamość w religiach Wschodu, 
zapomnienie o fakcie bycia cząstką boskiej świadomości, a nie realnym odręb-
nym bytem. Nieświadomość indywidualna byłaby w tej teorii właśnie tą cząstką 
boskiej świadomości, która poprzez wtopienie się w nieświadomość zbiorową, 
uzyskiwałaby dostęp do Umysłu Wszechświata, który w tej perspektywie byłby 
sumą indywidualnych tożsamości. Typowe dla gnozy oświecenie polegałoby na 
wyjściu poza iluzję własnego ja w celu odkrycia swojej prawdziwej tożsamości 

12 „Decydującą rolę w upowszechnieniu owych pojęć w kręgu kultury europejskiej odegrała 
jednak psychologia ezoteryczna, której pionierem jest bez wątpienia C. G. Jung. Psycho-
logia ta pozwoliła Ruchowi Nowej Ery opisać doświadczenie «ekspansji świadomości» 
jako deifikację ludzkiego «ja» na podobieństwo doświadczenia mistycznego wielkich 
religii Wschodu. Tym bowiem, co wydaje się szczególnie fascynować adeptów Nowej Ery 
w mistycyzmie Wschodu, uważa D. Hunt, jest odkrycie przestrzeni psychicznej, w której 
zaciera się granica pomiędzy naszym «ja» a Bogiem”. D. Hunt, Ameryka. Nowy uczeń 
czarnoksiężnika, Warszawa 19922, s. 226.

13 „Jung nie tylko spsychologizował ezoteryzm, ale także zsakralizował psychologię, przez 
wprowadzenie do niej elementów ezoterycznych spekulacji. Rezultatem tego była pewna 
ilość teorii, które pozwoliły ludziom mówić o Bogu, mając na myśli ich własną psychikę, 
i mówić o swojej własnej psychice, myśląc w rzeczywistości o boskości”. Papieska Rada 
Kultury, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej. 
Chrześcijańska refleksja na temat „New Age”, 2.3.2 Podstawowy model myśli New Age 
(Roma, 3 luty 2003), [w:] EV 22, 41-166.

14 Por. C. G. Jung, Podróż na Wschód, Kraków 19891, s. 102-103.
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a jednocześnie Boskości. Jest to więc zupełnie nowa forma transcendencji, 
w której człowiek nie potrzebuje łaski, by przekroczyć samego siebie i wejść 
w relację z Absolutem, ale może za pomocą odpowiednich technik, metod czy 
terapii sam przekroczyć samego siebie, transcendować poprzez uświadomienie 
sobie bycia częścią Absolutu. Ta wizja człowieka wpisuje się ponadto w system 
reinkarnacji, czego sztandarowym przykładem były bardzo popularne w swoim 
czasie książki Życie po życiu i Życie przed życiem Raymonda Moody. 

Relatywizm poznawczy i moralny
Będąc formą gnozy, New Age nie uznaje istnienia Prawdy obiektywnej czy 

objawionej w naszym rozumieniu. Skoro bowiem Bóg nie istnieje poza światem, 
a Jego świadomość poza ludzkim umysłem, to poznanie prawdy i prawa jest 
sprawą czysto subiektywną uzależnioną od stopnia oświecenia danej osoby15. 
Żaden system w tej perspektywie nie może uzurpować sobie prawa do postrze-
gania siebie jako jedynego prawdziwego, stąd rodzi się znana nam zasada, że 
wszystkie drogi prowadzą do Boga. Faktycznie możemy powiedzieć, że ilu jest 
ludzi, tyle jest form poznania Boga i tyleż dróg do Niego prowadzących. Jest to 
zatem forma gnozy propagująca skrajny indywidualizm i relatywizm zarówno 
poznawczy jak i w konsekwencji moralny. Mając bowiem prawo do własnej 
prawdy, mam też prawo do ustalania własnych zasad w oparciu o tak poznaną 
prawdę16. Każdy więc osąd czy próba dostrzegania lepszej czy gorszej prawdy 
staje się wyrazem nietolerancji i poczucia wyższości. To zaś obok tolerancji 
prowadzi do demokracji w wierze, która wyraża się w dialogu międzyreligij-
nym i w kompromisie, czyli w konieczności pogodzenia wielu, nawet bardzo 
różniących się od siebie, prawd i zasad moralnych. Tu rodzi się poprawność 
polityczna, która zmusza także wielu ludzi wierzących do wypierania się bądź 
przemilczania własnej wiary i przekonań. Jest to zatem nowa forma znanego już 
w historii rzymskiego Panteonu pod nowymi auspicjami17. Dlatego w Ruchu 

15 W swojej książce Psychologia i religia Jung wnioskuje, w zgodzie z poglądami adeptów 
Nowej Ery, że bóstwo nie znajduje się wcale, jak myślą chrześcijanie, poza człowiekiem, 
lecz przeciwnie, w nim samym. Por. C. G. Jung, Psychologia i religia, Warszawa 19951, 
s. 76.

16 „Ludzie, po spożyciu jabłka z drzewa poznania dobra i zła, muszą wyrzec się świadomości 
Raju. Od tego momentu bowiem muszą uczyć się myśleć autonomicznie i sami decydować 
o tym, co jest etycznie i moralnie słuszne jako korzystne dla życia, a co powoduje znisz-
czenie życia”. M. Pogačnik, La Forza di Cristo e il Ritorno della Dea, Collana: Il sentiero 
magico, Diegaro di Cesena 20031, s. 165.

17 „Za niewiele wieków nie będzie już więcej wierzeń sekciarskich wielkich religii ludzkości 
[...] «ja wyleję mego ducha na wszelkie ciało», mówi prorok Joel. «Zaprawdę mówię wam... 
wy będziecie czynić dzieła większe niż te», obiecuje Jezus. Ale to może wydarzyć się tylko 
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New Age możemy znaleźć wszystko, łącznie z heretycką myślą chrześcijańską, 
z wyjątkiem ortodoksyjnej wiary opartej na przyjęciu Absolutnej Prawdy Ob-
jawionej i Obiektywnego niezmiennego Prawa nadanego przez Osobowego 
Boskiego Prawodawcę. Tak pojęta Prawda i tak rozumiane Prawo jest dziś 
prześladowane za nietolerancję i mówienie językiem nienawiści. To dlatego 
Pan Jezus, świadom, że jest dla wielu kamieniem obrazy powiedział, że Mnie 
prześladowali i was będą prześladować, za to, iż ośmielił siebie określić jako Je-
dyną Drogę, Prawdę i Życie. Wyniósł się w ten sposób ponad wszystkich bogów 
i ponad ludzką pychę, która w gnozie znalazła drogę do samozbawienia i sa-
moubóstwienia w buncie przeciwko Bogu Stwórcy i Jego odwiecznemu Prawu. 

Zakończenie
Postawienie w centrum wszechświata człowieka na miejsce Boga wyklucza 

nadprzyrodzoność, a jeśli nawet nie, to odmawia realnego wpływu na życie 
człowieka i społeczności ludzkiej. Człowiek żyje wtedy bez Boga lub obok 
Boga, znajdując ewentualnie różne substytuty nadprzyrodzoności, w których 
bóstwo jest bezosobowe, zależne od woli człowieka i nienarzucające Prawa, 
które daje człowiekowi i od człowieka egzekwuje Bóg Stwórca. Szczególnym 
typem transcendencji jest ten reprezentowany przez wielkie systemy religijne 
Wschodu, przeszczepiony na grunt Zachodu poprzez psychologię, gnozę, teorie 
paranaukowe, różnorodne metody medytacji i kontroli umysłu. Jest to wizja 
panteistyczna i monistyczna, w której nie istnieje realna różnica pomiędzy du-
chem i materią, pomiędzy stworzeniem a jego Stwórcą. Człowiek bowiem choć 
nie jest bogiem w tej wizji, to jest z natury boski i transcenduje siebie poprzez 
wyjście poza własne ja, transformację własnej świadomości, łączność z wszech-
obecną boską energią, eonami bóstwa. Jest to nadprzyrodzoność iluzoryczna, 
niewymagająca łaski jako niezasłużonego i nieosiągalnego o własnych siłach 
daru uczestnictwa w życiu Bożym. Nie wymaga przyjęcia krzyża lecz oświecenia 
umysłu i przełamania prawa karmicznego. Jedno i drugie jest wynikiem wysił-
ku człowieka, a więc jest formą gnozy i samozbawienia. Jest wyrazem ludzkiej 
pychy, która od zawsze pragnęła wynieść się ponad Boga i zająć Jego miejsce. 
Dla wielu jednak jest ona alternatywą w świecie, w którym zanika poczucie 
sacrum, jest wyraźny kryzys wiary, autorytetów i instytucji także religijnych. 
Jest więc również wyrazem zagubienia, poszukiwania wyższego celu i sensu 
życia, którego nie może odnaleźć już gdzie indziej, jest w końcu kryzysem 
ewangelizacji Kościoła, który ma wyraźną trudność w dotarciu dziś nie tyle 

kiedy świat powróci na łono wielkiej religii przeszłości». H. P. Blavatsky, Iside Svelata, 
vol. II, s. 606.
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do głębin afrykańskiego buszu, co raczej na pustynię duchową wielkich miast 
zachodniego świata i jego dekadenckiej kultury. 

Słowa kluczowe: Bóg, wieczność, nadprzyrodzony, duchowość, medytacja, 
Boska energia, gnoza, ewolucja, stworzenie, emanacja, życie wieczne, panteizm, 
transcendentny, prawo karmy, iluzja, psychologia ezoteryczna, bioterapia, trans-
formacja świadomości, Absolut, reinkarnacja, Umysł wszechświata, relatywizm.
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POWIEW DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE

THE BREATH OF THE HOLY SPIRIT IN THE CHURCH

„The Holy Spirit blows where he wants,” that is everyone who believes can 
receive the gifts of the Holy Spirit. This endowment of the Holy Spirit, ordinary 
as well as the extraordinary one takes place from the very beginning of the 
existence of the Church of Christ and became evident in its history, and is be-
ing revealed in the formation of various movements at present. One of them 
is Renewal in the Holy Spirit Movement. It is a special gift of God, a special 
breath of the Holy Spirit for the today’s Church, operating in difficult Times. It 
is therefore an extraordinary gift for believers and today’s world.

Key words: Holy Spirit, communities and movements, Renewal in the Holy 
Spirit Movement, St. Pope John Paul II.

Wstęp
Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i rodzący się Kościół był i jest 

dla wierzących przypływem wielkiej łaski Bożej. Jednak owo spektakularne 
Zstąpienie Ducha Świętego wydaje się dla wielu dzisiejszych chrześcijan być 
niemożliwe. Ale ta wątpliwość nie powinna mieć miejsca wśród wierzących już 
z racji na słowa Pana Jezusa o Duchu Świętym: „Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26) i spełnienie się obietnicy Zesłania 
Ducha Świętego „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 
się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
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jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich 
spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4). Duch Święty 
przypominał Apostołom słowa Jezusa i napełniał ich swoimi darami. Owszem, 
można przy tym stawiać pytanie, czy Duch Święty działał tylko w pierwotnym 
Kościele, a obecnie już nie działa? Jest to jednak pytanie retoryczne! Duch 
Święty wciąż działa w Kościele, jest jego duszą, natchnieniem i pomocą. Na 
to mamy bardzo wiele świadectw z dziejów Kościoła. 

W niniejszym artykule będą ukazane niektóre zjawiska, wydarzenia w Ko-
ściele, które dokonują się pod bezpośrednim działaniem Ducha Świętego. 
Pierwszym takim wydarzeniem było tworzenie się Kościoła jako Ciała Mi-
stycznego Chrystusa, tworzenie jedności wśród wierzących, budowanie z nich 
wspólnoty. Drugim wydarzeniem, na które chcemy zwrócić uwagę, a którego 
obecnie jesteśmy świadkami, to spontaniczne powstanie Ruchu Odnowy 
w Duchu Świętym.

Rola Ducha Świętego w budowaniu wspólnoty Kościoła
W dziele budowania wspólnoty Kościoła pierwszorzędną rolę odgrywała 

obecność Ducha Świętego. Jak wspomniano, obecność Ducha Świętego w dzie-
le Zbawienia, które dokonuje się w Kościele, było zapowiedziane przez Pana 
Jezusa, że Bóg Ojciec pośle Ducha Bożego w Jego imieniu, który wszystkiego 
nauczy i przypomni wszystko, co On mówił do Apostołów (zob. J 14, 26). 
A nad tymi, którzy przyjmowali słowo Boże, modlono się, aby mogli otrzymać 
Ducha Świętego (por. Dz 8 14-17). Bardzo wymowne wydarzenie wylania się 
Ducha Świętego nawet na pogan, miało miejsce w przypadku nawrócenia 
setnika Korneliusza. Gdy św. Piotr zaproszony do Korneliusza przemawiał do 
zebranych, „Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki” (Dz 10, 
44), co wywołało zdumienie wiernych pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli 
z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan (zob. Dz 10, 
45). Miłość płynąca z Ducha Świętego zespalała pierwotny Kościół: „Jeden 
duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką 
mocą świadczyli o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na 
wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 
sprzedawali je i przynosili pieniądze, składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 
rozdzielano według potrzeby” (Dz 4, 32-35). Zarówno w Kościele pierwotnym 
jak i w dalszych jego dziejach wypełniało się posłannictwo Chrystusa i Ducha 
Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że „To wspólne posłanie 
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włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem i Duchem Świę-
tym: Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do 
Chrystusa. On ukazuje Zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa 
i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania. 
Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać 
ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili „obfity owoc” 
(J 15, 5. 8. 16. – KKK 737). Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje w tym 
stwierdzeniu bardzo wyraźnie rolę Ducha Świętego w tworzeniu komunii. Tu 
chodzi o wspólnotę całego Kościoła, ale też o parafie jako wspólnoty i wspól-
noty w obrębie parafii.

Wspólnoty parafii
Warto dodać, że w ramach parafii istnieją różne grupy, wspólnoty, stowarzy-

szenia, które dzisiaj są określane słowem „ruchy”. Istnieją różne nazwy grup 
i form zrzeszania się. Najczęściej używanym obecnie terminem dotyczącym 
form zrzeszania się jest słowo „ruch”. Słowo to jednak ma szeroki zakres znacze-
niowy. Można go ujmować od strony socjologicznej i religijnej. Paweł Załęcki 
mówi, że można konkretną wspólnotę religijną definiować jako element ruchu 
społecznego zaliczając ją do grona Nowych Ruchów Religijnych1. Rozróżnia 
on jednak tradycyjne ruchy społeczne i nowe ruchy społeczne. Te pierwsze 
mogą być określone poprzez wskazanie ich trzech najważniejszych aspektów: 
aspekt ekonomiczny (np. ruch robotniczy), aspekt stricte polityczny (np. „So-
lidarność”) i aspekt narodowościowy (ruchy nacjonalistyczne i etniczne). Ten 
autor wskazuje też na pewną prawidłowość istniejącą w tradycyjnych ruchach 
społecznych dotyczącą przekształcania się (instytucjonalizacji) ruchów tego 
typu w partie polityczne. Z kolei nowe ruchy społeczne kładą akcent na ich 
apolityczny charakter. Jako najważniejsze cechy nowych ruchów społecznych 
wymienia się powszechnie: a) funkcjonowanie w ich ramach uniwersalistycznej 
zasady działania, myślenia i postrzegania świata przez ich członków; b) słabe 
zainteresowanie i uznanie za cel ruchu dokonań ekonomicznych czy politycz-
nych zmian szerszej rzeczywistości społecznej2.

Nieco odmienne rozumienie „ruchu” wnosi spojrzenie kościelne, ale rów-
nież o szerszym znaczeniu. Papież Benedykt XVI jeszcze jako kard. Ratzinger, 
obecny na Światowym Kongresie Ruchów Kościelnych w Rzymie (27-30 V 
1998), ukazuje w swoim wystąpieniu powstawanie różnych ruchów w dziejach 
Kościoła: monastycyzm w III wieku, którego decydującym impulsem było 

1 P. Załęcki, Wspólnota religijna jako grupa pierwotna, Kraków 1997, s. 21.
2 Ibidem.
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pragnienie, aby żyć życiem ewangelicznym, żyć Ewangelią na wzór Apostołów. 
W wiekach VI-IX ruch monastyczny staje się wielkim ruchem misyjnym (m.in. 
św. Augustyn z Canterbury), ewangelizacja ludów germańskich w znaczącej 
mierze przez mnichów pochodzących z Irlandii i Anglii, bracia Cyryl i Metody. 
Aż do dziś pozostaje żywotna i aktywna duchowa siła ewangelicznego ruchu 
franciszkańskiego i dominikańskiego. Benedykt XVI tak definiuje „ruch”: „Ru-
chy w większości zapoczątkowane przez osobę charyzmatycznego przywódcy, 
przybierają kształt konkretnych wspólnot, które na mocy swego pochodzenia 
wcielają w życie całą Ewangelię i bez wahania uznają w Kościele rację swojego 
istnienia, bez której nie mogłyby trwać.”3

Kardynał Ratzinger pozytywnie wyraził się o nowych ruchach kościelnych 
odnosząc się do Papieża Jana Pawła II: „W swojej wielkiej encyklice misyjnej 
Redemptoris missio Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: 

Wewnątrz Kościoła stoją przed nimi (świeckimi) różne typy służb, funkcji, posług 
i form ożywiania życia chrześcijańskiego. Pragnę wspomnieć jako nowość, która 
wyłoniła się w ostatnich czasach w licznych Kościołach, wielki rozwój „ruchów 
kościelnych”, obdarzonych ogromnym dynamizmem misyjnym. Ruchy te – jeśli 
włączają się z pokorą w życie Kościołów lokalnych i zostają przyjęte serdecznie 
przez biskupów i kapłanów w strukturach diecezjalnych i parafialnych – stanowią 
prawdziwy dar Boży dla nowej ewangelizacji, w pluralistycznej wizji form zrzeszania 
się i działania (RM 72). 

Jan Paweł II skierował piękne słowa do uczestników I Kongresu Ruchów 
Katolickich w Polsce trwającego w dniach 3-4 VI 1994, stanowiące niejako 
syntezę prac Kongresu, a jednocześnie wyzwanie dla ruchów kościelnych: 

Kościół sam jest ruchem. Jest nade wszystko tajemnicą, misterium odwiecznej 
miłości Ojca: Serca Ojcowskiego, z którego bierze początek posłannictwo (misja) 
Syna i misja Ducha Świętego. Kościół zrodzony z tego posłannictwa znajduje się 
in statu missionis. Jest ruchem przenikającym serca i sumienia. Jest ruchem wpisu-
jącym się w dzieje człowieka i ludzkich wspólnot. (...) Movimenti w łonie Kościoła, 
ludu Bożego, wyrażają ów wieloraki ruch, który jest odpowiedzią człowieka na 
Objawienie, na Ewangelię:
–  ruch w kierunku samego Boga żywego, który tak bardzo przybliżył się do 

człowieka,
–  ruch w stronę własnego wnętrza, własnego serca i sumienia, które w spotkaniu 

z żywym Bogiem odsłania właściwą sobie głębię,
–  ruch w stronę ludzi, naszych braci sióstr, których Chrystus stawia na drodze 

naszego życia,
–  ruch w stronę świata, który nieustannie oczekuje na objawienie się synów Bo-

żych w nim.

3 Ibidem, s. 29.
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Istotą ruchów w każdym z wymienionych kierunków jest miłość, bowiem „miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany”4.

Różnorodność ruchów jest wielka. Można jest klasyfikować ze względu na 
różne kryteria. Henryk Krzysteczko dokonuje następującego podziału: na ruchy 
ewangelizacyjno-modlitewne, społeczno-religijne i ruchy o charakterze dusz-
pasterskim. Do pierwszych zalicza on m.in. Szensztadzkie Dzieło Rodzin, ruch 
„Światło-Życie”, Dzieło Maryi – Focolarini, Wspólnota Neokatechumenalna, 
Charyzmatyczny Ruch Odnowy w Duchu Świętym, Ruch dla Lepszego Świata 
(Movimento per il Mondo Migliore), Rodziny Nazaretańskie. Wszystkie te ruchy 
mają charakter formacyjny, zmierzający do wyrobienia w uczestnikach postawy 
wiary i odpowiedzialności za Kościół5.

Ruchy społeczno-religijne, które mają charakter praktyczny i podejmują 
działania społeczne w obronie rodziny, w obronie życia dzieci nienarodzonych, 
upośledzonych umysłowo i ich rodzin, troszczą się o bezdomnych i inne. Są to 
m.in. Ruch Rodzina Rodzin, Gaudium Vitae, Wiara i Światło6, ruch Komunia 
i Wyzwolenie (Communione e Liberazione), Wspólnota Chleb Życia.

Przykładami ruchów o charakterze duszpasterskim są: Legion Maryi, Po-
mocnicy Matki Kościoła, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Wspólnota Krwi 
Chrystusa, Czciciele Miłosierdzia Bożego. 

Nowe ruchy i wspólnoty kościelne, zwane wspólnotami odnowowymi, 
charakteryzują się nieco odmiennymi akcentami w wierze niż to ma miej-
sce u tzw. przeciętnych katolików. Janusz Mariański wymienia trzy akcenty: 
wiara odnowiona to wiara zakorzeniona raczej w Biblii niż nadbudowana 
na katechizmie, to wiara chrystocentryczna; w nowych ruchach następuje 
swoista sakralizacja życia, gdzie nie ma już oddzielnego porządku świeckiego 
i świętego, życia codziennego i niedzielnego, a to nie znaczy, że wszystko jest 
sakralne, ale że wszystko może być sakralne, wszystko bowiem jest skierowane 
ku Bogu; inne rozumienie i przeżywanie Kościoła i sakramentów. Kościół jest 
mniej instytucją, a bardziej mistycznym Ciałem Jezusa, sakramenty zaś stają 
się nie tyle wymogiem instytucjonalnym, lecz w większym stopniu osobistym 
spotkaniem z Jezusem7.

4 Cyt. za H. Bolczyk, Działalność ruchów katolickich w Polsce, [w:] Wiosna Ruchów. Materiały 
z I Kongresu ruchów katolickich 3-4 czerwca, A. Schulz (opr.), Warszawa [1994], s. 59-60.

5 H. Krzysteczko, W małej grupie religijnej. Wpływ przynależności do małej grupy religijnej na 
poczucie uczestnictwa w życiu społecznym. Studium pastoralne, Katowice 2003, s. 30 nn.

6 Zob. Orędzie Jana Pawła II z okazji 30-lecia ruchu Wiara i Światło, „Wrocławskie Wiado-
mości Kościelne”, LIV(2001) nr 2, s. 121-122.

7 J. Mariański, Zmieniająca się religijność w – i poza Kościołem w Polsce, „Wrocławskie 
Wiadomości Kościelne”, LIV(2001) nr 2, s. 225-226. 
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Funkcjonowanie, działalność apostolska i formacja w każdym ruchu do-
konuje się jednak w poszczególnych małych wspólnotach kościelnych. I to 
w nich żyje się charyzmatem ruchu, jego ideałami i działa apostolsko, a grupa 
jest częścią większego ruchu. Dlatego nas interesuje jak funkcjonują małe 
wspólnoty kościelne, wciąż mając na względzie ich przynależność do szerszego 
ruchu, działającego we wspólnocie parafialnej. 

W tych wszystkich dziełach, w powstawaniu nowych ruchów i wspólnot 
odczuwa się bezpośrednie działanie Ducha Świętego. Szczególnym przykła-
dem bezpośredniego działania Ducha Świętego jest powstanie i dalsza aktyw-
ność w Kościele: Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, zwanym także ruchem 
charyzmatycznym.

50-lecie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym
Początki Odnowy w Duchu Świętym sięgają roku 1967. To już był czas po 

zakończeniu Soboru Watykańskiego II, który zaowocował nie tylko nowym 
spojrzeniem na Kościół, ale też zwrócił uwagę na budowanie wspólnoty Kościo-
ła, zwłaszcza w obrębie parafii. W taki sposób deklaruje Konstytucja o Liturgii 
Świętej Sacrosanctum Concilium: 

Ponieważ biskup nie może zawsze i wszędzie osobiście przewodniczyć całej owczarni 
w swoim Kościele, koniecznie powinien utworzyć grupy wiernych. Najważniejsze 
z nich są parafie lokalnie zorganizowane pod przewodnictwem duszpasterza zastę-
pującego biskupa. W ten sposób bowiem przedstawiają one widzialny Kościół usta-
nowiony na całej ziemi. Dlatego w świadomości wiernych i duchowieństwa należy 
pogłębiać rozumienie życia liturgicznego i jego związku z biskupem oraz rozwijać 
je w praktyce. Trzeba również dążyć do rozkwitu poczucia wspólnoty parafialnej, 
zwłaszcza w zbiorowym celebrowaniu niedzielnej Mszy świętej” (KL 42).

Tak więc owo novum przekazane całemu Kościołowi odbiło się szero-
kim echem wśród wiernych, w dzięki czemu zaczęły się rodzić nowe ruchy 
i wspólnoty.

Jednym z ruchów kościelnych, które znalazły się w atmosferze soborowej, 
jest Odnowa w Duchu Świętym, która obchodzi w tym roku (2017) 50-lecie 
powstania8. Warto przypomnieć, jak rodził się ruch Odnowy w Duchu Święty; 
dostrzegamy bowiem w początkach Ruchu wyraźne działanie Ducha Świętego. 
Początki Ruchu Odnowy w Duchu Świętym sięgają 1967 roku. Jak pisze Edward 
O’Connor, dwaj świeccy profesorowie uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu 

8 Zob. T. Sowa, Obchody 50-lecia Odnowy w Duchu Świętym: wyjaśniał znaczenie reform 
i odnowy, jaka dokonała się w Kościele w połowie XX stulecia, która opierała się na dwóch 
filarach – jednym był Sobór Watykański II i spontanicznie rodzący się ruch charyzma-
tyczny. Zob. https//ekai/warszawa-obchody-50-lecia-odnowy-w-duchu-swietm/?print=1
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w Stanach Zjednoczonych, nie widząc rezultatów w swoich apostolskich po-
czynaniach, postanowili wzajemnie za siebie się modlić sekwencją do Ducha 
Świętego ze Mszy św. z uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Prawie rok 
odmawiali tę modlitwę, a gdy spotkali się jeszcze z innymi osobami na dniu 
skupienia w lutym 1967 roku, wszyscy uczestnicy przeżyli głęboką religijną 
przemianę doświadczając bardzo osobistego kontaktu z żywym Chrystusem. 
Pojawiły się również u nich, jak w czasach apostolskich, dary charyzmatycz-
ne: dar języków, dar prorokowania, rozpoznawania duchów (zob. 1 Kor 12, 
1-11)9. Podobne wydarzenia miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie 
na uniwersytecie Notre Dame w pobliżu South Bend w stanie Indiana w USA 
i w innych środowiskach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Ruch 
charyzmatyczny rozszerzał się tak szybko, że w 1975 roku notowano w Stanach 
Zjednoczonych 2670 grup modlitewnych. Odnowa w Duchu Świętym dotarła 
bardzo szybko do wielu krajów poza Stanami Zjednoczonymi, do krajów euro-
pejskich, Australii, Nowej Zelandii, do krajów Ameryki Południowej, Japonii, 
Tajwanu, Filipin, Korei Południowej10. 

Początek Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Polsce wiąże się z osobą 
ks. bp. Bronisława Dembowskiego, który po powrocie ze studiów w Stanach 
Zjednoczonych w 1976 roku, pragnął podzielić się wrażeniami, jakich doznał 
spotykając się z tym ruchem w USA. Na pierwsze spotkanie dla chętnych przy 
parafii św. Marcina w Warszawie przyszło około 20 osób. W 1977 roku zaś 
w Izabelinie zorganizowane zostało pierwsze spotkanie osób, które doświadczyły 
łaski Odnowy. Byli to ludzie z różnych rejonów Polski: z Poznania, Warszawy, 
Katowic, Białegostoku. Zainteresowani ruchem Odnowy byli też księża, którzy 
spotkali się w Izabelinie. Byli to: ks. Bronisław Dembowski, ks. Marian Piąt-
kowski z Poznania, o. Adam Schulz, o. Józef Kozłowski, o. Pietras – jezuici i ks. 
Andrzej Grefkowicz11. Obecnie w Polsce (2017 rok) we wspólnotach Odnowy 
w Duchu Świętym jest nieco ponad 20 tysięcy stałych członków, natomiast 
na doroczne spotkania modlitewne Odnowy na Jasnej Górze przybywa nawet 
kilkaset tysięcy osób12. Jest natomiast bardzo wymowne, że z ruchów w ogóle 
w Polsce wywodzi się ponad 70% powołań zakonnych i kapłańskich13.

9 E. D. O’Connor, Ruch charyzmatyczny w Kościele Katolickim, Warszawa 1984, s. 11.
10 Ibidem, s. 12.
11 Zob. M. Olszewski, Ks. Stanisław Szczepura pierwszym opiekunem Odnowy w Duchu 

Świętym w Archidiecezji Białostockiej, [w:] W służbie Kościoła, Z. T. Klimaszewski (red.), 
Białystok 2011, s. 210.

12 Zob. T. Sowa, Obchody 50-lecia Odnowy, s. 4. 
13 J. Święcicki, Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie wiosną Kościoła, Niedziela.pl [13.06.2017].
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Tak więc widzimy zarówno spontaniczność Ruchu Odnowy w Duchu 
Świętym, ale i jego głębokie zanurzenie się w Bogu, gdy uczestnicy rekolekcji 
i spotkań przyjmują uroczyście i świadomie Jezusa jako swego Pana, a dzieje 
się to wszystko w Duchu Świętym. Tak jak pierwsi chrześcijanie otrzymywali 
charyzmaty do wielbienia Boga i do posługiwania nimi braciom, takich też do-
świadczeń doznali pierwsi współcześni charyzmatycy czy to w Pittsburghu, czy 
w Notre Dame, a których doświadczają i dzisiaj uczestnicy grup modlitewnych 
na całym świecie, zwłaszcza uczestniczący w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych 
Odnowy (REO).

Grupy modlitewne gromadzą się systematycznie na spotkaniach modlitew-
nych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Spotkania 
mają zwykle strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: 
chodzi o zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, powszechnie 
występuje uwielbienie Boga i ten rodzaj modlitwy dominuje w grupach, na-
stępnie słuchanie Słowa Bożego, słowa pouczenia, ale częstokroć mają miejsce 
świadectwa życia. Podczas spotkań modlitewnych ujawniają się charyzmaty. 
Charyzmaty, nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane są od wieków 
różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Do charyzmatów zalicza się 
m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne: dar języków pojawiający się 
najczęściej w modlitwie jednoczesnej uczestników, dar tłumaczenia języków, 
który polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania, dar 
proroctwa, czy dar uzdrawiania14.

Warte podkreślenia są słowa papieża, św. Jana Pawła II, o charyzmatach 
z adhortacji apostolskiej Christifideles Laici: 

Duch Święty, który powierza Kościołowi – Komunii różne posługi, równocześnie 
ubogaca go w szczególne dary i zdolności, które nazywamy charyzmatami. Mogą one 
przyjmować najrozmaitsze formy, już to jako wyraz najpełniejszej wolności Ducha, 
który jest ich dawcą, już to jako odpowiedź na różnorodne wymogi pojawiające 
się w dziejach Kościoła. [...] Charyzmaty, czy to nadzwyczajne, czy też proste i po-
korne, dzięki Duchowi Świętemu, który w nich jest, działają zawsze, pośrednio 
lub bezpośrednio, dla dobra Kościoła, wnosząc – zgodnie ze swym przeznaczeniem 
– wkład w budowanie, w powiększenie ludzkiego dobra i w zaspokojenie potrzeb 
świata (ChL 24).

Dalej Papież odwołując się do Dekretu o apostolstwie świeckich Soboru 
Watykańskiego II mówi, że: 

z przyjęcia tych charyzmatów, nawet zwyczajnych, rodzi się dla każdego wierzącego 
prawo i obowiązek używania ich w Kościele i w świecie dla dobra ludzi i budowania 
Kościoła, w wolności Ducha Świętego, który wieje, dokąd chce (J 3, 8), zarazem 
w zjednoczeniu z braćmi w Chrystusie, zwłaszcza ze swymi pasterzami (DA, 3).

14 Zob. T. Sowa, Obchody 50-lecia Odnowy, s. 4
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THE VISIBILITY OF WORK OF SALVATION ACCORDING 
TO SAINT AMBROSE AND SAINT LEO THE GREAT

The author takes the problem of visibility of God in the world, especially 
after coming of Jesus Christ. Very important to him is the sentence of Saint 
Leo the Great: all what was visible in Christ transformed in holy sacraments. 
So, for all people, who participate in the Christian liturgy is more necessary to 
see, what is unseen; than to see what is seen. Reality unseen lasts; all what is 
seen – passes. .

Key words: salvation, visibility of salvation, liturgy, sacraments, Fathers of the 
Church.

Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie widzenia. Dobry wzrok napawa 
człowieka radością, a ślepota czyni go smutnym. Pragnienie widzenia prowadzi 
często człowieka poza obręb zwykłego wzroku, co sprawia, iż wynajduje różno-
rakie narzędzia doskonalące oko (okulary, lunety, teleskopy itp.). Pragnienie 
to nie zatrzymuje się na granicach wszechświata i stara się wznosić coraz wyżej 
i schodzić coraz głębiej w rzeczywistość, która – o dziwo – nie daje mu się 
poznać do końca. Problem ten towarzyszył ludziom od początku, a dziś nieraz 
sprawia wiele kłopotu i to takiego, który pozostawia człowieka w błędzie. Staje 
się on tragiczny, gdy niweczy osiągnięcie celu ostatecznego. Stąd poszukiwanie 
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rozwiązania tego problemu wydaje się konieczne. O pomoc sięgnęliśmy do św. 
Ambrożego i św. Leona. 

Widzialność w ideologii postmodernistycznej 
Widzeniu oczu towarzyszy zwykle wzrok intelektu. Gdy jest on sprawny, 

uruchamia rozumowanie. Może ono weryfikować rzeczywistość samą w sobie 
lub wnioski wyciągane w jego toku. Pierwszą drogą poszły nauki przyrodnicze, 
drugą – nauki filozoficzne. W jednym i drugim przypadku dochodzi do głosu 
oczywistość (evidentia). Weryfikuje ona dane widzenia zmysłowego i wyciągane 
z niego wnioski. W pierwszym obszarze prym wiodła techne – ars, w drugim 
aletheia – scientia. Kultura europejska przez wiele wieków rozwijała myślenie 
filozoficzne, pozostawiając w cieniu badania techniczne. Z czasem jednak 
głównie w XIV wieku, filozofia stała się zbyt wyrafinowana i zwrócono się ku 
naukom humanistycznym. Zwrot ten rozpoczął Erazm z Rotterdamu. Chociaż 
zawęził on przedmiot badań, to jednak nie zaniechał tworzenia teorii1. 

Radykalna zmiana rozpoczęła się w epoce Oświecenia. Wtedy to miano 
nauki (scientia) zaczęto nadawać badaniom przyrodniczym, a za prawdę zaczęto 
uważać to, co jest sprawdzalne eksperymentalnie. W konsekwencji filozofia 
i teologia utraciły status nauki. Potem doszedł do tego marksizm, który po-
stawił tezę, iż zadaniem nauki nie jest badanie świata, lecz jego zmienianie. 
Wypowiedź ta wprawdzie miała charakter polityczny, ale wpłynęła na sposób 
myślenia w ogóle. 

Dotychczasową koncepcję widzenia i rozumienia zakwestionowali postmo-
derniści. Uznali oni też pierwsze zasady w filozofii, a dogmaty i tradycję w teo-
logii za stereotypy zniewalające człowieka. Odrzucali oni istnienie odwiecznej 
prawdy i jej obiektywne poznawanie, a lansowali subiektywizm i doświadcze-
nie, co prowadziło do relatywizmu w poznaniu i liberalizmu w postępowaniu. 
W konsekwencji widzenie oczu i wzrok rozumu przestały być potrzebne, bo 
niczemu nie służyły. Bóg przestał interesować badaczy, a kwestia zbawienia 
została zamknięta w doczesności, co rzecz jasna było sprzeczne z Biblią i z na-
uką Kościoła2. 

Problem widzialności Zbawienia 
Popularnie zbawienie (salus) znaczy ratunek, ocalenie. Zwykle posługujemy 

się tym słowem wypadkach zagrażających życiu (na szosie, w wodzie, w kopalni 
itp.). Ratunek przychodzący w porę na ogół niesie ze sobą radość. Nie jest ona 
1 J. Swastek, Erazm z Rotterdamu, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985, kol. 1064.
2 J. Filipkowski, Postmodernizm, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 78.



133abp Edward Ozorowski, Widzialność dzieła Zbawienia w interpretacji św. Ambrożego...

jednak w stanie zadowolić człowieka na całe jego życie. Zwykle też powszednieje 
i ulega zapomnieniu. „Nasze życie bowiem – pisze T. Merton – tak jako indy-
widualnych jak i członków rasy wiecznie niespokojnej i w trudzie zdobywającej 
sobie świat, wykazuje nam, że nasza egzystencja musi mieć jakiś sens”3.

Słowo „sens” jest nie mniej trudne niż „zbawienie”. Zwykle używamy go 
częściowo, na krótkim odcinku czasu. Uważamy np., że takie zajęcie ma sens, 
które pozwala widzieć jego skutek. Z tym często wiąże się zadowolenie, a ono 
nieraz przemija. Prawdziwy sens życia odnajduje człowiek wtedy, gdy rozciąga 
się on na całą jego egzystencję, gdy odpowiada na pytania: dlaczego żyję? Po 
co żyje? Jaki jest mój cel ostateczny? Co należy czynić, aby go osiągnąć? 

Nie wszyscy ludzie chcą poszukiwać odpowiedzi na wymienione pytania. 
Wielu zadowala się doznaniami zmysłowymi. W korzystaniu z nich mają też róż-
norakie osiągnięcia, czasem artystyczne. Można przeto powiedzieć, że znajdują 
oni sens tego, co czynią. Ludziom prostym wystarcza to, by prowadzić spokojne 
życie i nie sprawiać kłopotu innym. Widzenie zmysłowe korzysta z pomocy 
wzroku umysłu, ale nie wymaga się od niego znajomości metafizyki lub teologii. 

Od pytania jednak o sens życia nie można uciec w zetknięciu się ze śmiercią. 
Wtedy też natarczywie wraca problem zbawienia. Niektórzy, aby skrócić cier-
pienie, uciekają się do eutanazji. Jest to jednak ucieczka od pytania o sens życia 
lub poprzestanie na fałszywych podpowiedziach. Także przyjęcie stwierdzenia, 
że śmierć nie kończy życia, a tylko je zmienia, nie jest w stanie zadowolić ludzi, 
zwłaszcza tych, którzy umierają w cierpieniach i mękach. By to osiągnąć, wi-
dzenie Zbawienia, musi przekroczyć doczesność. Sposobność daje wzrok wiary. 

Nie każda jednak wiara jest kluczem do nowej rzeczywistości. Zależy to 
bowiem od tego, komu się wierzy i jaką posiada się sprawdzalność wyznawanej 
wiary. W obrębie relacji międzyludzkich, wiara jest zawsze ryzykiem. Także 
liczenie na los nie zawsze przynosi to, czego się spodziewamy. Pomyłek w wierze 
nie da się zliczyć. Także w religijności często się mylono. Wiara, której wymaga 
Bóg Biblii od człowieka jest innego rodzaju. 

Przede wszystkim jest ona darem od Boga, a nie wytworem człowieka. 
Wymaga ona od człowieka posłuszeństwa Bogu: im bardziej jest posłuszna, 
tym bardziej jest mocna. „Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się” (Iz 7, 9); 
„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13, 5). W ten sposób 
„wiara jest poręką (substantia) tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem 
(argumentum) tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11, 1). Na straży 
prawdziwej wiary stoi Kościół. Wierzymy w to, co Kościół podaje do wierzenia. 

Jednakże wiara nie jest towarem wyciągniętym ze skarbca Kościoła. Wia-
ra zawsze ma charakter personalny i Kościół pomaga ludziom pozostawać 

3 T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Kraków b.r.w., s. 7.
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w osobowych związkach z Bogiem. Dzieje się to w konkretnym środowisku 
życia ludzi. Żyć wiarą trzeba tam, gdzie rozstrzygają się sprawy ludzkie i gdzie 
trzeba podejmować odpowiedź za słowa, gesty i czyny. Stąd też wierze towarzyszy 
widzialność w jej wyznawaniu i jej przekazywaniu. 

Człowiek wierzący żyje na ziemi, a dąży do nieba. W stanie docelowym niebo 
jest niewidzialne na ziemi. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani ser-
ce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują” (1 Kor 2, 9). Postrzegane natomiast jest jako obietnica dostępna 
dla umysłu i zmysłów. Z pomocą człowiekowi przychodzi symbol. Posługuje 
się on nim spontanicznie i programowo. Pozwala mu on przechodzić ze świata 
widzialnego do niewidzialnego. Należy on do jego natury i środowiska jego 
życia. W nim zakorzenia się język ludzki, sztuka i religia4.

Biblia pełna jest symboli, także Jezus Chrystus ciągle nimi się posługiwał. 
Używał podobieństw, opowiadań, porównań, obietnic i innych środków wy-
razu. Odwoływał się do oczu i do serca, kazał wyciągać wnioski, pokazywał 
drogę, którą człowiek winien iść przez ziemię. A wszystko w relacji do celu 
ostatecznego. Zbawienie eschatologiczne w Jego nauczaniu było obecne jako 
obiecane i antycypowane zarazem.

„Miejsce widzenia zajęło pouczanie”
Antycypowanie Zbawienia jest procesem złożonym i skomplikowanym. 

Wprowadzono je wprawdzie w obszar widzenia, ale odwołano się do wzroku 
wiary. Bez niej oczy ludzkie byłyby bezsilne. Za swego życia na ziemi Jezus 
często nawiązywał do tego, co widzi się cielesnym wzrokiem. Po swoim jednak 
wstąpieniu do nieba „obłok zabrał Go sprzed oczu (Apostołów)” (Dz 1, 9). 
Nastąpiła radykalna zmiana sytuacji wierzących, którą św. Leon Wielki, pa-
pież (440-461) określa: „miejsce widzenia zajęło pouczanie” (Kazanie 2 na 
wniebowstąpienie). 

Leon Wielki był teologiem i humanistą. Szanowano go na Zachodzie 
i Wschodzie, a na Soborze Chalcedońskim (451 r.), po jego wykładzie o naro-
dzeniu Chrystusa, zawołano: „Piotr przemówił przez Leona”5. Nie tylko stwier-
dził on, że po Wniebowstąpieniu Jezusa miejsce widzenia zajęło pouczanie, 
ale nadto wytłumaczył, jak to należy rozumieć i co to znaczy. Myśl jego jest 
zbieżna z nauczaniem wcześniejszego od niego ojca Kościoła św. Ambrożego 
(339-397), który był teologiem, politykiem i znawcą literatury antycznej6. 
4 E. Cassirer, Esej o człowieku. Esej do filozofii kultury, Warszawa 1977, s. 80. Zob. też 

S. K. Langer, Nowy sens filozofii, Warszawa 1974, s. 41-71.
5 G. Peters, Lire les Pères de l’Église: cours de patrologie, Paris 1981, s. 735-766.
6 Ibidem, s. 645-682.
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Święty Ambroży na temat widzenia zbawienia pisał w dziełkach O misteriach 
i O sakramentach. Święty Leon natomiast dodał do jego wywodu teologiczną 
podbudowę. W ten sposób obaj autorzy wzajemnie się uzupełniają.

Ich wykład można przedstawić następująco. Najpierw ważne jest stwierdze-
nie św. Leona, że wniebowstąpienie wnosi do zmartwychwstania Chrystusa 
nową jakość. W tym wydarzeniu bowiem „Chrystus wyniósł naszą słabą naturę 
ludzką na tron Ojca, ponad wszystkie wojska niebieskie, ponad chóry aniołów 
i wszystkie moce niebios”7. W nauczaniu często utożsamia się Zmartwychwsta-
nie Jezusa z Jego Wniebowstąpieniem. Według ojców Kościoła wniebowstąpie-
nie jest dopełnieniem Zmartwychwstania. Z innego punktu widzenia pokazuje 
godność natury ludzkiej. 

W Biblii te dwa wydarzenia oddzielone są od siebie czterdziestoma dniami. 
Jest to zabieg pedagogiczny. W wieczności bowiem nie ma następstwa dni. 
Wszystko jest teraz. Liczba dni została użyta po to, aby lepiej uzmysłowić 
to, co się stało po śmierci Jezusa na krzyżu. On zmartwychwstał, powstał do 
nowego życia jako prawdziwy człowiek, to jest w naturze ludzkiej. I tę naturę 
(naszą) wyniósł ponad chóry niebieskie, do tronu Ojca. Człowiek osiągnął cel 
ostateczny, a ludzkość otrzymała zapewnienie, że jest to możliwe. 

Nauczanie św. Leona jest jeszcze bardziej szokujące, gdy stwierdza, że to, „co 
było widzialne w naszym Zbawicielu, zostało teraz zawarte w sakramentach”8. 
Nie jest to bynajmniej zawężenie obszaru widzenia. Święty Leon wiedział, że 
Jezus po wstąpieniu do nieba nie opuścił ziemi, a tylko zmienił sposób bycia 
wśród ludzi. Wiele o tym pisano. Także Sobór Watykański II precyzyjnie się 
o tym wypowiedział9. Sobór uwzględnił stopniowanie obecności, które zależy 
od wiary człowieka i od woli samego Boga. Sakramenty w tej skali zajmują 
bardzo wysokie miejsce. 

Sakramenty biorą początek w Chrystusie. On jest ich prasakramemtem. Tak-
że „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”10. 
W Tradycji Kościoła sakramentalność uważano za sposób i metodę obecności 
Chrystusa na ziemi po Jego wstąpieniu do nieba. Wprawdzie w XII wieku 
dopiero Kościół orzekł, że sakramentów jest siedem, ale przez to nie zawęził 
dzieła Zbawienia, a tylko je uwyraźnił. Pokazując zwyczajną drogę Zbawienia, 
nie przekreślił dróg nadzwyczajnych. Bóg w rozdawnictwie łask przekracza 

7 Leon Wielki, Mowa 74. O wniebowstąpieniu 2, Poznań 1958, nr 1.
8 Ibidem, 2.
9 KL, 7.
10 KK, 1.
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ludzkie ustalenia. Jego miłosierdzia nie powstrzymują grzechy ludzi. (Rz 5, 
12-19). „Oddziaływanie łaski jest silniejsze niż oddziaływanie natury”11. 

W liturgii sakramentów należy bardziej patrzeć 
na to, co niewidzialne niż widzialne 

Widzialność i niewidzialność dzieła zbawczego cechuje dialektyka. Wza-
jemnie się potrzebują, lecz do siebie się nie sprowadzają. „Czy wiara mogłaby 
nam przynieść usprawiedliwienie – uczy św. Leon – gdyby nasze zbawienie 
polegało tylko na ujrzeniu tego, co pozostaje w zasięgu naszego wzroku?”12. 
Człowiek pragnie widzieć to, do czego dąży jako do celu ostatecznego, ale nie 
może tego osiągnąć, bo „widzi niejasno jakby w zwierciadle” (1 Kor 13, 12). 
Rzeczywistość oglądana ukryta jest dla niego jakby za zasłoną. Nawet Apo-
stołowie, wpatrujący się we wstępującego do nieba Chrystusa, musieli wrócić 
do dotychczasowych warunków życia. 

Piękne są słowa św. Jana: „To wam oznajmiamy, co było od początku, co-
śmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy 
i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli” (1 J 1, 
1-2). Święty Jan odwołuje się do doświadczenia, od adresatów listu domaga 
się wzroku wiary. 

Tego samego domagają się od swoich słuchaczy św. Ambroży i św. Leon 
Wielki, zwłaszcza przy sprawowaniu sakramentów. Ich wymóg jest szczególnego 
rodzaju, bo chcą, aby uczestnicy widzieli w sakramentach więcej niż widzą ich 
oczy. Widzialność sakramentów świętych jest dwuwarstwowa i to przyrodzona 
oraz nadprzyrodzona, sięga wyżej niż wzrok oczu i umysłu. 

Symbolika sakramentów wznosi się wyżej niż oko ludzkie lub jego intelek-
tualne rozumienie. Na ten szczyt wejść można tylko wiarą. W sakramentach 
świętych divina humanis iunguntur. Podobnie ma być w codziennym życiu. 

W świecie symbol wskazuje i pokazuje, gdzie znajduje się rzeczywistość 
oznaczana. W sakramentach znak wskazuje, zawiera i urzeczywistnia to, na 
co wskazuje. Z tego względu posiadają one szczególne znaczenie w porządku 
Zbawienia. Z tego też względu stawiają one szczególny wymóg tym, którzy je 
przyjmują. 

Święty Ambroży uczył: 
Co ujrzałeś? Wodę. Owszem lecz nie tylko. Zobaczyłeś jeszcze usługujący w tam 
lewitów i biskupa, które zadawał pytania i poświęcał. Apostoł nauczył cię jednak, 

11 O sakramentach, 52.
12 Leon Wielki, Mowa 74, 3.
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że nie na to głównie trzeba patrzeć, co widzialne, lecz co niewidzialne, ponieważ 
rzeczy widzialne są doczesne, niewidzialny są wieczne (2 Kor 4, 15)13. 

Wzrok wiary, umacniany sakramentami, powinien obejmować całe życie 
człowieka i prowadzić go do osiągnięcia celu ostatecznego. Wiary tej – uczy 
św. Leon – nie powinny „przerażać kajdany, więzienia, głód, ogień, wydanie 
na pożarcie dzikim zwierzętom, ani też żadne inne wymyślne katusze zadawa-
ne przez okrutnych prześladowców”14. Boga twarzą w twarz widzą zbawieni 
w niebie, oczami natomiast nie można dojść dalej niż do wiary. Jej wzrok jest 
wszystkim potrzebny. 

Słowa kluczowe: Zbawienie, widzialność dzieła Zbawienia, liturgia, sakra-
menty, Ojcowie Kościoła.

Bibliografia:
1. Ambroise de Milan, Des sacrements des mystères, Paris 1980. 
2. Ambroży, Wybór pism dogmatycznych, Poznań 1990.
3. Filipkowski J., Postmodernizm, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, 

kol. 73-75.
4. Cassirer E., Esej o człowieku. Esej do filozofii kultury, Warszawa 1977. 
5. Langer S. K., Nowy sens filozofii, Warszawa 1974.
6. Leon Wielki, Mowy, Poznań 1958.
7. Merton T., Nikt nie jest samotną wyspą, Kraków b.r.w.
8. Peters G., Lire les Pères de l’Église: cours de patrologie, Paris 1981.
9. J. Swastek, Erazm z Rotterdamu, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985.

13 O misteriach, 3, 8.
14 Leon Wielki, Mowa 74, 3.



ks. Andrzej Proniewski
Uniwersytet w Białymstoku
DOI: 10.15290/std.2017.03.11

L’ATTUALIZZAZIONE DELL’AZIONE 
SALVIFICA INDIVIDUALE ATTRAVERSO 

LA REALTÀ DELLA GIUSTIFICAZIONE

AKTUALIZACJA JEDNOSTKOWEGO ZBAWIENIA 
POPRZEZ USPRAWIEDLIWIENIE

Karl Rahner – wybitny teolog XX wieku zwracał uwagę w swoich pismach 
na relację natury z łaską. W niniejszym artykule Aktualizacja jednostkowego 
zbawienia poprzez usprawiedliwienie jest podjęta refleksja na temat wymiaru 
naturalnego i nadprzyrodzonego, który wpisuje się w rzeczywistość daną czło-
wiekowi od Boga. Jezus Chrystus – jako osoba Boska przybliżył osobie ludzkiej 
czym jest łaska Boga i wyodrębnił ją od doświadczenia egzystencjalnego. Łaska 
jest powołaniem w naturze darowanej każdemu człowiekowi nawiązującemu 
relację z Bogiem w wierze. Aktywna wiara inspiruje do przyjęcia chrztu. Chrzest 
daje łaskę udziału w nadprzyrodzoności Boga, zapewnia istnienie w Bogu i ob-
darowuje godnością przywróconą usprawiedliwionym przez Jezusa Chrystusa.

Słowa kluczowe: nadprzyrodzoność, łaska, natura, nadnaturalność, Jezus 
Chrystus, człowiek, Wcielenie, usprawiedliwienie, Zbawienie.

La volontà salvifica di Dio abbraccia tutte le persone. L’offerta di grazia 
viene data ad ogni singolo, anche se egli non sa esattamente il modo con il 
quale questa gli viene offerta. Ognuno, però, ha il diritto di essere giustificato 
e salvato. La giustificazione è una dimensione universale della grazia di impor-
tanza fondamentale, che viene data da Cristo e in modo personale accettata 
al momento del Battesimo. Il favore di Dio viene concesso di fatto all’uomo 
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peccatore, in esso si mostra l’iniziativa divina. La persona può rispondere 
positivamente o negativamente alla chiamata di Dio. In effetti, la filiazione 
divina a cui siamo chiamati sin dal primo momento della nostra esistenza e 
a cui è chiamata l’umanità sin dall’inizio della storia, non può realizzarsi se 
non in quanto Dio perdona le persone e le giustifica. D’altra parte è sempre 
importante la risposta personale, senza di essa non sono possibili alcun incon-
tro e il dialogo. Questo rapporto reciproco si attualizza nei diversi sacramenti, 
ma sempre l’inizio di essi si trova nel Battesimo. Infatti scrive Rahner: «[...] 
nella Sacra Scrittura la giustificazione, l’aumento della grazia, l’unione al 
Cristo, la salvezza, la vita eterna, ecc., sono attributi talvolta al sacramento, 
quali per esempio il Battesimo, l’Eucaristia, talvolta alla fede, alla carità, alla 
conversione, ecc. La Sacra Scrittura sottolinea la necessità della duplice via 
(sacramentale e soggettiva), ma non riflette sull’armonia interna di queste 
due asserzioni», e subito chiarisce: «[...] bisogna partire dall’atto soggettivo per 
giungere all’atto sacramentale e che nell’attuale economia di salvezza l’atto 
soggettivo dell’uomo, in tutti i casi in cui porta alla giustificazione (e non solo 
in quella della contrizione imperfetta), deve condurre al sacramento»1.

Il singolo inizia la sua storia di salvezza quando entra nella storia salvifica 
di Dio con il desiderio della presenza di Dio nella sua vita, con il desiderio del 
segno sacramentale, del Battesimo. L’atto di fede dà un senso vero al cammino 
verso la giustificazione piena, verso la salvezza personale. Che importanza ha 
la fede nel dialogo interpersonale del sacramento del Battesimo? Che rapporto 
c’è fra la fede ed il Battesimo nel mistero della Redenzione? Nella riflessione 
seguente si cerca di seguire le problematiche sopra menzionate, mettendo in 
rilievo il pensiero rahneriano.

1 «Nun ist in der Schrift die Rechtfertigung (und Gnadenmehrung, Einheit mit Christus, 
Heil Ewiges Leben usw.) einmal dem Sakrament (Taufe, Eucharistie), das andere Mal 
dem Glauben (und der Liebe, der Umkehr usw.) zugeschrieben. Die Notwendigkeit beider 
Setien wird betont. Über die innere Harmonie dieser beiden Aussagen reflektiert die 
Schrift nicht». «[...] So gibt sie wohl einen Fingerzeig, daß bei diesem Punkt des “sub-
jektiven” Geschehens anzusetzen sei, um von da aus zum sakramentalen Geschehen zu 
kommen, daß also gerade da und dort, wo sie dies subjektive Tun des Menschen zur 
Rechtfertigung führt, dieses (und nicht nur der Fall der bloßen unvollkommenen Reue) 
in der gegenwärtigen Heilsordnung zum Sakrament führen muß». K. Rahner, «Personale 
und sakramentale Frömmigkeit», in Schriften zur Theologie, II, Einsiedeln 1962, 122; 
tr. it., «Pietà personale e pietà sacramentale» in La penitenza della Chiesa, Roma 1968, 
286-287.
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Il mistero di fede: la redenzione oggettiva 
accolta soggettivamente

La fede nasce, secondo Rahner, attraverso l’individuo dell’ascolto. È il mo-
mento indispensabile del rapporto con Dio2: «[...] la fede è sempre l’ascolto 
prestato da un uomo concreto alla parola di Dio, l’autentico aver udito – l’au-
dizione data al verbo di Dio, che si attua effettivamente solo allorchè vien 
percepita e intesa – deve sempre verificarsi simultaneamente alla comprensione 
della fede, ossia in un confronto (naturalmente, suscettibile di infinite grada-
zioni) tra il messaggio ascolto e lo stato in cui già si trova l’uomo, in quanto 
soggetto spirituale, al momento stesso in cui sente il messaggio»3.

Il catecumeno pone la fede al momento del Battesimo come il suo libero 
atto umano. La fede è donata da Dio alle persone nel suo atto verso di esse. 
Dice Rahner, che «[...] Dio alla creatura può donare non soltanto le sue de-
terminazioni passivamente accettate, ma il libero atto del sì al Dio benigno; 
non soltanto ciò che viene offerto, ma perfino l’accettazione dell’offerta è in 
tutto e per tutto grazia di Dio»4. Siccome questa accettazione è libera, anche 
la libertà di questa accettazione è ancora una volta dono di Dio. In questo 
contesto, il credere della persona umana è pura grazia di Dio, perché è il suo 
dono. Quindi ogni Battesimo è un fatto compiuto nella buona fede delle 
persone che lo partecipano:

Qui viene battezzato un uomo; qui una nuova vita viene accolta nella vita della 
Chiesa, qui comincia una pagina particolare della storia della Chiesa. E questa 

2 Questo rapporto richiama un’attività della persona umana a livello della sua soggettivi-
tà. Questa, secondo Rahner, è la sua logica e la sua esperienza, accompagnata dai suoi 
concetti e dalle sue prospettive. Cf. K. Rahner, «Was ist eine “dogmatische Aussage”?», 
in Schriften zur Theologie, V, Einsiedeln 1964, 61; tr. it., «Che cos’è un “asserto dogma-
tico”?», in Saggi teologici, Roma 1965, 127.

3 «Weil und insofern der Glaube immer das Hören eines konkreten Menschen auf das 
Wort Gottes ist, kann das wirkliche Gehörthaben, das Gelingen des Horchens auf das 
Wort Gottes, das nur aktuell da ist, wenn es gehört und verstanden ist, immer nur in 
einem gleichzeitigen Glaubensverständnis geschehen, d. h. in einer natürlich viele Grade 
zulassenden Konfrontation der Botschaft mit dem, was der Mensch als geistiges Subjekt 
im Hören der Botschaft schon ist». K. Rahner, «Was ist eine “dogmatische Aussage”?», 
61; «Che cos’è un “asserto dogmatico”?», 127.

4 «Haargenau jener Glaube, den der Mensch als seinem freien menschlichen Akt setzt, ist 
der Glaube, den Gott uns schenkt in seiner Tat an uns, weil Er eben gerade der Kreatur 
nicht nur ihre passiv hingenommenen Bestimmungen schenken kann, sondern ihre 
freie Tat des Ja zum gnädigen Gott; nicht nur das Angebotene, sondern die Annahme 
des Angebotenen selbst ist ganz und gar Gottes Gnade». K. Rahner, «Fragen der Kon-
troverstheologie über die Rechtfertigung», in Schr. z. Th., IV, Einsiedeln 1964 [o. ted. 
1958], 257; tr. it., «Questioni di teologia controversiale sulla giustificazione», in Saggi di 
antropologia soprannaturale, Roma 1969, 371.
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Chiesa non è un idea astratta, bensì la concreta molteplicità dei battezzati, degli 
uomini uniti nella confessione della vera fede, sotto i pastori stabiliti da Cristo5. 

Il vertice di quanto avviene nella fede è amore. L’amore non è qualcosa che 
la segue come un’opera, è la radicale e totale capitolazione della persona di 
fronte a Dio che la ama e la ha accolta in Cristo. Il processo della redenzione 
avviene nella fede e nell’amore. Affermando che il processo di redenzione 
comprende fede e amore in quanto aspetti di un unico processo, non si nega 
che, data la costituzione temporalmente ed oggettivamente pluralistica della 
persona, sono possibili degli atti che non comportano ancora questo evento di 
giustificazione come tale e nella sua totalità. Fra questi atti si può trovare una 
fede che non elevandosi ancora nell’amore, non è ancora giustificante6. L’atto 
di fede consiste nel riconoscere la parola e nella predicazione della Chiesa. 
Quando la persona è cosciente della propria fede ed è responsabile di essa, si 
consacra oggettivamente nel mistero della redenzione:

Se costui (uomo) crede che questa vasta, inafferrabile e incomprensibile immensità 
è un felice mistero, se accetta in silenzio il mistero e gli si consacra con amore, 
egli sa tutto. Allora egli comprende che nel Battesimo, l’infinità di Dio penetra, 
effondendo la grazia e pienezza, nel mistero dell’uomo che comincia ad avventuarsi 
verso gli ampi orizzonti della propria esistenza7. 

Nella Chiesa si fa dell’apostolato e si crede, perché essa, unita all’individuo 
singolo e presente, costituisce sempre il soggetto dell’azione redentiva di Dio 
e della fede stessa. Questa ultima infatti fluisce essenzialmente dall’ascolto 
e dipende sostanzialmente dall’attestazione data al messaggio di Cristo, la 
quale – a sua volta – avviene nella comunità dei credenti, scaturendo da essa 

5 «Da wird ein Mensch getauft, da wird ein neues Leben in das Leben der Kirche auf-
genommen, da beginnt ein eigenes Blatt in der Geschichte der Kirche. Sie ist ja keine 
abstrakte Idee, sondern die konkrete Vielzahl der getauften und im Bekenntnis des wahren 
Glaubens unter den von Christus bestellten Hirten geeinten Menschen». K. Rahner, 
Gott liebt dieses Kind, München 1957, 27; tr. it., Sul Battesimo. Meditazioni teologiche, 35.

6 Rahner definisce questa fede come «fides nondum caritate formata». Cf. K. Rahner, 
«Fragen der Kontroverstheologie über die Rechtfertigung», 255; «Questioni di teologia 
controversiale sulla giustificazione», 367.

7 «Wenn er dann glaubt, daβ dieses umfassende und unübersehbare Grenzenlose und 
Namenlose ein seliges Geheimnis ist, wenn er das Geheimnis wortlos entgegennimmt 
und sich ihm liebend ergibt, dann weiß er alles. Dann begreift er, was gemeint ist, wenn 
wir sagen: in der Taufe geht Gottes Unendlichkeit begnadigend und erfüllend ein in das 
Geheimnis des Menschen, der anfängt, in die Fernen seines eigenen Daseins auszugehen». 
K. Rahner, Gott liebt dieses Kind, 19; Sul Battesimo. Meditazioni teologiche, 26.
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e rifluendo su di essa8. Rahner sottolinea il dinamismo della fede compiuta 
nel Battesimo:

[...] già nel Battesimo è stato sciolto il vincolo della nostra lingua (Mc 7, 31–37) e 
ci sono state aperte non solo le orecchie ma anche la bocca, perché non fossimo più 
muti servitori di muti dei, ma potessimo professare la nostra fede in Dio e lodarlo 
davanti agli uomini, facendo ambedue le cose con parrhesia9.

Tutti i battezzati infatti, hanno il compito, nei riguardi del prossimo, di 
proclamare la propria fede. Rahner nota il pericolo che la fede dei battezzati 
spesso venga vissuta solo a livello personale senza quindi riuscire a coinvolgere 
gli altri. Se oggi gran parte della terra ha bisogno della missione, dunque ogni 
cristiano dovrebbe ricordarsi di questa vocazione battesimale, di avere cioè 
una missione verso il prossimo. Rahner sottolinea il bisogno oltre che di cre-
dere in Gesù Cristo, anche di vivere la confessione in Lui davanti al mondo10. 
Egli è cosciente che non solo è difficile la fede in Gesù Cristo, ma anche la 
professione di essa davanti agli uomini. Dunque avere il coraggio che Rahner 
chiama parrhesia11, di professare la fede dopo il Battesimo, è una delle virtù 
della missione di ogni cristiano.

8 «Verkündigt und geglaubt wird in der Kirche, weil sie in einer unauflöslichen Einheit 
mit der personalen Einmaligkeit des einzelnen und seiner Glaubensentscheidung das 
Subjekt der erlösenden Heilstat Gottes und des Glaubens selbst ist, da dieser wesentlich 
vom Hören kommt und von der Bezeugung der Botschaft Christi abhängig bleibt, diese 
aber in der Gemeinde der Glaubenden, von ihr und für sie geschieht». K. Rahner, «Was 
ist eine “dogmatische Aussage”?», 65; «Che cos’è un “asserto dogmatico” ?», 134.

9 «Dazu ist ja schon in der Taufe das Band unserer Zunge gelöst worden (Mk 7, 31–37) 
und sind uns nicht nur die Ohren, sondern auch der Mund aufgetan worden, damit wir 
nicht mehr stumme Diener stummer Götter seien, sondern “bekennen” können im Lob-
preis Gottes und im Bekenntnis (1 Kor 12, 2) vor den Menschen, beides mit Parrhesia». 
K. Rahner, «Parrhesia», in Schr. z. Th., VII, Einsiedeln 1966 [o. ted. 1958], 258; tr. it., 
«Parrhesia», in Nuovi saggi II, Roma 1968, 327.

10 Cf. «Jesus sagt, man müsse nicht nur an ihn glauben, sondern ihn auch “bekennen”, und 
zwar “vor den Menschen” [...]». K. Rahner, «Parrhesia», 253; «Parrhesia», 320.

11 Rahner usa il concetto della «parrhesia» che significa avere il coraggio di proclamare la 
fede anche in tempi inopportuni. È difficile esprimere questo termine in altre parole. C’è 
il rischio di annunciare la parola di Dio ad un mondo chiuso. Nella lingua tedesca non 
esiste un termine esatto per esprimere il concetto inteso sotto tale espressione nell’ambito 
della religione cristiana: la virtù o il dono di Dio, che ci impone un compito e ci dà la 
possibilità di assolverlo. Si può dire «franchezza» (Freimut). Cf. «Für das, was damit im 
religiös–christlichen Bereich gemeint ist, also als Tugend, das heißt aber als die Gabe 
Gottes, die uns eine Aufgabe vorgibt und ihr Erfüllen schenkt, haben wir im Deutschen 
eigentlich kein rechtes Wort». K. Rahner, «Parrhesia», 253-254; «Parrhesia», 321.
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Rahner definisce un meschino propagandista12 colui che non ha sperimen-
tato il dolore legato con la professione della propria fede e la proclamazione 
della parola di Dio. Invece chi sente il dolore di questa virtù non è per questo 
chiamato al sacerdozio o alla missione del cristiano in genere, ma risponde 
personalmente alla chiamata di Dio di portare il vangelo della vita agli altri. 
Rahner afferma che nella storia del cristianesimo si è pensato che per un cri-
stiano fosse sufficiente dare testimonianza mediante la propria vita, mentre 
non era necessario essere un apostolo della parola. Secondo Rahner invece il 
cristiano deve realizzare la propria fede nell’ambiente da lui ereditato; è proprio 
qui che deve dare testimonianza non solo con l’esempio di una vita cristiana, 
ma anche con l’annuncio e la professione di fede13. L’individuo prima di en-
trare nella Chiesa si trova nel mondo che è luogo naturale della vita umana. E 
proprio il mondo include la realtà di fede e della Chiesa. Domandiamo dunque 
qual’è il suo ruolo per la redenzione personale?

Secondo la dottrina della Chiesa il mondo nel quale viviamo è di fatto soprannatu-
rale. Il mondo è tutt’intero ordinato al Dio personale, trascendente e trinitario. È 
nel suo insieme ordinato ad un fine soprannaturale e dotato, sin dalla sua origine, 
di grazia. Poi è tutt’intero andato soggetto al peccato, per cui anche la creazione 
aspira alla redenzione. Esso resta sempre sotto la chiamata obbligatoria di Dio alla 
vita soprannaturale, rischiarata dai raggi della rivelazione primigenia, mosso dalla 
grazia anche prima di Cristo e infine da lui totalmente redento. Tutta la natura è 
quindi sempre già immessa in un ordine soprannaturale14.

Il mondo come tale è in rapporto con Dio fin dalla sua origine. Il pensiero 
rahneriano che prende in considerazione, in modo ampio, la realtà del rap-
porto del mondo con Dio nella Trinità, nasce da un a priori teologico. Il livello 
soprannaturale nel cui contesto fiorisce la vita, è fin dall’inizio importante. È 

12 Cf. «Wer den Schmerz, dennoch reden zu müssen, wo man eigentlich verstummen wollte, 
nie erfahren hat, der ist ein kleiner Propagandaredner, dem noch gar nicht aufgegangen 
ist, wovon er redet, aber kein Priester oder “bekennender Christ” der göttlichen Parrhe-
sia». K. Rahner, Parrhesia», 256; «Parrhesia», 325.

13 Cf. «Aber in diesem Raum muß auch er redend und sich verlautbarend Zeugnis geben 
von seinem Christsein». K. Rahner, «Parrhesia», 257; «Parrhesia», 326.

14 «Nach der Lehre der Kirche ist die Welt, in der wir leben, tatsächlich übernatürlich, 
d. h. eine Welt, die als Ganzes auf den persönlichen, überweltlichen, dreipersönlichen 
Gott hingeordnet ist. Sie ist als Ganzes eine auf ein übernatürliches Ziel hingeordnete, 
ursprünglich als ganze begnadete, dann als ganze (da ja auch die Schöpfung nach Erlösung 
seufzt) gefallene, aber dennoch immer unter dem verpflichtenden Anruf des Gottes des 
übernatürlichen Lebens stehende, von den Strahlen der Uroffenbarung durchblitzte und 
auch vor Christus durch die Gnade bewegte, endlich in Christus als ganze erlöste Welt. 
Alle Natur ist also immer schon in einen übernatürlichen Zusammenhang eingebettet». 
K. Rahner, «Theos im Neuen Testament», in Schriften zur Theologie, I, Einsiedeln 1964, 
93; tr. it., «Theos nel Nuovo Testamento», in Saggi teologici, Roma 1965, 470.
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stato iscritto dall’azione di Dio. Dopo il peccato, che ha distrutto l’armonia 
fra la natura e il soprannaturale, questo livello viene rimesso di nuovo in 
luce da Gesù Cristo. Cristo nella sua rivelazione, nonostante la novità della 
forma nella quale è venuto, non porta per la prima volta, in ordine di tempo, 
il soprannaturale nel mondo, anche se tutto il soprannaturale dipende da lui. 
Tale fatto, riscopre Rahner, dimostrerà soltanto che il Dio vivente, rivelatosi 
in Gesù Cristo, opera con la sua luce e la sua grazia anche al di fuori della 
zona che costituisce la storia della salvezza nel senso teologico più stretto15.

Dio è principium et finis del mondo mediante «il lume della ragione natura-
le» (Licht der natürlichen Vernunft)16. Tale possibilità di conoscenza naturale 
di Dio è qualcosa che appartiene alla costituzione stessa della persona. È una 
possibilità, anche quando il singolo a causa del peccato non è più in grado di 
attuare la partecipazione alla vita personale di Dio. Essa è all’opera, perché 
Cristo ha salvato il mondo, cioè è presente anche quando la persona è sotto 
il peso del peccato. 

La suprema forma di realizzazione della parola di Dio, in quanto attualiz-
zazione dell’azione salvifica di Dio nella Chiesa, che s’impegna a proferirla 
come tale e nella decisiva situazione di salvezza del singolo, è il sacramento e 
solo il sacramento17. I sacramenti sono i segni della presenza divina in questo 
mondo. Distinguiamo in essi tra parola ed elemento, cioè tra forma e materia. 
Ambedue gli elementi partecipano al segno del sacramento. Nei sacramenti 
della Penitenza e del Matrimonio abbiamo soltanto le parole, cioè il segno 
sacramentale consiste soltanto nelle parole. Dunque tutto il sacramento esiste 
sotto il concetto di parola efficace18.

15 Cf. «Eine solche Tatsache würde dann nichts beweisen, als daß der lebendige Gott, der 
sich in Jesus Christus geoffenbart hat, mit seinem Licht und seiner Gnade auch außer-
halb der Zone am Werk ist, die die Heilsgeschichte im engeren, theologischen Sinn ist». 
K. Rahner, «Theos im Neuen Testament», 94; «Theos nel Nuovo Testamento», 472.

16 L’espressione Licht der natürlichen Vernunft cioè il lume della ragione naturale è usata da 
Rahner per distinguere il raggiungimento di Dio attraverso una rivelazione personale 
o per un’illuminazione interiore mediante la grazia o per una rivelazione storica esteriore. 
Cf. K. Rahner, «Theos im Neuen Testament», 94; «Theos nel Nuovo Testamento», 472.

17 «Die höchste Wesensverwirklichung des wirksamen Wortes Gottes als Gegenwärtigung 
der Gottes im radikalen Engagement der Kirche (d. h. als deren eigene, volle Aktualisa-
tion) bei entscheidenden Heilssituationen des einzelnen ist das Sakrament und nur es». 
K. Rahner, «Wort und Eucharistie», in Schriften zur Theologie, IV, Einsiedeln 1964, 329; 
tr. it., «Parola ed eucaristia», in Saggi sui sacramenti e sull’escatologia, Roma 1965, 133.

18 Cf. «Aber all das ändert nichts daran, daß ein Sakrament im Grunde ein wirksames 
Wort ist und bleibt». K. Rahner, «Wort und Eucharistie», 330; «Parola ed eucaristia», 
135.
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Negli altri sacramenti, anche nel sacramento della giustificazione, cioè nel 
Battesimo, questa parola efficace viene detta in una forma che comprende 
l’elemento, il gesto rituale, deriva dalla disposizione positiva di colui che costi-
tuisce la parola efficace. Circa il rapporto fra materia e forma, nei sacramenti, 
non possiamo dimenticare che l’elemento materiale nel sacramento, cioè 
l’acqua, sia la cosa determinante. La realtà soprannaturale può comunicarsi 
soltanto per mezzo della parola umana. Rahner mette in risalto il bisogno 
della parola, perché la realtà soprannaturale viene comunicata ad ogni essere 
umano mediante la parola, non tramite fatti naturali. La parola, aggiunge 
Rahner, «è necessariamente e inevitabilmente l’elemento decisivo anche nella 
manifestazione della grazia chiamata sacramento, mentre l’elemento oggettivo 
e concreto vi subentra solo nella misura in cui è da essa assorbito»19. La parola 
è un elemento mediante il quale la verità salvifica viene offerta e accettata 
con la fede personale oppure rifiutata. Come si trasforma la persona dopo la 
risposta positiva? Si continua a riflettere.

L’esistenza e la dignità ridonate ai giustificati
La teologia rahneriana, fin dall’inizio della ricerca scientifica sul rapporto fra 

l’essere umano e Dio, riflette queste due entità perché vuole capire bene e in 
pieno contesto l’identità e la reciproca dipendenza della relazione di esse. La 
persona umana sino alla fine della sua storia non avrà mai imparato totalmente 
che cosa sia la sua essenza. Che cosa significa l’esistenza piena? In ogni caso, 
un’esatta delimitazione tra natura e grazia e con ciò un concetto veramente 
puro della natura, si può raggiungere solo con l’aiuto della rivelazione. Perchè 
questa ci aiuta a riflettere che cosa in noi è grazia e a distinguere questa grazia 
dalla realtà della nostra esperienza esistenziale e così ad ottenere la natura 
pura. Secondo Rahner, l’essenza propria dell’essere personale sta nell’essere 
ordinato, per natura, alla comunione personale con Dio in un amore che deve 
essere ricevuto come libero dono20. Naturalmente si deve definire l’essenza 

19 «Von daher ist darum auch das Wort in der Erscheinung der Gnade, Sakramente genannt, 
notwendig und unweigerlich das entscheidende Element und tritt ein objektives, ding-
haftes Element in diese Erscheinung des Übernatürlichen nur ein, insofern es in diese 
Aussage im Wort aufgenommen ist». K. Rahner, «Wort und Eucharistie», 331; «Parola 
ed eucaristia», 137.

20 «Könnte man da nicht mit einem scheinbaren Recht sagen: es ist gerade das Wesen 
des personalen Seienden (seine Paradoxie, ohne die man es gar nicht verstehen kann), 
daß es auf die personale Gemeinschaft mit Gott in Liebe hingeordnet ist (von Natur 
aus) und eben diese Liebe als freies Geschenk empfangen muß?». K. Rahner, «Über das 
Verhältnis von Natur und Gnade», in Schr. z. Th., I, Einsiedeln 1964 [o. ted. 1960], 
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della grazia soprannaturale da se stessa e non solamente partendo dalla na-
tura. E dice Rahner, che «[...] la sua essenza è l’auto–comunicazione di Dio 
nell’amore»21.

Dio vuol comunicarsi, effondere il suo amore, che è lui stesso. Tutto il resto 
nel mondo esiste perché possa esistere quest’unica realtà: l’amore infinito di 
Dio che vuole ridonare la dignità redenta alle persone, senza la macchia del 
peccato originale. Rahner chiarisce, che:

La colpa, presa in senso stretto, è sempre un atto di opposizione a Dio e al suo 
Cristo, il Quale pur essendo immune dal peccato ha sofferto e vinto il peccato; è 
un atto di avversione allo Spirito di Cristo, tramite il quale Egli ha santificato la 
sua Sposa con la parola di vita nell’acqua del Battesimo22.

Nella Chiesa, peccato e santità non hanno lo stesso identico rapporto con 
il principio intrinseco della Chiesa, e di conseguenza costituiscono due com-
ponenti uguali della sua essenza.

Nella teologia rahneriana si sottolinea che la Chiesa è sempre molto più 
di una semplice associazione, di una realtà giuridica, perché s’è vincolata ad 
essa il Santo Spirito di Dio23. Il peccato e la colpa, dunque, sussistenti nella 
Chiesa, non sono l’espressione rivelatrice di ciò che la Chiesa è nella sua 
radice più vitale, sono una sua contraddizione. La colpa è una opposizione 
all’intima essenza della Chiesa. Il suo peccato resta sempre una realtà in netta 
contraddizione con la sua essenza.

Rahner, mettendo in evidenza la realtà della colpa, del peccato, vede che 
in Cristo la conseguenza rivelatrice del peccato può servire a superarlo defi-
nitivamente24. Dio crea colui che può amare, cioè l’essere umano. La persona 

331; tr. it., «Rapporto tra natura e grazia», in Saggi di antropologia soprannaturale, Roma 
1969, 56.

21 «Richtig ist, daß ihr Wesen die Selbstmitteilung Gottes in Liebe ist». K. Rahner, «Über 
das Verhältnis von Natur und Gnade», 334; «Rapporto tra natura e grazia», 60.

22 «Denn die Schuld streng als solche ist immer ein Widerspruch gegen Gott und seinen 
Christus, der ohne Sünde die Sünde ausgelitten und überwunden hat, ein Widerspruch 
gegen den Geist Christi, durch den er seine Braut im Wort des Lebens durch die Was-
sertaufe geheiligt hat». K. Rahner, «Kirche der Sünder», in Schr. z. Th., VI, Einsiedeln 
1965 [o. ted. 1947], 313; tr. it., «Chiesa dei peccatori», in Nuovi saggi I, Roma 1968, 432.

23 «Die Kirche ist immer mehr als ein Verein, mehr als “Rechtskirche” und Konfessions-
organisation, weil sich mit ihr untrennbar der Heilige Geist Gottes verbunden hat». 
K. Rahner, «Kirche der Sünder», 312; «Chiesa dei peccatori», 431.

24 Nell’economia della salvezza, il cui centro è la croce di Cristo, anche il dolore della colpa 
commessa, l’angoscia e la desolazione insite nel peccato sono tutti fattori che possono 
assurgere a manifestazione e a fattiva accettazione della croce di Cristo nel mondo: «[...] 
in der konkreten Ordnung des Heiles, deren erstes und letztes Achsenkruz eben das 
Kreuz Christi ist, können auch Leid der einmal begangenen Schuld, ihre menschliche 
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entra nel dialogo redentivo con Dio. Di poter ricevere l’amore, che è Dio 
stesso, deve avere una potenza reale per possedere questo amore. Perciò, nota 
Rahner, «[...] questa potenza è quanto v’è in lui di più intimo e personale: il 
centro e la radice di tutto ciò ch’egli è»25. Così il singolo resta sempre ciò che 
fu creato, l’ardente aspirazione verso Dio stesso nella immediatezza della sua 
vita trinitaria. Importante è, in questo rapporto, che la persona quale reale 
interlocutore di Dio riceva quest’amore come un libero dono.

Secondo Rahner, la natura, interpretata teologicamente, indica un residuo 
astratto dal complesso concreto umano, cioè qualititivamente parlando, è una 
realtà che rimane, se si sottrae come indebito l’esistenziale soprannaturale, e 
deve avere un senso e una possibilità di esistenza concreta, anche a prescindere 
dall’esistenziale soprannaturale26. Questa natura non è una entità chiaramente 
definibile. Rahner spiega che la persona può fare l’esperienza su sè stessa solo 
nell’ambito dell’amorosa volontà soprannaturale di Dio, non può presentare la 
natura in uno stato chimicamente puro, separata dal suo esistenziale sopran-
naturale27. Questa esperienza nasce dal supremo mistero della fede cristiana, 
dunque, dipende dal mistero dell’incarnazione che essa costituisce. L’ordine 
della grazia è conseguenza del mistero dell’incarnazione. Rahner spiega che:

[...] la grazia assume un carattere cristologico molto più radicale; il Logos divenuto 
mondo non è soltanto l’effettivo mediatore della grazia per i suoi meriti (che son 
necessari soltanto perché Adamo ha perso questa grazia per propria colpa), ma 

Ausweglosigkeit, die Angst und Trostlosigkeit, die an ihr ist, das irdische Dunkel, das uns 
die Schuld und das aus Schuld folgende Leid oft so ununterscheidbar ineinanderfließen 
läßt, zur Erscheinung und zum Mitvollzug des Kreuzes Christi in der Welt werden, kann 
in Christus die offenbarende Folge der Sünde zu ihrer Überwindung werden». K. Rahner, 
«Kirche der Sünder», 313; «Chiesa dei peccatori», 433.

25 «Insofern ist diese Potenz sein Innerstes und Eigentlichstes, die Mitte und der Wurzel-
grund dessen, was er überhaupt ist». K. Rahner, «Über das Verhältnis von Natur und 
Gnade», in Schriften zur Theologie, I, Einsiedeln 1964, 338; tr. it., «Rapporto tra natura 
e grazia», in Saggi di antropologia soprannaturale, Roma 1969, 66.

26 «Natur im theologischen Sinn (im Gegensatz zur Natur als faktisch immer antreffbarem 
substantiellen Bestand eines Seienden), d. h. als Gegenbegriff zum Übernatürlichen ist 
somit ein Restbegriff. Das will sagen: es muß von dem gemachten Ansatz aus eine Wirk-
lichkeit im Menschen postuliert werden, die bleibt, wenn das übernatürliche Existential 
als ungeschuldetes abgezogen wird, und einem Sinn und eine Daseinsmöglichkeit haben 
muß, auch wenn das übernatürliche Existential als fehlend gedacht wird (denn sonst wäre 
eben von ihr aus dieses Existential doch notwendig gefordet, und dieses könnte dann nur 
als Moment an der Schöpfung überhaupt dem bloß möglichen Menschen ungeschuldet 
sein». K. Rahner, «Über das Verhältnis von Natur und Gnade», 340; «Rapporto tra 
natura e grazia», 70.

27 Cf. K. Rahner, «Natur und Gnade», in Schr. z. Th., IV, Einsiedeln 1964 [o. ted. 1960], 
214–215; tr. it., «Natura e grazia», in Saggi di antropologia soprannaturale, Roma 1969, 
86–87.
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è colui che nel suo libero divenir mondo (Weltwerdung) crea l’ordine naturale e 
quello della grazia del mondo come proprio presupposto (natura) e ambiente (grazia 
della creatura spirituale)28.

La grazia, dunque, è Dio stesso, è la sua autopartecipazione, in essa egli stesso 
si dona alle persone. È l’atto dell’amore divino, del quale il singolo dispone 
soltanto nella misura in cui egli è stato spinto da questo amore. Questa grazia 
trasforma la nostra vita cosciente, trasforma la nostra esistenza29. La grazia, 
nella sua essenza intima nell’essere umano, è sostanzialmente una vocazione, 
una sublimazione e una divinizzazione della natura30. Il singolo è riconosciuto 
adeguatamente nella sua essenza soltanto quando viene compreso come poten-
tia oboedientialis aperto verso la vita divina e tale apertura è la sua natura vera31.

La persona, secondo la dottrina cristiana, è un’autentica unità di materia e di 
spirito. Che cosa realmente siano queste componenti in essa si può considerare 
soltanto nella stretta unità di loro. La scienza naturale conosce già molto circa 
la materia, però, come osserva Rahner, non ha conoscenza della materia stessa 
nella dimensione umana. Che cosa sia la materia, si può dire, quando l’essere 
umano sia la base della riflessione su di essa. Anche, non si può spiegare, 
che cosa sia lo spirito senza la base della natura umana. Dunque, basandosi 
sull’esperienza originaria che la persona ha di sè stesso, Rahner spiega che:

[...] spirito è l’uomo unitario, in quanto giunge a prender coscienza di sè stesso 
ritornando completamente su di sè, e precisamente perché è sempre polarizzato 
verso la realtà assoluta in genere nonché verso la sua unica causa chiamata Dio, 
sicché il ritorno su sè stesso e la sua polarizzazione verso la totalità d’una realtà 

28 «Nimmt man dies an [...] dann erhält die Gnade einen viel radikaleren christologischen 
Charakter; der welthaft gewordene Logos ist nicht nur der faktische Vermittler der Gnade 
durch sein Verdienst (das nur notwendig ist, weil Adam diese Gnade verscherzt hat), 
sondern er ist der, der in seiner freien Weltwerdung die natürliche und die gnadenhafte 
Ordnung der Welt als seine eigene Voraussetzung (Natur) und seine Umwelt schafft 
(Gnade der übrigen geistigen Kreatur)». K. Rahner, «Natur und Gnade», 222; «Natura 
e grazia», 100.

29 È importante sottolineare che Rahner nota l’esistenza degli atti elevati soprannaturalmente 
dalla grazia non soltanto in chi è giustificato. Spiega che c’è anche la grazia fuori della 
Chiesa e dei suoi sacramenti, perché la grazia è data anteriormente ad una decisione 
esistenziale, come offerta e come possibilità della libera azione salvifica. Cf. K. Rahner, 
«Natur und Gnade», 226-227 ; «Natura e grazia», 106–107; anche K. Rahner, «Theolo-
gische Erwägungen zu Grundfragen der Seelsorge», in Sendung und Gnade, Innsbruck 
1959, 55; tr. it., «Riflessioni teologiche sui problemi fondamentali della cura d’anime», 
in Missione e grazia, Roma 1966, 78.

30 Cf. K. Rahner, «Theologische Erwägungen zu Grundfragen der Seelsorge», 53; «Riflessioni 
teologiche sui problemi fondamentali della cura d’anime», 75.

31 Cf. K. Rahner, «Theologische Erwägungen zu Grundfragen der Seelsorge», 63; «Riflessioni 
teologiche sui problemi fondamentali della cura d’anime», 90.
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possibile nonché della sua causa, si condizionano a vicenda. [...] Per materia invece 
l’uomo intende sè stesso e l’ambiente che necessariamente lo circonda, in quanto 
l’atto del ritornare su sè stesso [...]32.

Dunque, l’essere umano sperimenta il mondo e sè stesso come materia, an-
che come materia ha la possibilità di aver contatti con gli altri esseri in questo 
mondo, limitati dallo spazio e dal tempo. Invece, il lato spirituale inspira ogni 
persona ad essere capace di entrare più in sè stessa come precostituita in qual-
cosa di diverso da sé. Rahner riflettendo questo ruolo in ogni essere umano, 
dice che egli incontra, tramite questa dimensione spirituale, l’essere che ha già 
incominciato ad esistere, come esteso nel tempo e nella storia naturale. Esami-
nando l’intima correlazione tra lo spirito e la materia e il rapporto temporale 
fra essi, Rahner afferma che la materia si evolve nello spirito. La conclusione 
è che, la persona nella pienezza entitativa sperimenta il fenomeno del divenire 
e della trascendenza. Il concetto di una trascendenza oltre sè stessi, cioè di au-
totrascendenza, include anche, come sottolinea Rahner, la trascendenza verso 
qualcosa di entitativamente superiore33. Possiamo, dunque, dire dal punto di 
vista metafisico che, nel mondo che si esprime nella storia, alcune cose non 
sono presenti sin da principio, ma vengono create con il tempo.

La materia si è evoluta nella vita e nella esistenza dell’essere in quella 
autotrascendenza e trascendenza che è attiva tutto il tempo. Siccome questa 
storia della natura, nell’essere umano, viene elevata, dice Rahner, dal soffio 
della libertà, tale storia naturale raggiunge il suo ultimo traguardo proprio 
nella libera storia dello spirito34.

32 «[...] Geist ist der eine Mensch, insofern er zu sich selbst in einem absoluten Sichselbst-
gegebensein kommt, und zwar dadurch, daß er auf die Absolutheit der Wirklichkeit 
überhaupt und auf deren einem Grund, Gott genannt, immer schon verwiesen ist und 
daß diese Rückkehr zu sich selbst und die Verwiesenheit auf die absolute Ganzheit 
möglicher Wirklichkeit und deren Grund sich gegenseitig bedingen. [...] Als Materie 
begreift der Mensch sich und seine zu ihm notwendig gehörende Umwelt, insofern der 
Akt dieser Rückkehr zu sich in der Erfahrung der Verwiesenheit in das liebend anzu-
nehmende Geheimnis immer und primär nur geschieht in einer Begegnung mit dem 
Einzelnen, dem von sich aus Zeigenden, dem konkreten Unverfügbaren und, obzwar 
endlich, unausweichlich Gegebenen». K. Rahner, «Die Christologie innerhalb einer 
evolutiven Weltanschauung» in Schriften zur Theologie, V, Einsiedeln 1964, 189; tr. it., 
«La cristologia nel quadro di una concezione evolutiva del mondo», in Saggi di cristologia 
e di mariologia, Roma 1965, 135–136.

33 Cf. «Es ist hierzu nur noch zu bemerken, daß dieser Begriff der Selbsttranszendenz auch 
die Transzendenz ins substantiell Neue, den Sprung zum Wesenshöheren einschließt». 
K. Rahner, «Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung», 192; «La 
cristologia nel quadro di una concezione evolutiva del mondo», 141.

34 Cf. «Insofern diese Geschichte der Natur im Menschen in Freiheit hinein aufgehoben ist, 
kommt diese Naturgeschichte in der freien Geistesgeschichte zu ihrem Ziel». K. Rahner, 



150 NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

Dato che il singolo non è inattivo spiritualmente nella natura, la sua storia 
non è soltanto la storia civile o ideologica ma anche una trasformazione attiva 
del mondo materiale verso uno più trascendente, cioè spirituale. Soltanto 
l’attività che è spirituale e attraverso la trascendenza che è attiva sulla natura, 
il singolo con la sua natura arrivano alla loro fine, cioè verso l’assoluta realtà 
di Dio, che è un mistero infinito:

L’uomo è realmente l’essenza relazionata al sacro mistero, poiché la sua essenza 
vera e propria in quanto spirito è la sua trascendenza. [...] L’uomo vive sempre 
ed ovunque del mistero santo anche quando non è cosciente ; la luce della sua 
coscienza si fonda nell’incomprensibilità di questo mistero ; la vicinanza di ciò di 
cui si occupa è costituita dalla riservatezza discostante del mistero ; la libertà della 
sua disposizione si fonda nel suo venire, disposto dalla realtà santa35.

L’essere umano è stato creato a immagine di Dio. La somiglianza della 
persona arriva dal fatto della sua essenza spirituale con Dio. Rahner la chia-
ma trascendenza. L’esperienza trascendentale, siccome è fondata tra l’essere 
assoluto e spirito creato, appare nel modo, spiega Rahner, «[...] per la sua ano-
nimità, indefinibilità, indeterminabilità e per la sua disposizione che governa 
in maniera inappellabile conoscenza e libertà»36 di un reale mistero. L’essere 
è colui che ha sempre a che fare con il mistero santo, perché vive la realtà 
spirituale. Dio è essenzialmente presente in rapporto con le persone, secondo 
Rahner, se la persona umana è essenzialmente volta al mistero. Tra loro si 
crea l’unione essenziale, quale è possibile attraverso la grazia. Come afferma 

«Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung», 195; «La cristologia nel 
quadro di una concezione evolutiva del mondo», 146.

35 «Der Mensch ist also wirklich, weil sein eigentliches Wesen als Geist seine Transzendenz 
ist, das Wesen des heiligen Geheimnisses. Der Mensch ist der, welcher es mit dem heiligen 
Geheimnis immer zu tun hat, gerade auch dort, wo er mit dem geheimnislos Nahen, 
Umgreifbaren und begrifflich Koordinierbaren umgeht. [...] Der Mensch lebt immer und 
überall, gerade auch dort, wo er sich dessen nicht bewußt ist, aus dem heiligen Geheimnis; 
die Helle seines Bewußtseins gründet auf der Unbegreiflichkeit dieses Geheimnisses; die 
Nähe dessen, womit er umgeht, wird konstituiert durch die abweisende Verschlossenheit 
des Geheimnisses; die Freiheit seiner Verfügung gründet in seinem Verfügtsein durch 
das unverfügbare». K. Rahner, «Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen 
Theologie», in Schriften zur Theologie, IV, Einsiedeln 1964, 74-75; tr. it., «Sul concetto 
di mistero nella teologia cattolica», in Saggi teologici, Roma 1965, 427-428.

36 Cf. «Aber es versteht sich doch wohl von selbst, daß in dieser transzendentalen Erfahrung 
ihr Woraufhin, das absolute Sein, sich so zeigt, daß es wegen seiner Namenlosigkeit, 
Unabgrenzbarkeit, Unverfügbarkeit und wegen seiner über Erkenntnis und Freiheit in-
appellabel waltenden Verfügung wirklich das Geheimnis schlechthin ist [...]». K. Rahner, 
«Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie», 74; «Sul concetto 
di mistero nella teologia cattolica», 427.
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Rahner, la persona in quanto elevata dalla grazia è quell’essere spirituale che 
ontologicamente è orientato alla visio beatifica37.

Dunque, grazia come realtà strettamente soprannaturale, include in fondo 
visio beatifica. Attraverso essa, il singolo si orienta verso l’immediatezza di 
Dio, che rimane incomprensibile. Rahner si riferisce all’incomprensibilità di 
Dio, perchè, secondo lui, è data all’essere quale contenuto della sua visione 
e pertanto quale beatitudine del suo amore38. Questa incomprensibiltà ha il 
suo carattere positivo, perché se non fosse compresa proprio come incom-
prensibile, non sarebbe quella divina. Dunque la grazia e la visio beatifica sono 
i mezzi che rendono possibile la vicinanza immediata e radicale del sacro e 
incompresibile mistero. Pertanto Rahner aggiunge che la grazia rende Dio 
sperimentabile come sacro mistero. La persona vive tutta la vita il rapporto 
con questo mistero, che dà a lui la sua essenza. Il singolo esiste nella natura e 
nella sua predestinazione alla grazia, perché Dio ha voluto l’uomo–Dio, perché 
egli stesso ha voluto rivestire il composto umano, perché ormai non esiste più 
alcuna verità di Dio che non sia anche la verità dell’uomo. Dio non esistereb-
be, se non esistesse l’uomo39. La trascendenza è condizione della possibilità 
di ogni soggetto spirituale e il suo obiettivo è il sacro mistero. Il culmine del 
rapporto della persona con Dio, della conoscenza di Dio, è la conoscenza del 
mistero supremo come tale.

La possibilità di aver rapporto con Dio, di essere in relazione con lui, eleva 
il singolo ad una dignità irripetibile. Rahner sottolinea che:

La dignità dell’uomo consiste nel potere e nel dovere di aprirsi all’amore parte-
cipante Dio in Cristo: e ciò in una società differenziata nel sesso e nel processo 
spaziale–temporale della storia, in cui l’uomo conosce sempre più se stesso e progre-
disce gradualmente verso la comunione immediata e personale con il Dio infinito40.

37 Cf. «Der Mensch ist als der durch die Gnade erhöhte dasjenige geistige Wesen, das 
ontologisch auf die visio beatifica ausgerichtet ist». K. Rahner, «Über den Begriff des 
Geheimnisses in der katholischen Theologie», 75; «Sul concetto di mistero nella teologia 
cattolica», 429.

38 Cf. «Dem Schauenden ist die Unbegreiflichkeit Gottes als Inhalt seiner Schau und so 
gerade als Seligkeit seiner Liebe gegeben». K. Rahner, «Über den Begriff des Geheimnisses 
in der katholischen Theologie», 76; «Sul concetto di mistero nella teologia cattolica», 
430.

39 Cf. K. Rahner, «Dienst am Menschen», in Sendung und Gnade, Innsbruck 1959, 460; tr. 
it., «Al servizio dell’uomo», in Missione e grazia, Roma 1966, 678.

40 «Die wesenhafte Würde des Menschen besteht darin, daß innerhalb einer geschlechtsdif-
ferenzierten Gemeinschaft in raumzeitlicher Geschichte der Mensch geistig sich erkennend 
und sich selbst frei auszeugend auf die unmittelbare personale Gemeinschaft mit dem 
unendlichen Gott hin sich der diesen Gott selbst mitteilenden Liebe in Jesus Christus 
öffnen kann und öffnen soll». K. Rahner, «Würde und Freiheit des Menschen», in Schr. 
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Nella teologia rahneriana il rapporto fra Dio e la persona è determinante. Da 
esso dipende tutto in questo mondo. L’essere umano viene da Dio, ma è anche 
orientato a lui. Fra loro esiste un intimo dialogo intessuto di conoscenza, fede 
ed amore, che di conseguenza dà la possibilità della dignità umana. La dignità 
può venir considerata come disposizione e come obbligo. La realizzazione, 
l’accettazione e la difesa della sua dignità costituiscono la libertà fondamen-
tale dell’essere umano. La dignità può essere perduta. La dignità presente una 
volta non può cessare semplicemente di esistere, può invece funzionare come 
dignità rinnegata e come motivo di condanna e di giudizio. Di conseguenza, 
la dignità non può essere mai data come obiettività definita.

Rahner sottolinea che siccome la persona dispone di una autocoscienza 
libera, la dignità gli è data come fine, salvezza o condanna della sua libertà41. 
La dignità dell’essenza dell’essere viene considerata formalmente al livello 
dell’esistenziale naturale e soprannaturale42. Con la dignità e l’essenza si può 
distinguere la pluralità di elementi esistenziali della persona umana. Secondo 
il pensiero rahneriano si distinguono tali elementi esistenziali: l’individuo è 
un essere corporeo–materiale in una vita biologicamente comunitaria, l’indi-
viduo è intelligente, è persona, creatore di una cultura, con una storia, egli è 
religioso, orientato a Dio, ed a questo livello orientato a Cristo. Questo rap-
porto significa che la persona umana ha la possibilità di una comunicazione 
ontologica, personale con Gesù. Dio in Cristo ha fatto suo il volto dell’uomo, 
ha aperto definitivamente ed in maniera insuperabile la realtà dell’essere 
umano a Dio. Dunque, Rahner spiega che come unico mezzo di pronunciare 
una parola definitiva su Dio sia lo studio della persona umana, e viceversa, 
per dire definitivamente qualcosa su di essa, è necessario muovere da Dio43.

z. Th., II, Einsiedeln 1962 [o. ted. 19615], 250; tr. it., «Dignità e libertà dell’uomo», in 
Saggi di antropologia soprannaturale, Roma 1969, 400.

41 Cf. «Diese Wesenswürde ist dem Menschen für sein freies Selbstverständnis vor–gege-
ben als Ziel seiner Freiheit, als deren Heil oder deren Gericht». K. Rahner, «Würde und 
Freiheit des Menschen», 251; «Dignità e libertà dell’uomo», 401.

42 Rahner chiaramente descrive due realtà nell’uomo: naturale e soprannaturale. L’essere 
persona cioè l’essenza naturale dell’uomo significa essere nel corpo e nel mondo. Essere 
nel mondo interpone diversità dei tanti livelli, tali che l’uomo è spirito – resta sempre 
se stesso come soggetto separato dall’oggetto e rivolto ad unità perfetta; l’uomo libero; 
l’uomo è individuo – ogni uomo è una individualità irripetibile; l’uomo come persona 
forma una società, cioè non si oppone alla comunità, è orientato alla comunità con altre 
persone. Invece esistenziale soprannaturale significa che la persona umana è chiamata alla 
comunità immediata – personale con Dio, in Cristo. Questo esistenziale soprannaturale 
è per l’uomo in quanto persona libera, dono di Dio – grazia. Cf. K. Rahner, «Würde und 
Freiheit des Menschen», 252-253; «Dignità e libertà dell’uomo», 403-404.

43 Cf. «Er ist ein Christus–bezogenes Wesen, das heißt sein Wesen steht in einer ontischen 
und geistig–personalen Kommunikationsmöglichkeit mit Jesus Christus, in dem Gott 
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L’uso della libertà pone l’essere umano davanti a un dilemma: degradarlo 
o perseverarlo nella grazia di Dio e portarlo alla sua perfezione. Così la persona 
si trova o nello stato di colpa o nello stato di redenzione. Obiettivamente però 
la persona umana, nella sua essenza e nella sua dignità, postula un rispetto 
incondizionato, un rispetto assoluto. L’assolutezza della dignità della persona 
umana vien posta in un ordine di realtà essenzialmente superiore dalla voca-
zione che chiama il singolo a farsi collaboratore di Dio. Il rapporto dialogico 
della persona con Dio si presenta non soltanto tramite la dignità del creato, 
ma anche attraverso la libertà:

Libertà può esistere solo là dove è possibile un’apertura trascendente al Dio infi-
nito, solo cioè nella persona spirituale. La libertà è il compimento che la persona 
dà a se stessa, lavorando su un materiale finito agli occhi del Dio infinito. [...] 
Senza libertà, l’uomo non potrebbe instaurare un rapporto responsabile con Dio, 
farsi suo collaboratore e non semplice esecutore, non potrebbe esser soggetto di 
colpa di fronte al giudice, e Dio non gli potrebbe offrire la redenzione, né l’uomo 
accettarla venendo così sollevato allo stato di grazia44.

La libertà è, da una parte, una via per giungere a possedere sempre più per-
fettamente e a portare a pienezza la propria persona e la sua assoluta dignità 
davanti a Dio, però, dall’altra, porta il pericolo di autodistruzione umana. 
Così, la libertà come atto è un elemento della dignità assoluta della persona, 
dall’altra parte, essa è legata a condizioni mondane. Ma sempre la libertà ha 
un valore alto perché come decisione personale è autoresponsabile delle sue 
conseguenze. Il luogo indispensabile per la libertà nel mondo, lo rappresenta 
la Chiesa. La Chiesa è davvero il sacramento della libertà. Già nella Sacra 
Scrittura è affermato che la Chiesa è il sacramento, il segno della libertà: «Ove 
è lo Spirito del Signore, là è la libertà» (2 Cor 3, 17). La libertà annunziata da 

für immer das Antlitz eines Menschen zu seinem eigenen gemacht und die Wirklichkeit 
eines Menschen endgültig und unüberbietbar auf Gott hin geöffnet hat, wodurch erst 
die reale Möglichkeit einer unmittelbaren Gottesgemeinschaft aller Menschen endgültig 
begründet worden ist. Daher kann von Gott nur endgültig gesprochen werden, indem 
auch darin – also inmitten der Theologie – Anthropologie getrieben wird; und von einer 
Anthropologie, von dem Wesen und der Würde des Menschen kann eine letzte Auskunft 
nur gegeben werden, wenn Theologie über Gott und von Gott her getrieben wird». K. Rah-
ner, «Würde und Freiheit des Menschen», 253; «Dignità e libertà dell’uomo», 404-405.

44 «Sie ist also nur dort möglich, wo eine transzendentale Offenheit auf den unendlichen 
Gott gegeben ist, also in der geistigen Person. Freiheit ist Selbstvollzug der Person am 
endlichen Material vor dem unendlichen Gott. Sie ist darum auch ein Datum der 
Theologie, der theologischen Anthropologie. Denn ohne sie stände der Mensch nicht 
handelnd und verantwortlich, dialogisch und partnerhaft vor Gott, könnte er nicht 
Subjekt von Schuld vor Gott, von angebotener und angenommener Erlösung und Be-
gnadigung sein». K. Rahner, «Würde und Freiheit des Menschen», 259-260; «Dignità e 
libertà dell’uomo», 414.
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Paolo non è la libertà civile e politica, non è neanche il libero arbitrio psicolo-
gico. La libertà a cui Paolo allude è quella che dà il vero senso alla vita libera 
in Dio, è la libertà cui dobbiamo esser restituiti dalla redenzione operata da 
Cristo e a cui si entra tramite il sacramento della giustificazione. Per conto 
nostro siamo prigionieri del destino, della morte, siamo schiavi del peccato, 
della nostra limitatezza, siamo proprio creature prive di libertà.

Dunque quando ci vengono donati nel Battesimo lo Spirito di Dio, la sua 
infallibile verità, la sua forza e la sua vita, allora diventiamo realmente liberi. 
Liberi soprattutto dal peccato, nonché da tutte le altre potenze schiaviste di 
questo mondo. Il luogo di questo Spirito liberatore è la Chiesa. Come riflette 
Rahner, la sua base naturale, cioè il suo stesso essere, è costituito dall’imme-
diato rapporto con Dio fondato sulla libertà45. La Chiesa, dice Rahner, è la 
comunità dei chiamati alla libertà di Dio; sicché la sua legge si può chiamarla 
la legge della libertà46. La libertà è elemento fondamentale di salvezza appor-
tato dalla redenzione alla Chiesa. Il battezzato è l’essere libero per eccellenza, 
che dovrebbe vivere in sè stesso quanto nella Chiesa, perché essa è stata data 
in maniera sovrabbondante nello Spirito di Dio elargitoci visibilmente nella 
Chiesa, nella sua parola e nei suoi sacramenti, affinché la vita delle persone 
umane sia assurta a sacramento di libertà dei figli di Dio.

Parole chiave: supernaturale, grazia, natura, Gesù Cristo, uomo, l’incarnazio-
ne, la giustificazione, la salvezza.
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THE EVANGELICAL MYSTICISM – SOURCES, 
FUNDAMENTALS, MANIFESTATIONS

Mysticism is Christian experience, catholic, orthodox but also pentecostal 
and evangelical too.

The Reformation emphasized the role of the deep knowledge of God. It 
showed the initiative of God’s love to people and taking this gift through faith, 
which is necessary to the salvation and the experience of God. Martin Luther 
talked about the real presence of Christ, it is strongly expressed in the decla-
ration of St. Paul: yet I am alive; yet it is no longer I, but Christ living in me. It 
calls for a personal experience (a coherence of a objective true and personal 
experience of a prayer and a mysticism).

On the way to the evangelical experience you need to indicate the german 
pietism or the movement of the puritans who were in the Church of England 
(Anglican Church) and the service of protestant preachers and theologians, 
even as Jonathan Edwards, George Whitefield, Friedrich Daniel Schleiermacher.

However, The direct source of evangelical mysticism you need to look for 
in the teaching of John Wesley who emphasized the need of personal experi-
ence of God and the assurance of salvation obtained by the grace of God. The 
special significance had the doctrine about so-called second blessing. After the 
justification, on the way of spiritual development, comes by giving the gift of 
the Holy Spirit as the experience of love of God, which is the basis of new life. 

For evangelical and pentecostal spirituality the starting point is the new birth 
(the deep inner experience of the spousal relationship with Jesus Christ, what 
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often is associated with his feelings and the intimacy. It is often manifested in 
visions, dreams or prophetic words.

In the pentecostal spirituality you can indicate specific manifestations of 
mysticism: ecstatic conditions; various emotional conditions; the consciousness 
of the approach to the Revelation; psychosomatic symptoms; the total trans-
formation – the experience of God leads to a new way of life in all dimensions.

The practice of spiritual gifts (glossolalia, the word of wisdom, the word of 
knowledge, prophesying, resting in the Spirit).

It is also important that the evangelical mysticism has most of all the com-
munity character and it is expressed in the following practices: prayer of praise, 
a new christian music (Praise&Worship), an inspired singing, a prophetic wor-
ship (International House of Prayer in Kansas City).

Key words: a mysticism, a pentecostal spirituality, an evangelical spirituality, 
manifestations of mysticism.

Mistyka to duchowa droga człowieka, który przez wiarę bezpośrednio do-
świadcza spotkania z Bogiem, jednoczy się z Nim i przemienia swoje życie. Jak 
stwierdza Bruno Secondin, mistyka 

jest zjawiskiem religijnym, które z zasady oznacza owocne doświadczenie Absolutu, 
charakteryzujące się dystansem do świata zewnętrznego, zastosowaniem technik 
ascetycznych i medytacyjnych, możliwością wizji, lewitacji, stygmatyzacji, ekstazy, 
kontaktem z boskością, które to zjawiska mogą się sprawdzić na końcu pewnego 
procesu lub też nastąpić bez żadnych przygotowań, wprowadzając niespodzianie 
w stan obcowania z tym, co nadprzyrodzone”1. Można też określić mistykę jako 
„intuicyjne doświadczenie czegoś przez jednostkę (...). Mistyka jawi się nam jako 
szczególna rzeczywistość relacji duchowej człowieka z Bogiem2.

Chodzi tu o doświadczenie więzi z Bogiem na bazie ludzkich władz, choć 
przekracza to powszechny wśród ludzi sposób więzi z Nim. Fundamentem 
jest chrzest, akt wiary i działanie Ducha Świętego. Wobec tego ta mistyczna 
rzeczywistość jest dostępna chrześcijanom wszystkich denominacji, także 
ewangelikalnych.

W tym kontekście rodzą się następujące pytania: Na ile można utożsamiać 
modlitewne doświadczenia wspólnot ewangelikalnych z mistycyzmem? Czy na 
gruncie teologii protestanckich można mówić o doświadczeniu mistycznym? 

1 B. Secondin, Mistyka, [w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 
lat nadziei, H. Witczyk (red.), tł. S. Bielański i in., Kielce 20055, s. 464.

2 S. Głaz, Doświadczenie religijne, Kraków 1998, s. 23. Termin wyprowadzony jest od 
greckiego przymiotnika misticós (pochodzącego od czasownika myô – ukrywać się), który 
odnosił się do sensu Biblii, misteriów wiary (sakramentów) czy tajemnicy Boga.
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Gdzie jest zbieżność, a gdzie rozbieżność pomiędzy doświadczeniem chary-
zmatycznym a mistycznym? Czy ruchy ewangelikalne i pentekostalny, także 
w ramach Kościoła katolickiego, mogą mieć istotny wkład w odnowę duchową 
chrześcijaństwa, zwłaszcza w wymiarze mistycyzmu? Odpowiedzi na te kwestie 
mogą w znacznym stopniu przyczynić się do pogłębienia znaczenia doświadczeń 
przeżywanych we wspólnotach ewangelikalnych i charyzmatycznych, jak rów-
nież przysłużą się do znalezienia punktów wspólnych w doświadczaniu Boga 
przez współczesnych chrześcijan.

Reformacja XVI-wieczna a mistycyzm
XVI-wieczna Reformacja uwypuklała rolę głębokiego poznania Boga. Dlate-

go zaczęto podkreślać inicjatywę Bożej miłości wobec człowieka i przyjmowanie 
jej przez wiarę niezbędną do Zbawienia i doświadczania Boga. Marcin Luter 
napisał, że „choćbyśmy odrzucili wszystko, również kontemplacje, medytacje 
i to, co należy do studiów duchowych, nic nam nie pomoże. Jedyna rzecz jest 
potrzebna do życia, sprawiedliwości i wolności chrześcijańskiej – nieskażone 
słowo Boże, Ewangelia Chrystusowa...”3. Nie może więc być mowy o samym 
doświadczaniu, gdyż dla stabilności duchowej potrzebna jest wiedza o wierze. 
Wobec tego Reformacja przyniosła wielkie dowartościowanie kościelnego na-
uczania, które miało być nie tylko pouczeniem religijnym, ale realnym źródłem 
życia duchowego. W ten sposób budzona wiara staje się podstawą oblubieńczej 
więzi ochrzczonego z Chrystusem4.

Jan Kalwin natomiast zwracał uwagę na to, że teologia związana jest bardziej 
z sercem i mądrością niż z rozumem, a poznanie Boga wiedzie do prawdziwej 
pobożności. W Nauce religii chrześcijańskiej wyraził pogląd, że „przez poboż-
ność rozumiem jedność czci i miłości względem Boga, którą inspiruje poznanie 
Jego łaskawości”5. Chrześcijanin trwający z Jezusem w unii mistycznej (jedność 
z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa) nabiera mądrości, a Chrystus zaczyna 
panować w jego życiu. Umożliwia to Duch Święty, który udziela daru wiary 
poprzez Słowo Boże, co wiedzie do egzystencjalnego poznania Boga. Podobnie 
rzecz ujmował Ulrich Zwingli w XIII artykule wiary: „Kiedy słuchamy Głowy, 
3 M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, tł. W. Niemczyk, Warszawa 1991, s. 6.
4 „... łaska wiary na tym polega, że łączy duszę z Chrystusem jak oblubienicę z oblubieńcem. 

A przez ten tajemniczy związek (jak naucza Apostoł) Chrystus i dusza stają się jednym 
ciałem (...). Wynika stąd, iż wszystkie ich sprawy, czy dobre czy złe stają się wspólne, tak 
iż cokolwiek ma Chrystus, to może wierząca dusza uważać za swoje, tym się chlubić. Co 
zaś należy do duszy, to Chrystus uważa za swoje”. Ibidem, s. 15.

5 H. J. Selderhuis, Tradycja protestancka w Europie (od XVI do XIX wieku), [w:] Duchowość 
chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, red. G. Mursell, tł. J. Wilk, 
Częstochowa 2004, s. 174.
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uzyskujemy czyste i jasne poznanie woli Boga, i zostajemy pociągnięci ku 
Niemu przez Ducha i upodobnieni do Niego”6. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
kalwinizm zasadniczo odrzucił mistykę zwracając uwagę na rolę cnót w życiu 
chrześcijańskim i przeżywaniu relacji z Bogiem7.

Z kolei Luter w swoim nauczaniu o Zbawieniu z łaski przez wiarę podkreślał 
realizm relacji Chrystus – człowiek. Kluczem do zrozumienia tej rzeczywistości 
jest kategoria doświadczenia, które obok obiektywnego nauczania objawionej 
prawdy, stanowi istotny element tożsamości wierzących. Nie odrzucał więc 
mistyki, choć nie akceptował tej w kluczu Pseudo-Dionizego uznając ją za 
zbyt spekulatywną. Pozostawał jednak pod wpływem Ojców Kościoła. Problem 
z odrzuceniem mistyki związany jest dopiero wprowadzaniem do teologii idei 
Newtonowskiej nauki oraz z Albertem Ritschlem (1822-1889), który uważał, 
że teologia luterańska winna opierać się tylko na słowie Bożym, a nie argumen-
tach pochodzących z indywidualnych doświadczeń wierzących, a tendencje 
mistyczne w pietyzmie były próbą powrotu do przedreformacyjnych wymiarów 
pobożności.

Sam jednak Luter nie odcinał się od mistycyzmu; więcej, można nawet wy-
kazywać pewne korelacje pomiędzy nauką o usprawiedliwieniu a prawosławną 
ideą przebóstwienia. Luter uważał, że przez Wcielenie Słowa człowiek ma 
realny udział w Bóstwie Chrystusa. Przebóstwienie ma dokonywać się „dzięki 
Duchowi Świętemu, ożywiającemu i udzielającemu wiary w osobę Chrystusa 
ukrzyżowanego oraz zmartwychwstałego”8. Jest to możliwe bez żadnych zasług, 
lecz tylko przez łaskę (sola gratia). W ten sposób człowiek otrzymuje pierwotny 
stan człowieka jako imago Dei. Analizując nauczanie Lutra trzeba wskazać, że 
podkreśla on rzeczywistą obecność Chrystusa. Ten fakt obiektywny domaga 
się osobistego przeżycia.

Luter nawiązywał również do Bernarda z Clairvaux, który definiował mistykę 
jako mądrość pochodzącą z doświadczenia, a nie z doktryny, co można sfor-
mułować jako sola experientia facit theologus. Reformator nie uważał jednak, że 
takie doświadczenia mają być celem samym w sobie. Jednak to dzięki nim rodzi 
się świadomość wiary. Sama zaś pobożność nie może być jedynie spekulatywna.

Luter usiłował również znaleźć w swojej epoce równowagę pomiędzy inte-
lektem i emocjami. Boga należy szukać per intellectum et affectum; dotyczy to 
afektów spokojnych i mocnych. Trzeba jednak uważać, by nie popaść w sen-
tymentalizm. Dlatego, np. ocena emocjonalna tekstu w sercu jest ważna jak 

6 Ibidem, s. 175.
7 J. Misiurek, Protestancka duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski 

(red.), Lublin – Kraków 2002, s. 718-719.
8 A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, Kraków 2013, s. 113.



160 NADZWYCZAJNE I NADPRZYRODZONE

sama intelektualna analiza. Nie można więc widzieć wiary jako system, ale jako 
dynamiczny proces, w centrum którego znajduje się osobista relacja z Bogiem. 

Idąc dalej, w drodze do ewangelikalnego doświadczenia trzeba wskazać 
również na pietyzm niemiecki, który, jako antidotum na przeintelektualizo-
wane i doktrynalne kaznodziejstwo XVII wieku, zaczął podkreślać, że wiara 
ochrzczonych winna być przede wszystkim doświadczeniem. Podstawą miała 
być medytacja Słowa Bożego i dzielenie się z innymi owocami spotkania z Bo-
giem9. Analogicznie, w Kościele Anglii rozwijał się ruch purytan10, którzy brak 
doświadczenia duchowego podczas liturgii i nabożeństw rekompensowali pod-
czas spotkań w małej grupie, koncentrując się na przeżyciach religijnych. Ten 
trend rozszerzał się poza środowisko anglikańskie. Na terenie Danii nastąpiło 
tak mocne podkreślanie wewnętrznych odczuć, że w jakimś sensie stworzyła 
się elitarna forma mistycyzmu, łącznie z fałszywymi doświadczeniami.

Niezwykle ważny jest też wkład luteranina Jakuba Böhme’a (1575-1624), 
niemieckiego szewca i handlarza zbożem, gorliwego w czytaniu Biblii. Oko-
ło roku 1600 doznał duchowego olśnienia widząc odbijające się światło od 
cynowego naczynia, doświadczając wewnętrznie struktury poznania, choć 
sprowadzało go to w dalszej refleksji na pozycje gnostyckie – „Bóg dał mi to 
poznanie. Nie ja poznaję, ponieważ mnie jest to znane, lecz Bóg poznaje to 
we mnie. Mądrość jest Jego oblubienicą, a dzieci Chrystusa są w Chrystusie, 
w mądrości, także Jego oblubienicą”11.

Obok tradycyjnych wspólnot reformacyjnych (luterańskiej, reformowanej, 
anglikańskiej) źródeł duchowości ewangelikalnej należy dopatrywać się też 
w ruchu anabaptystów. Pomijając skrzydło rewolucyjne, niszczące porządek 
społeczny, na uwagę zasługują XVI-wieczni tzw. anabaptyści kontemplacyjni 
i anabaptyści ewangelikalni. Ci pierwsi podkreślali znaczenie „iskry Ducha” 
oraz „wewnętrznego słowa” w sercu chrześcijanina. Ci drudzy akcentowali 
osobiste doświadczenie nowego narodzenia w chrzcie dorosłych (choć on nie 
był najważniejszy), relacji z Jezusem, co miało związek z chrztem wewnętrznym, 
czyli przyjęciem wiary. Zachowywali jednak rezerwę wobec charyzmatów12.

9 H. J. Selderhuis, Tradycja protestancka w Europie..., s. 179-182. Zob. J. Delumeau, Refor-
my chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Tom 1. Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, tł. 
J. M. Kłoczowski, Warszawa 1986, s. 209-213.

10 Zob. K. L. Springer, Purytanie i separatyści, [w:] Historia chrześcijaństwa, B. Bojar, P. Wa-
cławik, P. Woszczenko (red.), tł. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 406-407.

11 H. J. Selderhuis, Tradycja protestancka w Europie..., s. 187-188.
12 A. Siemieniewski, Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła. „Przez wodę i krew” 

(1 J 5, 6), Wrocław 2007, s. 108-125. Zob. J. H. Yoder, A. Kreider, Anabaptyści, [w:] 
Historia chrześcijaństwa, s. 419-427.
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Wpływ na „mistycyzm protestancki” mieli również kaznodzieje XVIII-
-wiecznego przebudzenia. Jonathan Edwards13, doświadczywszy wewnętrznie 
władzy Boga i zależności od Niego, zaczął opisywać oczekiwane przebudzenie 
religijne w Nowej Anglii, które ma się dokonać przez duchowe i intelektualne 
ożywienie. Dlatego wyznał, że pragnie widzieć „historię prawdziwej, żywotnej, 
doświadczanej religii i entuzjazmu”14, choć jednocześnie przestrzegał przed 
pomieszaniem prawdziwego entuzjazmu z fałszywą religią15. Z kolei George 
Whitefield, pionier angielskiego odrodzenia, wędrowny kaznodzieja Anglii, 
Szkocji, Walii i Ameryki podkreślał fakt, że „martwi ludzie”, bez doświadczenia 
Boga, nie mogą skutecznie głosić Ewangelii16.

Nie bez znaczenia były też próby duchowego odrodzenia w okresie roman-
tyzmu. Warto zwrócić uwagę na Friedricha Daniela Schleiermachera, który 
podkreślał rolę kontemplacji i religii serca. Było to swoiste przeciwstawianie 
się przeintelektualizowaniu protestantyzmu, zwłaszcza luteranizmu. Zdaniem 
berlińskiego teologa, doktryna to intelektualny wyraz uczuć związanych z wiarą. 
Dlatego wyraźnie apelował do sobie współczesnych teologów i kaznodziejów: 
„Żądam więc, byście nie bacząc na wszystko, co skądinąd zwie się religią, wzrok 
wasz zwrócili tylko na te aluzje i nastroje, które znajdziecie we wszystkich wy-
powiedziach i szlachetnych czynach ludzi natchnionych przez Boga”17.

Bezpośrednie źródła ewangelikalizmu i mistycyzmu ewangelikalnego
Bezpośrednich źródeł mistycyzmu ewangelikalnego należy upatrywać w na-

uczaniu Jana Wesley’a18. Ten anglikański duchowny w 1729 roku przyłączył się 
w Oxfordzie do grupy założonej przez jego brata, Karola, w której przestrzegano 
wybranych zasad katolickiej duchowości monastycznej, a swoje życie członko-
wie towarzystwa poddali pod regułę (metodę). Szczególnym jednak zdarzeniem 
13 A. Siemieniewski, Ochrzczeni w jednym Duchu. Perspektywy integracji mistycyzmu pente-

kostalnego z duchowością katolicką, Wrocław 1997, s. 264-266.
14 Ibidem, s. 155.
15 Ibidem, s. 111. O charakterystycznych cechach teologii duchowości J. Edwardsa zob. 

A. Siemieniewski, Ewangelikalna duchowość..., s. 99-111.
16 A. Skevington Wood, Przebudzenie, [w:] Historia chrześcijaństwa, s. 458-462.
17 F. D. Schleiermacher, Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą, tł. 

J. Prokopiuk, Kraków 1995, s. 62. „Uważał on, że ani dogmaty, ani nawet wiara w Boga 
i własną nieśmiertelność nie sa niezbędnymi składnikami religii. Religia – powiadał 
Schleiermacher – jest wyłącznie uczuciem, i to uczuciem całkowitej zależności. Na nim 
polega nasz stosunek do Boga i przez nie stykamy się z nieskończonością”.  K. Karski, 
Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971, s. 11.

18 Zob. J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa..., s. 213-216; H. J. Selderhuis, Tradycja prote-
stancka w Europie..., s. 197-200.
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było wysłuchanie Wstępu do Listu do Rzymian, autorstwa Marcina Lutra; 
podczas lektury Jan Wesley doznał wewnętrznego poruszenia, „ogrzania serca” 
i doświadczenia czym jest usprawiedliwienie. Z tego powodu zaczął nauczać 
o Zbawieniu z łaski oraz o uświęceniu, będącym wyrazem jedności człowieka 
z Bogiem19.

Wesley podkreślał konieczność osobistego doświadczenia Boga i uzyskanej 
dzięki łasce pewności Zbawienia. Szczególne znaczenie miała doktryna o tzw. 
drugim błogosławieństwie (second blessing), będącym dopełnieniem nawróce-
nia. W drodze rozwoju duchowego po przyjęciu usprawiedliwienia następuje 
bowiem udzielenie daru Ducha Świętego jako doświadczenia miłości Bożej. 
Owo „rozgrzanie serca” jest źródłem nowego życia, pobożności, wszelkiej du-
chowej aktywności. Poprzez stopniowe uświęcanie chrześcijanin może dojść do 
doskonałości wiodącej do przebóstwienia. W ten sposób Wesley może być uwa-
żany za ojca ruchów uświęceniowych, przebudzeniowych i ewangelikalnych. 
Wciąż żywe było przesłanie Wesley’a do uczestników konferencji w Baltimore, 
gdzie powstawał American Methodist Church: „Wierzymy, że Bóg powołuje 
w Ameryce kaznodziejów nazywanych metodystami, by zreformowali ten 
kontynent i szerzyli w tamtejszych krajach biblijną świętość”20.

Punktem wyjścia opisu religijności według Wesley’a jest podział na chrześci-
jaństwo nominalne i prawdziwe, zawierające wewnętrzne zmaganie i pewność 
wiary. Chrześcijanie nominalni ograniczają się do systemu doktrynalnego, 
a prawdziwi chrześcijanie posiadają „zasadę duszy”, czyli mają dostęp do samej 
rzeczywistości. Ta zasada to wiara, którą Wesley opisywał jako „moc wlaną 
przez Najwyższego w nieśmiertelnego ducha zamieszkującego dom gliniany”, 
co umożliwia rozeznawanie rzeczy zakrytych ludzkiemu poznaniu21. Nie doko-
nuje się to przez akt ludzki, ale jest Bożą interwencją, dokonującą radykalnego 
przełomu w życiu wierzącego; to autentyczne nowe narodzenie22.

Te twierdzenia przygotowały grunt pod ewangelikalizm XX wieku, zwłasz-
cza ruch zielonoświątkowy. Analogicznie rzecz wyrażają katolickie ruchy 

19 J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa..., s. 213-216. Zob. P. Ricca, Metodyści, [w:] Ency-
klopedia Chrześcijaństwa..., s. 448; A. Skevington Wood, Metodyści, [w:] Historia chrze-
ścijaństwa, s. 472-476.

20 V. Synan, „Charyzmatycy” – odnowa w głównych denominacjach protestanckich, [w:] Historia 
ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego, V. Synan 
(red.), tł. M. Wilkosz, Kraków – Szczecin 2006, s. 214-216.

21 A. Siemieniewski, Ewangelikalna duchowość..., s. 189.
22 Po latach służby J. Wesley wyznał: „Jakąż żałosną pańszczyzną jest służenie Bogu, jeśli 

nie kocham Boga, któremu służę! (...) A jak mogę kochać Boga, jeśli Go nie znam? Przez 
analogię lub proporcję? (...) chcę znać tego wielkiego Boga, który napełnia niebo i ziemię!”. 
Ibidem, s. 121.
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charyzmatyczne, które podkreślają konieczność świadomego przeżywania 
nowego życia, czemu towarzyszy nieraz obdarowanie darami i charyzmatami, 
szczególnie glosolalią prowadzącą do niedyskursywnego doświadczenia relacji 
z Bogiem.

Mówiąc o mistyce ewangelikalnej trzeba również zrobić odniesienia do 
duchowości wschodniej. Jak zauważa Margaret M. Poloma, „w Kościele 
rzymskokatolickim i w prawosławiu silna tradycja mistyczna jest bogactwem 
czekającym na odniesienie do doświadczenia charyzmatycznego”23. Już Symeon 
Nowy Teolog (949-1022) podkreślał, że nie można przeciwstawiać współ-
czesnego mu Kościoła wspólnocie apostolskiej i twierdzić, że doświadczenia 
pierwszych chrześcijan są niedostępne kolejnym pokoleniom. Błędem byłoby 
również ograniczenie do wiary i wiedzy – „Oto pragnę zmierzyć się z tymi, 
którzy (...) twierdzą też, że nigdy nie mieli odczucia w czasie kontemplacji i że 
wszystko otrzymali tylko przez wiarę i rozumowanie, a nie przez doświadcze-
nie”24. Wobec tego konieczne jest nowe narodzenie, by doświadczać Boga i być 
z Nim zjednoczonym. Utracona przez grzech niewinność, musi być odzyskana 
przez zbawienne nawrócenie. Nie chodzi jednak jedynie o coś zewnętrznego, 
ale o świadomy udział człowieka w Bożym życiu. Samo zaś nowe narodzenie 
dokonuje się przez chrzest w Duchu Świętym, związany z wiarą.

Doświadczył tego Symeon Nowy Teolog, a jego słowa przypominają opis zja-
wisk charyzmatycznych – „Zobaczyłem promieniowanie Twojego oblicza, które 
zlewało się z wodami, i czując się obmytym przez te lśniące wody, wyszedłem 
z siebie i zostałem porwany w ekstazie”25. Jest to doświadczenie oświecenia, 
związane z dotknięciem przez Bożą miłość; towarzyszyć temu może wylewanie 
łez26. Dopiero owo osobiste spotkanie z Bogiem czyni z ochrzczonego prawdzi-
wie wiernego – „Odrzućmy nauczanie szkodliwe i heretyckie tych, co mówią, 
że chwała bóstwa Pana Jezusa nie objawia się nam, wiernym, w życiu obecnym 
przez dar Ducha Świętego [...]. Kto nie posiada Ducha działającego w nim 

23 A. Siemieniewski, Ochrzczeni w jednym..., s. 187-241.
24 „Częste wzywanie Imienia Jezus wprowadza nas w obecność Boga. Jest to uwewnętrzniona 

liturgia (...). Bóg jest obecny we wszystkich, lecz przez modlitwę serca sam człowiek staje 
w obliczu Boga (św. Dionizy). Według tej tradycji imię jest uważane za miejsce możli-
wej teofanii. Wezwanie Imienia Jezus przedłuża Wcielenie, serce przyjmuje Pana, moc 
obecności Bożej jest wielkością samą w sobie”. P. Evdokimov, Prawosławie, tł. J. Klinger, 
Warszawa 20033, s. 123.

25 T. Valdman, Symeon „Nowy Teolog”, [w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa..., s. 691. Zob. 
J. A. McGuckin, Wschodnia tradycja chrześcijańska (od III do IX wieku), [w:] Duchowość 
chrześcijańska..., s. 148-149.

26 T. Špidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tł. L. Rodzie-
wicz, Kraków 2005, s. 250.259.
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i przemawiającego przez niego – ten jest niewiernym”27. Analizując kolejne 
wypowiedzi Symeona można odkryć ważne dla pentekostalizmu wymiary życia 
duchowego: uwielbienie, słowo, dary duchowe28.

Mając na uwadze te świadectwa, warto zauważyć, że współczesna teologia 
pentekostalna nie stroni od świadectw patrystycznych czy średniowiecznych 
w celu pogłębienia własnego doświadczenia wiary czy pozyskania dla niego no-
wych inspiracji. Nie odrzuca też tradycyjnego ujęcia etapów życia duchowego, 
czyli oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, choć oświecenie raczej sytuuje 
na pierwszym miejscu. Można to określić jako przeżyciową reinterpretację 
tradycyjnej dynamiki duchowości chrześcijańskiej.

Duchowość pentekostalna a doświadczenia mistyczne
Duchowość pentekostalna i ewangelikalna zrodziła się więc w następujących 

po sobie doświadczeniach religijnych, a nie wskutek poszukiwań teologicznych, 
dojrzewania określonych idei czy rozwiązań strukturalnych. Dotyczy to również 
fenomenów mistycznych.

Punktem wyjścia jest doświadczenie osobistego nawrócenia, czyli nowego 
narodzenia. Nie oznacza to jedynie aktu woli, ale jest głębokim przeżyciem 
duchowym, niejednokrotnie także w wymiarze emocjonalnym. Nie można 
jednak ograniczyć go do emocjonalizmu, gdyż zazwyczaj doświadczenie to 
obejmuje całość życia człowieka, zmieniając radykalnie jego postawę wobec 
Boga, życia, bliźnich, zaangażowania we wspólnotę, dając poczucie wolności 
i radykalnej nowości oraz wprowadzając w życie wieczne. To było również 
charakterystyczne dla ruchu uświęceniowego (Holiness Movement) akcentu-
jącego rolę tzw. drugiego błogosławieństwa – nawrócenie wiodło do chrztu, 
a uświęcenie do chrztu w Duchu Świętym.

Zielonoświątkowcy i inni ewangelikalni protestanci zasadniczo łączą nowo-
narodzenie z widocznym działaniem Ducha Świętego. Chodzi tu o głębokie 
wewnętrzne doświadczanie oblubieńczej relacji z Jezusem Chrystusem, nie-
jednokrotnie związane z przeżyciem Jego uczuć, bliskości, a przejawiające się 
w wizjach, snach czy słowach proroczych. Jest to niewątpliwie subiektywne 
doświadczenie religijne. Wprowadza ono jednak w „niewidzialny Kościół”, 
czyli do „społeczności ludzi połączonych wspólnie żywioną wiarą w Zbawienie 
27 A. Siemieniewski, Ochrzczeni w jednym Duchu..., s. 232. „Życie mistyczne oznacza więc 

życie chrześcijańskie, kiedy staje się przeżyciem Miłości Boga, która ogarnia ludzką istotę 
i której człowiek musi być doskonale świadom (...). Dla świętego Grzegorza z Nyssy czło-
wiek, którym nie powoduje Duch Święty, nie jest istotą ludzką, a dla świętego Symeona 
Nowego Teologa ktoś, kto nie jest świadomy połączenia z Chrystusem, unieważnia łaskę 
chrztu”. P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tł. M. Kowalska, Białystok 2001, s. 36-37. 

28 A. Siemieniewski, Ochrzczeni w jednym Duchu..., s. 209-225. 
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dokonane przez przyjęcie zastępczej ofiary Chrystusa na krzyżu”29. Otrzymuje 
więc wspólnotowe zakorzenienie. Ponieważ nie istnieją określone formy litur-
giczne i pobożnościowe, duchowość pentekostalna zawiera postulat rozwijania 
własnej duchowości oraz szukania nowych form jej wyrażania. Jest to więc 
„odmienny sposób bycia chrześcijaninem”30.

W związku z tym, jak zauważa Andrzej Siemieniewski, XX-wieczny ruch 
zielonoświątkowy dodaje do słynnych czterech sola Reformacji piąte: sola 
experientia31. Owo doświadczenie wiązane jest z konkretnym, nierzadko funda-
mentalnie rozumianym, przyjmowaniem Słowa Bożego. Posłuszeństwo Biblii 
złączone jest z osobistym doświadczeniem, kreacyjną mocą wypowiadanego 
słowa, spontanicznością oraz tezą, że to, co duchowe jest bardziej realne niż 
to doświadczane fizycznie.

Warto więc zaryzykować twierdzenie, że duchowość pentekostalna jest 
mistyczna, oparta na doświadczeniu osobistym i wspólnotowym. Obejmuje 
to nie tylko czas modlitwy, ale całość życia. Duchowość winna być konkret-
nie związana z codziennością. W praktyce to wystarcza wiernym wspólnot 
zielonoświątkowych i często nie jest podejmowana teologiczno-intelektualna 
analiza doświadczeń. Można nawet spotkać się z opinią niektórych zielono-
świątkowców, że mistycyzm jest pochodzenia demonicznego i może prowadzić 
do odrzucania darmo danej łaski Zbawienia. 

Jednak w duchowości pentekostalnej obecne są pewne przejawy mistycy-
zmu. Przede wszystkim są to stany ekstatyczne, różnego rodzaju uniesienia 
emocjonalne, które pojawiają się nieraz niezależnie od człowieka albo wynikają 
z modlitwy przeżywanej w ramach zboru. Jest to autentyczne doświadczanie 
boskości, stąd wpisuje się ściśle w mistycyzm32. Nietrudno tu o paralele do 
doświadczeń na gruncie tradycyjnej mistyki katolickiej czy prawosławnej.

Wśród aspektów charakterystycznych dla doświadczeń mistycznych aspek-
tów należy najpierw wskazać doświadczenie radykalnego owładnięcia, co wyraża 
się w przewartościowaniu życia, obraniu nowych priorytetów i hierarchii 
wartości, jak również w przemianie myślenia (ma to miejsce po tzw. nowym 
narodzeniu). Można więc mówić o całkowitej przemianie, czyli doświadczeniu 
Boga wiodącym do nowego stylu życia. Chrześcijanin tkwi w realnym fizycz-
nym świecie, a jednocześnie podczas modlitwy, osobistej czy wspólnotowej, 
doświadcza swoistego przeniesienia do innej rzeczywistości. Można określić 

29 A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, s. 189.
30 Ibidem, s. 194.
31 A. Siemieniewski, Ochrzczeni w jednym Duchu..., s. 94.
32 A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, s. 196.
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jako rzeczywistość „podwójnego obywatelstwa” czy „bycia poza czasem”, a więc 
fakt, że człowiek oddala się od realnej przestrzeni i linearnego czasu.

Kolejnym wyznacznikiem wymiaru mistycznego jest idea całości, czyli po-
czucie pełni podczas bezpośredniego doświadczenia z osobowym Bogiem, a co 
za tym idzie świadomość dotarcia do Objawienia, czyli intuicyjne ogarnięcie 
prawdy o Bogu i o tym, co objawił. Prawdy religijne człowiek zaczyna bardziej 
przeżywać niż poznawać33.

Wreszcie nie bez znaczenia są objawy psychosomatyczne, które towarzyszą 
stanom uniesienia, np. drgawki ciała, spazmatyczny śmiech, zjawisko upadku 
(tzw. zaśnięcie w Duchu czy leżenie pod mocą).

Szczególną przestrzenią dla doświadczeń mistycznych jest jednak praktyko-
wanie darów duchowych, które jako niewygenerowane z ludzkiego działania, 
stanowią konkretny przejaw spięcia świata Boskiego i ludzkiego. Ich uaktywnie-
nie w człowieku związane jest z tzw. chrztem w Duchu Świętym, któremu nieraz 
towarzyszą jakieś doznania fizyczne, powalenie na ziemię, słyszenie głosu Boga, 
wizje niebiańskiej chwały. Jest to naturalne, gdyż „do serc wierzących włożone 
są nie tylko dary Ducha, ale wchodzi tam osobiście sam Duch Święty, który 
niegdyś opuścił serce człowieka [...] Teraz Duch wraca, by zająć swoje miejsce 
w odkupionym sercu, i zamieszkuje je osobiście”34. To realne zamieszkiwanie 
Ducha Świętego i świadome przeżywanie przez wierzącego owej obecności 
prowadzi do przejawów Bożej mocy. Edward Czajko twierdzi, że dary Ducha 
Świętego „to pewne moce (energemata), dane ludziom przez Ducha Świętego 
w sposób nadprzyrodzony, nadnaturalny (pneumatika) i wolny, łaskawy (cha-
rismata), aby były uzewnętrzniane (thanerosa) w służbie (diakoniai) dla innych 
ku ich zbudowaniu”35.

Pierwszym darem prowadzącym do doświadczenia mistycznego jest glosolalia, 
którą można określić jako „fenomen mistyczny o charakterze poznawczym”36. 

33 Ibidem, s. 197-199.
34 M. Pearlman, Doktryny biblijne. Zarys teologii systematycznej, tł. K. Dubis, Suchacz 1998, 

s. 240.
35 E. Czajko, Dar w Nowym Testamencie, www.archiwumchn.kz.pl/index.php?id=artykuly-

&link=2008/03-04/naszawiara.html [dostęp: 21.09.2015]. Zob. Wprowadzenie do nauki 
o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, E. Bednarz, R. Tomaszewski 
(red.), Warszawa 2010, s. 259-264; D. Prince, Fundamenty prawego życia, tł. A. Nikodem, 
Gorzów Wielkopolski 2007, s. 339-347. O kryteriach rozeznawania charyzmatów zob. 
A. Kuliberda, Charyzmaty w Kościele dzisiaj. Częstochowa 2005, s. 99-122; J. Kudasiewicz, 
Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998, s. 362-370; W. Dąbrowska-
-Macura, Wspólnota  – klucz do jedności. Kościół jako koinonia według dokumentów końcowych 
z dialogu katolicko-zielonoświątkowego, Świdnica 2008, s. 183-186. 

36 J. Prusak, Święty, mistyk czy wariat?, „Rycerz Niepokalanej” 2009 nr 7-8, s. 202. Warto jednak 
zaznaczyć, że teologowie katoliccy nie klasyfikują glosolalii jako zjawiska ekstatycznego, 
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Dar języków jest aktywnością ludzkiego ducha; Duch Święty tworzy podstawę 
szczególnego związku wierzącego z Bogiem. Umysł człowieka, dyskursywnie 
działający, przyjmuje objawienie w formie niedyskursywnej, duchowej37. 
Istotnie wpływa to na kształt życia, pobożności, dlatego nie można tego daru 
ignorować, choć traktowanie go jako wyznacznika otwarcia na Ducha Świętego 
jest obce teologii katolickiej i wielu dyskursom protestanckim; jedynie kręgi 
zielonoświątkowe afirmują glosolalię utrzymując konieczność korzystania z tego 
daru przez nowo narodzonych. Jak zauważa Józef Kudasiewicz, św. Paweł nie 
przeceniał tego daru i z czasem stawał się dość krytyczny, co stanowi wyraz 
ewolucji poglądów w tej sprawie38.

W glosolalii człowiek modli się bezpojęciowo, doświadcza całkowitej wolno-
ści i obecności Boga. Jest to, zdaniem teologów zielonoświątkowych, przejaw 
wewnętrznego doświadczania wlanej miłości Boga, co prowadzi do duchowej 
przemiany. Ten dar, nad którym wierzący może panować, jest dla tych, którzy 
charakteryzują się uległością Duchowi Świętemu i otwartością na Boże dzia-
łanie. To umożliwia bezpośrednią komunikację z Bogiem, obecność sacrum, 
ogarnięcie sercem rzeczywistości39. Świadectwa doświadczeń związanych 
z modlitwą w językach niejednokrotnie korespondują z wyznaniami katolickich 
mistyków okresu przedsoborowego.

Dla przykładu można zacytować świadectwo Marleny ze Świnoujścia:
Wiem, że Pan mi coś pokazywał, ale nie zapamiętałam tego, co widziałam. Pamiętam 
tylko, że trzykrotnie Pan pokazał mi Karolka, uzdrowionego, ale nie zapamiętałam 
samego obrazu... czy chodził, czy mówił? nie wiem, ale wiem, że widziałam go 
zdrowego a w sercu miałam taką pewność, że mój syn będzie uzdrowiony, że kiedy 
potem umierał na zapalenie płuc w szpitalu, ja nie mogłam w to uwierzyć, bo 
przecież Pan pokazywał mi coś innego. Myślę, że dlatego też miałam potem taką 
ponadnaturalną wiarę. Był to dar od Pana, który przewidział przyszłe trudności 
i komplikacje i wiedział, że będę tego potrzebowała. Dziękuję Panu Jezusowi, za te 
cudowne chwile i za obdarowanie mnie Swoim Duchem...40.

gdyż człowiek może panować nad tym darem. Zob. W. Dąbrowska-Macura, Wspólnota – 
klucz do jedności..., s. 198-199.

37 M. Orczykowski, Dar mówienia językami, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Gu-
zowski, G. Barth (red.), Lublin 2010, s. 213.

38 J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998, s. 353-358. 
O współczesnym rozumieniu daru języków w kontekście starożytnej interpretacji zob. 
A. Siemieniewski, Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła, Wrocław 2005. s. 159-179.

39 Zob. R. Ulonska, Dary Ducha Świętego – teoria i praktyka, tł. M. Wółkiewicz, Kraków 
1987, s. 116-127.

40 Jak zostałam ochrzczona w Duchu Świętym. www.wzrastajmy.pl/Studium-Biblijne,6,-Jak-
zostalem-ochrzczony-w-Duchu-Swietym,113,temat.htm [dostęp 22.05.2015].
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Współbrzmi to z wyznaniem św. Faustyny: 
Wiem, że jestem przy najmiłosierniejszym Sercu Jezusa, duch mój cały tonie w Nim, 
a poznaję w jednej chwili więcej niż przez długie godziny rozumowego dociekania 
i rozmyślania. Są to nagłe światła, które mi dają poznać rzecz tak, jako Bóg na nią 
patrzy, tak w materii świata wewnętrznego, jako też i materii świata zewnętrznego41.

oraz „I nagle moja dusza została zalana światłem poznania Pana”42. Wy-
znania te są również podobne do określeń św. Teresy z Avila czy św. Jana od 
Krzyża. U reformatora Karmelu określone to jest jako słowa wewnętrzne, które 
w nadprzyrodzony sposób są udzielone duchowi ludzkiemu, wśród których 
można wymienić słowa sukcesywne, formalne i substancjalne. Jako szczególnie 
ważne są dwa ostatnie: „Słowa formalne są te, które duch przyjmuje i wyraźnie 
słyszy nie sam z siebie, tylko jakby od trzeciej osoby. Słyszy je już to w stanie 
skupienia, lub też i bez niego. Słowa substancjalne (...) sprawiają one w samej 
istocie duszy ten istotny skutek i cnotę, jaką ją oznaczają”43. 

Kolejnym ważnym doświadczeniem z pogranicza mistyki są charyzmaty słowa 
– słowo mądrości (logos sophias) i słowo wiedzy (logos gnoseos). Pierwszy z nich 
oznacza oświecenie i natchnienie udzielone przez Ducha Świętego w konkret-
nej sytuacji, wyraźne słowo, które przeprowadza człowieka bądź wspólnotę przez 
wydarzenia, w których odczuwa się bezsilność – „mądrość ta jest wiedzą, użytą 
w praktycznym życiu jednostki oraz zboru. Z jej pomocą umiemy się właściwie 
zachować, radzić sobie w kryzysach, rozwiązywać problemy i osiągać cele (...). 
Mądrość jest wiedzą o właściwym działaniu w konkretnej sytuacji”44. Z kolei 
słowo wiedzy to dar docierania do absolutnych prawd, dotyczących również 
jakiejś osoby. Wierni rozumieją te dary jako znak, że Słowo Boże wciąż żyje. 
Realizuje się to szczególnie w tzw. słowie rhema, doświadczeniu, że czytany 
i znany fragment biblijny nagle dogłębnie przemawia do człowieka. To swo-
isty„błysk światła”45.

Namacalne doświadczenie Boga może zaowocować przyjęciem daru wiary 
(charyzmatu), co wyraża się szczególnym zaufaniem Bogu, wiernością Jemu 
w chwilach szczególnych doświadczeń i objawia się nadprzyrodzoną odwagą, co 
nieraz prowadzi do daru działania mocy czy uzdrawiania. Może to mieć związek 

41 F. Kowalska, Dzienniczek. Warszawa 200512, nr 733.
42 Ibidem, nr 970.
43 Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, [w:] idem, Dzieła, tł. B. Smyrak, Kraków 1998, 

s. 296.
44 R. Ulonska, Dary Ducha Świętego..., s. 29.
45 Zob. ibidem, s. 35-43.
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z kontemplacją naturalną (poznanie intuicyjne) i teologiczną (ujęcie prawdy 
dzięki wierze i łasce), jak również z kontemplacją wlaną46.

Szczególnym zjawiskiem jest charyzmat prorokowania, który służy zbudo-
waniu, napomnieniu czy pocieszeniu. Jest formą uaktualnienia biblijnego, 
uniwersalnego przesłania. Bóg jednak nie ogranicza się tylko do Pisma Świę-
tego, ale może w danym zgromadzeniu bądź w konkretnych okolicznościach 
życia człowieka wlać w umysł i serce prorokującego jasne przesłanie w formie 
określonych zdań bądź obrazów domagających się interpretacji (zawsze praw-
dziwemu proroctwu przez obraz towarzyszy charyzmat interpretacji). Można 
tu wskazać na proroctwa kerygmatyczne (myśli i słowa), wizjonerskie (obrazy, 
sny), audytywne (słyszenie głosu) czy glosolalne (tłumaczenie języków) bądź 
wykorzystujące znak47. We współczesnym świecie charyzmatycznym proroctwo 
objawia się też przez wyrocznie, słowa zachęty, modlitwę natchnioną, prorocze 
pieśni, objawienia, proroctwa osobiste, wizje, prorocze akcje, słowo z Biblii48.

Zawsze jest to duchowy bezpośredni przekaz od Boga. W żadnym jednak 
przypadku nie mogą te proroctwa być rozumiane jako jakieś nowe Objawienie, 
ale jako potwierdzenie tego, co zawarte jest w Biblii i w dziele zbawczym Jezusa 
Chrystusa. Dlatego trzeba pilnować, by żadne słowo prorocze nie odwodziło 
od Objawienia49.

Kontrowersyjne jest natomiast zjawisko tzw. zaśnięcia w Duchu czy „spoczyn-
ku w Duchu” (ang. slain in the Spirit, falling in the Spirit, resting in the Spirit, peace 
in the Spirit, overcoming the Spirit), klasyfikowanego jako forma zachwycenia 
i ekstazy. W historii można wskazać na pewne świadectwa występowania tego 
doświadczenia: bycie w ekstazie św. Perpetuy, niektóre zjawiska towarzyszące 
kontemplacji św. Katarzyny ze Sieny czy św. Teresy Wielkiej. Święta z Avila 
mówi o doświadczeniu „jakby snu duchowego”, co można widzieć jako zbli-
żone zjawisko do „spoczynku” oraz wskazówki rozróżniania pomiędzy nim 
a omdleniem50. W kręgach protestanckich „upadki” towarzyszyły nauczaniu 
46 Zob. D. Wider, Duchowość dla wszystkich, Kraków 2001, s. 79-86.
47 R. Ulonska, Dary Ducha Świętego..., s. 88.
48 A. Kopeć, Dar proroctwa w Kościele, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, 

G. Barth (red.), Lublin 2010, s. 207-210.
49 Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, s. 345-347. 

O kryteriach rozeznawania prawdziwości proroctw zob. R. Pindel, Prawdziwi i fałszywi 
prorocy. Trud rozeznania, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, G. Barth, 
(red. ) Lublin 2010, s. 77-91; W. Cyran, Co mówi Duch do Kościołów. Prorok, prorokowanie 
i proroctwo wczoraj i dziś, Częstochowa 2012, s. 215-286.

50 W wykładzie o mieszkaniu czwartym (3, 13-14) znajduje się takie świadectwo.„ Wewnątrz 
więc mają zadowolenie, zewnątrz opadanie na siłach. Jeżeli to jest tak zwany sen ducho-
wy, a jest to coś wychodzącego nieco dalej poza to, o czym tu mówię, to nic złego. (...) 
Kiedy taka rzecz prawdziwie pochodzi od Boga, wtedy, rozważmy to dobrze, choć będzie 
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metodystów i charyzmatyków takich jak John Wesley, Peter Cartwright, George 
Whitefield, Charles Finney, Maria B. Woodworth-Etter, Kathryn Kuhlman, 
Kenneth Hagin czy Charles i Frances Hunter51.

Domaga się to właściwej oceny teologiczno-pastoralnej. Przeważnie ów 
„spoczynek” towarzyszy modlitwie wstawienniczej czy o tzw. chrzest w Duchu 
Świętym. Nie można tego w każdym przypadku zakwalifikować jako stanu 
rozchwiania emocjonalnego czy zaburzenia psycho-somatycznego. Bowiem 
liczne osoby, które doznały „zaśnięcia” są stabilne życiowo, a samo doświad-
czenie istotnie zmieniło ich życie, np. nastąpiło uzdrowienie fizyczne czy 
duchowe, poczucie uwolnienia, zdrowe przewartościowanie życia. Trzeba tu 
widzieć objawienie się Bożej mocy, a przede wszystkim głębokie wewnętrzne 
doświadczenie Bożej obecności i nawrócenie52. Wobec tego automatyczne 
przekreślenie autentyczności byłoby nieodpowiednie i zubożałoby duchowe 
bogactwo Kościoła. Trzeba bowiem, jak zauważa abp Paul Josef Cordes, zosta-
wić przestrzeń dla niewyczerpanej wolności Ducha Świętego. Samo zjawisko 
może przyczynić się do uzdrowienia wnętrza człowieka. To jednak domaga się 
czujności. Bywają bowiem osoby, które szukają ekstrawaganckich doświadczeń, 
a przez to redukują swoją wiarę do płytkiego sentymentalizmu53.

Zakładając zdrowie duchowe, psychiczne i emocjonalne oraz właściwą wiarę 
człowieka, który doświadcza spoczynku, trzeba widzieć w tym zjawisku formę 
mistycznego spotkania z Bogiem. Świadczyć o tym mogą zasadniczo niezmie-
nione reakcje somatyczne (np. akcja serca, puls i oddech pozostają w normie), 
świadomość tego, co się dzieje przy jednoczesnej niemożności poruszenia się, 
doświadczenie pokoju, pociechy54. Podobnie rzecz ujęła św. Teresa Wielka: 

Upojenie zaś, o którym tu mówię, następuje najczęściej w chwili, gdy dusza wszczy-
na modlitwę odpocznienia, podobną do pewnego rodzaju snu duchowego. (...) 
Zachwycenie, czyli zjednoczenie wszystkich władz w Bogu – jak mówiłam – trwa 
krótko, ale wielkie po sobie skutki pozostawia, wielkie oświecenie duszy i wiele 

omdlewanie wewnątrz i zewnątrz, dusza przecież nie mdleje, owszem, żywo czuje swoje 
szczęście i niewypowiedzianą ma radość, widząc siebie tak blisko przy Bogu (...). Może 
wprawdzie to upojenie powtarzać się w ciągu tej modlitwy, ale nigdy ono nie dochodzi 
do tego stopnia, by zdrowie i siły ciała od niego uległy zniszczeniu, ani nie sprawia w nim 
nigdy bólu zewnętrznego”. – Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, tł. H. P. Kossowski, 
Kraków 20064, s. 84-85.

51 W. Cyran, Spoczynek w Duchu Świętym. Refleksja teologiczna i świadectwa. Częstochowa 
2010, s. 33-39.

52 Idem, Spoczynek w Duchu Świętym, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, 
G. Barth (red.), Lublin 2010, s. 265-268.

53 P. J. Cordes, „Niech zstąpi Duch Twój”. Refleksje na temat katolickiej Odnowy w Duchu 
Świętym, tł. S. Demska, J. Demski, Kraków 1998, s. 71-80.

54 W. Cyran, Spoczynek w Duchu Świętym, s. 262-264.
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innych korzyści duchowych; rozum tu nic nie działa, tylko Pan sam działa w woli. 
(...) choć ciało jest jakby pojmane i ubezwładnione, ale wola, pamięć i rozum 
pozostają swobodne...55.

W takim wypadku jest to coś innego niż przejaw schizofrenii, histerii czy 
opresji demonicznej.

Mistyczne spotkanie z Bogiem, nieuchwytne pojęciowo, a znajdujące swój 
owoc w przemianie życia, dokonuje się także podczas biblijnego zjawiska upicia 
się Duchem (zob. Dz 2, 13-15), kiedy wierzący doświadcza pokoju, radości, 
nieraz nie może ustać na nogach czy sprawnie mówić. W jakimś sensie Duch 
Święty przejmuje kontrolę nad ciałem. Podobnym zjawiskiem jest „śmiech 
w Duchu Świętym”, poprzez który człowiek nie tylko jest dotknięty przez Boga, 
ale przyjmuje radykalne uwolnienie56.

W świadectwach przedstawicieli duchowości pentekostalnej trzeba jeszcze 
wymienić doświadczenia nawiedzeń przez Jezusa, podróży w Duchu (było to 
doświadczeniem św. Pawła, świętych mistyków katolickich, św. Faustyny), 
owładnięcie przez Bożą obecność czy różne doświadczenia okołośmiertne. 
Wszystko to jednak znajduje swoje ukierunkowanie w podejmowaniu okre-
ślonej misji, zwłaszcza ewangelizacyjnej.

Ważna jest w tym wszystkim codzienność i naturalność. Zielonoświątkowcy 
mocno podkreślają codzienną komunikację z Bogiem, określaną nieraz nawet 
jako prawdziwa epifania, powiązana z przeżyciami afektywnymi bądź obrazami57. 
To rozjaśnia życie i całą otaczającą rzeczywistość. W ten sposób modlitwa, którą 
jest przeplatany dzień, staje się podstawową sytuacją mistyczną. Jest to pewna 
nowość (ta mistyka sensualna) wobec tradycyjnej mistyki protestanckiej, 
nawiązującej do bezwyobrażeniowej mistyki żydowskiej.

55 Teresa od Jezusa, Księga fundacji, [w:] eadem, Dzieła, tł. H. P. Kossowski, Kraków 19873, 
s. 487.489.

56 U. Ekman, Namaszczenie – manifestacje Ducha Świętego, tł. K. Janowska-Baran, K. Płu-
ciennik, Kalisz 2006, s. 81-86.

57 „Dusza moja jest czasami w takim stanie – muszę tu użyć porównania: dwóch szczerych 
przyjaciół, jeden z nich wyprawia wielką ucztę i zaprosił na nią swego przyjaciela; jeden się 
cieszy i drugi się cieszy, ale godzina uczty jest oznaczona. – A więc te chwile przed samą 
łaską są tak gwałtowne, że trudno mi je opisać. Cechuje je bolesna tęsknota i żar miłości. 
Czuję, że jest Pan, a nie mogę się w Nim pogrążyć zupełnie, bo godzina jest oznaczona. 
Nieraz jestem przed taką chwilą łaski zupełnie ogołocona – umysł, wola i serce; zostaję 
sama jedna i czekam na jednego Boga. On to sam sprawia we mnie przed przyjściem 
swoim” – F. Kowalska, Dzienniczek, nr 1100.
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Wspólnotowy charakter doświadczeń mistycznych 
we wspólnotach pentekostalnych

Jak już wspomniano, punktem wyjścia dla mistycznych doświadczeń w śro-
dowiskach ewangelikalnych i pentekostalnych jest nowe narodzenie. Dokonuje 
się to w klimacie konkretnej wspólnoty. Także późniejsze doświadczenia mają 
bardzo mocne konotacje wspólnotowe. Jest to więc zgoła odmienne wobec 
tradycyjnego mistycyzmu katolickiego, który bardziej związany jest z jednostką 
i jej przeżyciami, w jakimś sensie niezależnie od kondycji wspólnoty, w której 
tkwi mistyk. W grupach pentekostalnych (protestanckich i katolickich) istotną 
rolę ogrywa doświadczenie religijne przeżywane z innymi, czemu towarzyszą 
rozmaite mistyczne przejawy58.

Ów mistycyzm wspólnotowy znajduje swoje zakorzenienie w wielu prakty-
kach. Pierwszym jest uwielbienie. To szczególny rodzaj modlitwy koncentrującej 
się na przymiotach Boga, Jego działaniu. Bardzo często przeradza się to w mo-
dlitwę natchnioną czy modlitwę w językach. Przez tę modlitwę przychodzi do 
wierzącego obecność Boga59, a samą modlitwę można określić jako „wbieganie 
w Bożą obecność”60, przez co staje się duchowym odpoczynkiem wierzących.

Wielkie znaczenie posiada również muzyka (z gatunku Praise & Worship). 
Jak zauważa Andrzej Migda „ewangelikalne pieśni zielonoświątkowe, działając 
perswazyjnie na słuchaczy, wywołują silne inklinacje performatywne. Język oraz 
mocny czas teraźniejszy użyty w pieśniach podkreśla aktualność tego, o czym 
się śpiewa”61. Jednocześnie sama muzyka prowadzi do doświadczenia Boga – 

Uwielbienie to także coraz częściej muzyka bez słów, pozwalająca wejść w eksta-
tyczny kontakt z Bogiem bez pośrednictwa pojęć, a często nawet w ogóle bez słów. 
Wychwalanie i wysławianie Boga przez śpiewanie i granie w konwencji popularnej 
i lubianej muzyki uchodzi za kulminacyjny moment chrześcijańskiej pobożności, za 
szczyt modlitwy zgromadzonych wiernych, a niekiedy nawet za cel istnienia Kościoła62.

58 Warto zaznaczyć, że podczas Drugiego Wielkiego Przebudzenia w Stanach Zjednoczonych 
wiele środowisk podkreślało różnego rodzaju objawy towarzyszące duchowemu przeżyciu, 
a zwłaszcza nowemu narodzeniu, czyli osobistemu doświadczeniu Boga. Wśród nich 
znajdują się, jak wskazują Bernard A. Weinberger czy Barton Warren Stone: katalepsja, 
drgawki, „niebiański uśmiech”, niekontrolowany śmiech, śpiew nie z krtani, lecz z piersi, 
„szczekanie” (rodzaj konwulsji z nieartykułowanymi dźwiękami), by uwolnić się od de-
monów, trans świętej radości, lęku, łzy chwały i okrzyki skruszonych. A. Siemieniewski, 
Ewangelikalna duchowość..., s. 135-142.

59 Zob. K. Piłat, Zespół uwielbienia, www.wieczernik.pl/zespol-uwielbienia [dostęp 22.04.2015].
60 A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, s. 310.
61 Ibidem, s. 305.
62 A. Siemieniewski, Prorocze uwielbienie, www.przymierze.info/news.php?readmore=189 

[dostęp 22.04.2015].
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W ten sposób nowa muzyka tworzy nowy sposób budowania relacji z Bogiem. 
Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że ten aspekt stanowi prawdziwą rewo-
lucję we współczesnym chrześcijaństwie. Nie dotyczy to tylko wspólnot zielo-
noświątkowych, ale także grup w łonie tradycyjnych Kościołów. W ten sposób 
bierni chrześcijanie różnych denominacji stają się prawdziwymi uczestnikami63.

Niewątpliwie mistycznym staje się też tzw. śpiew natchniony, towarzyszący 
uwielbieniu i śpiewaniu pieśni, kiedy uczestnicy spotkania w głębokim sku-
pieniu modlitewnym, doświadczając bliskości Boga, śpiewają pod wpływem 
Ducha teksty, które On poddaje modlącemu się, a więc nie wyuczone śpiewy, 
ale tworzone bezpośrednio podczas modlitwy. Przykładem może być proro-
cze uwielbienie, którego centrum stanowi Międzynarodowy Dom Modlitwy 
w Kansas City (IHOP), związany z pastorem Mike’em Bicklem. Ta natchniona 
modlitwa prowadzona jest każdego dnia tygodnia przez 24 godziny. Dlatego 
można określić to jako „służba harfy i czaszy”64.

Pieśni natchnione rodzą się z kontemplacji słowa Bożego i obecności Pana 
podczas zgromadzenia modlitewnego, które doświadcza realnego spotkania 
z Jezusem. Muzycy – prorocy nie powinni jednak śpiewem oddawać samych 
obrazów wynikających z wrażeń mistycznych, ale treść, którą przekazuje Bóg 
lub która stanowi wyraz uwielbienia Boga. Służba ta winna wyraźnie budować 
i motywować wierzących65. Niejednokrotnie taka modlitwa może być wyrazem 
walki duchowej i ustanawiania Bożego panowania66.

Wnioski
Mistycyzm jest doświadczeniem ogólnochrześcijańskim. Obejmuje tradycję 

katolicką, prawosławną i wschodnią, jak również duchowość pentekostalną 
i ewangelikalną.

Źródeł mistycyzmu ewangelikalnego należy upatrywać w przeżywaniu wiary 
na bazie osobistego spotkania z Bogiem przez wiarę i przeżycia usprawiedli-
wienia przez Jezusa Chrystusa. Szczególnie ważny jest wpływ teologii Johna 
Wesley’a oraz następnych kaznodziejów metodystycznych i przebudzeniowych, 

63 Zob. C. P. Wagner, Trzęsienie ziemi w kościele! Wpływ Reformacji Nowoapostolskiej na 
kształt współczesnego kościoła, tł. Chrześcijański Kościół Reformacyjny, Warszawa 2003, 
s. 205-238.

64 www.ihopkc.org/prayerroom/about-the-prayer-room; www.ihopkc.org/prayerroom/history 
[dostęp: 24.09.2015]; A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, s. 327-333.

65 M. Bickle, Rozwój sfery proroczej, tł. B. Olechnowicz, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 213-223.
66 Zob. C. P. Wagner, Modlitwa wojny duchowej, tł. S. Budzińska, Kalisz 2001; idem, Ko-

ścioły, które się modlą, tł. K. Płuciennik, Kalisz 2002, s. 129-228; idem, Burzenie warowni 
w mieście, tł. S. Budzińska, M. Sobańska, Kalisz 2001, s. 149-172. 
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którzy podkreślali rolę przeżyć wewnętrznych, torując tym samym drogę dla 
charyzmatycznego ożywienia chrześcijaństwa XX wieku. Nie bez znaczenia są 
również intuicje i przeżycia mistyków starożytnych i średniowiecznych.

Doświadczenia mistyczne w tradycyjnym katolicyzmie związane są prze-
ważnie z kontekstem indywidualnym jako rzeczywistość dostępna wybranym. 
Z kolei w środowiskach ewangelicznych, pentekostalnych (protestanckich 
i katolickich) ma wyraźny związek z doświadczeniem wspólnotowej modlitwy, 
zwłaszcza uwielbienia.

Mistycyzm ewangelikalny i pentekostalny trzeba wiązać przede wszystkim 
z doświadczeniem nowego narodzenia oraz dalszego życia łaską chrztu w Du-
chu Świętym. Towarzyszą temu różne zjawiska duchowo-fizyczne. Wśród nich 
można wskazać modlitwę językami, spoczynek w Duchu, różne dary prorockie, 
śmiech w Duchu.

Mistycyzm ewangelikalny przejawia się przede wszystkim w doświadczeniu 
praktykowania darów duchowych (charyzmatów), które budują Kościół i są 
wyrazem współdziałania Boga z człowiekiem.

Mistycyzm ewangelikalny (protestancki i katolicki) ma przede wszystkim 
charakter indywidualno-wspólnotowy. To właśnie wspólnota modlitwy staje 
się przestrzenią doświadczeń mistycznych. Związane to jest z wieloma forma-
mi uwielbienia, muzyką worship oraz śpiewem natchnionym. Nie ma to nic 
wspólnego z jakimś transem; spotkanie wierzących i wspólna modlitwa otwiera 
bowiem poszczególne osoby na zażyłą relację z Bogiem. 

Słowa kluczowe: mistycyzm, duchowość zielonoświątkowa, duchowość ewan-
gelikalna, przejawy mistycyzmu.
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ABSTRACT 

This paper engages the Catholic Heidegger School’s interaction with Hei-
degger’s understanding of Being. Gustav Siewerth, Max Müller, Karl Rahner, 
Johannes Baptist Lotz, and Bernhard Welte understood that the question of 
God would be decided with the question of Being with ontological differ-
ence. Depending on one’s own religious standpoint as well as sympathy for 
metaphysics, one can dismiss the interaction of the Catholic Heidegger School 
with Heidegger’s philosophy as a Scholastic misunderstanding, a legitimate 
attempt to further develop the tradition of Scholastic thought or a source of 
religious-philosophical potential in Heidegger’s ontology.
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Introduction: Heidegger and the Renewal 
of Philosophy in Catholic Discourse

In August 1879, Pope Leo XIII published the encyclical Aeterni Patris with 
the subtitle “On the Restoration of Christian Philosophy in Catholic Schools 
in the Spirit (ad mentem) of the Angelic Doctor, St. Thomas Aquinas.” In 
light of the diverse philosophical tendencies in the 19th century, the pope’s 
intention was to provide Catholic philosophical and theological thought 
with orientation in the hope of also being able to influence the intellectual 
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climate of Catholic discourse. To this day, it has been attested that Catholic 
thought orients itself according to Thomas Aquinas (II Vat. Con., Optatam 
totius, Decree on priestly training, 16). This orientation is, however, no 
longer a pre-eminent one. In his encyclical Fides ratio from 1998, John Paul 
II lists many philosophers as points of orientation. Among them is (no. 741) 
Antonio Rosmini (1797-1855) who was condemned even 32 years after his 
death. He was insufficiently Thomistic and had, apparently, read “too much” 
Kant and Hegel. In 2001, the magisterium corrected its decision. In 2007, he 
was declared blessed by Pope Benedict XVI. Rosmini’s fate makes evident the 
problematic of the Neo-Scholasticism of the 19th century that was elevated to 
an “intellectual norm.”2 Seen in this way, one can understand the desire for a 
renewal. And here, Heidegger’s philosophy seemed to offer such a chance. The 
protagonists of the so-called Catholic Heidegger School seized this opportunity.

In the following remarks, I would primarily like to expound on the Catholic 
Heidegger School’s interaction with Heidegger’s understanding of Being. For 
them it was clear that the question of God would be decided with the question 
of Being, with ontological difference. The judgment passed on their Heideg-
ger-interpretation was and remains controversial and depends not least of all 
on one’s own religious standpoint as well as sympathy for ontology of being 
as act and the venerable lady whose name is metaphysics. 

The Protagonists of the Catholic Heidegger School
The label Catholic Heidegger School was coined by the Jesuit and philoso-

pher of religion Erich Przywara (1889-1972)3. Among the protagonists of the 
school, Przywara counted the philosophers Gustav Siewerth (1903-1963)4 
1 John Paul II, Fides et ratio (Sept. 14th, 1998), N°. 74: John Henry Newman, Antonio 

Rosmini, Jacques Maritain, Étienne Gilson, Edith Stein, Vladimir S. Solov‘ev, Pavel A. 
Florenskij, Petr J. Tschaadaev, and Vladimir N. Lossky.

2 Cf. K.-H. Menke, Lehramtliche Selbstkorrektur. Zur Rehabilitierung von Antonio Rosmini, 
„Herder-Korrespondenz“ 55 (2001): 457-460.

3 Cf. M. Müller, Auseinandersetzung als Versöhnung. Ein Gespräch über ein Leben mit der 
Philosophie, ed. W. Vossenkuhl, Berlin: Akademie 1994, pp. 78-79, 82. Müller rejects the 
Przywara’s „label“ Catholic Heidegger School because of the philosophical, ideological 
and religious difference between Heidegger on one side and Siewerth, Rahner, Lotz, 
and himself on the other side. Heidegger would not have been their master, rather 
their stimulator or inspirer (Anreger). – Although Müller’s remark is correct, Przywara’s 
designation became famous and identifies, beyond question, these catholic philosophers 
who appreciated Heidegger as their Anreger. 

4 Cf. M. Schulz, Siewerth, Gustav, in: Neue Deutsche Biographie vol. 24, ed. Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Bayerischen 
Staatsbibliothek: München 2010, pp. 394-395; A. Wierciński, Inspired Metaphysics? 
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and Max Müller (1906-1994),5 the Jesuits Karl Rahner (1904-1984)6 and 
Johannes Baptist Lotz (1903-1992)7 as well as the priest and philosopher of 
religion from Freiburg Bernhard Welte (1906-1983).8 With the exception of 
Welte, these thinkers studied philosophy with Heidegger in Freiburg during 
the 1930s. Heidegger wrote secondary evaluations for the habilitations of 
both Siewerth9 and Müller10 as well as for Lotz’s11 dissertation. The primary 
supervisor in all cases was Martin Honecker (1888-1941), who read philosophy 
for theologians. He held the concordat professorship and thus taught with the 
consent of the Archbishop of Freiburg. Thus, when planning a philosophical 
career in the Catholic world, Honecker was the right address. Since Honecker 
declined to take on Rahner’s doctoral thesis for reasons which can no longer 
be ascertained,12 Heidegger did not evaluate it. With his academic evaluations, 

Gustav Siewerth’s Hermeneutic Reading of the Onto-Theological Tradition, Toronto: The 
Hermeneutic Press, 2003, here 16-30; Urs von Balthasar, A Farewell to Gustav Siewerth, 
in: A. Wierciński, Between Friends. A Bilingual Edition. The Hans Urs von Balthasar and 
Gustav Siewerth Correspondence 1954-1963, pp. 156-167.

5 Cf. M. Müller, Auseinandersetzung als Versöhnung; Wilhelm Vossenkuhl, Max Müller (geb. 
1906), in: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, 
vol. III: Moderne Strömungen im 20. Jahrhundert, Graz – Wien – Köln: Styra, 1990, pp. 
318-327.

6 Cf. T. Sheehan, Karl Rahner: The Philosophical Foundations, Athens, OH: Ohio University 
Press, 1987; H. Vorgrimler, Understanding Karl Rahner: An Introduction to His Life and 
ought, New York: Crossroad, 1986.

7 Cf. D. Albarello, La libertà e l’evento. Percorsi di teologia filosofica dopo Heidegger, Milan: 
Glossa, 2008, pp. 15-94: J. B. Lotz, Il rapporto tra l’essere e l’uomo in prospettiva trascen-
dentale-metafisica; J. B. Lotz, Die ontologische Differenz in Kant, Heidegger und Thomas 
von Aquin, „Theologie und Philosophie“ 53 (1978): 1-26.

8 Cf. W. Schneider, Bernhard Welte (1906-1983), in: Christliche Philosophie im katholischen 
Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, vol. III, pp. 305-317.

9 Cf. Heidegger’s survey on Siewerth in 1937, ed. M. Mohr in: Theologie und Philosophie 63 
(1988), pp. 431-432. Heideggers emphasizes the excellent and outstanding level of Siew-
erth’s thought under the condition that one recognizes his catholic standpoint which 
determines his habilitation (Die Apriorität der Erkenntnis als Einheitsgrund der philoso-
phischen Systematik nach Thomas von Aquin) and other publications. The habilitations was 
published in a revised form in 1939 under the title Der Thomismus als Identitätssystem. In 
1961 Siewerth republished a new version with manifold additions. See now the critical 
edition G. Siewerth, Gesammelte Werke vol. II: Der Thomismus als Identitätssystem, ed. 
F.-A. Schwarz, Düsseldorf: Patmos 1979, pp. 5-283. 

10 Cf. Müller, Auseinandersetzung als Versöhnung, pp. 52-55. 
11 Cf. Zimmermann, Martin und Fritz Heidegger, p. 78.
12 Cf. A. Raffelt, Editionsbericht, in: Karl Rahner, Sämtliche Werke, vol. II: Geist in Welt. 

Philosophische Schriften, ed. A. Raffelt, Freiburg: Herder, 1995, pp. XIII-XXXVII, here 
XXIV-XXIX; O. Muck, Heidegger und Karl Rahner, „Zeitschrift für Katholische Theologie“ 
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which Heidegger allowed to have political consequences, he successfully pre-
vented Müller13 and Siewerth14 from taking up academic careers.15 He wrote 
them off as Catholic thinkers whose production was, while of high quality, 
neither anything new nor central for the state. Heidegger expressly denounced 
Müller’s critical attitude towards National Socialism. It was only after the war 
that Müller and Siewerth would receive professorships while, Heidegger, on 
the other hand, was forbidden to teach. The Jesuits paid no further serious 
attention to Heidegger’s evaluation of Lotz’s work, who would go on to have 
a remarkable career as a philosopher at Jesuit colleges. Rahner switched to 
theology. In spite of Heidegger’s insidious manipulations, which his students 
could only suspect and which may only have been known to Honecker, they 
respected his philosophical thought without reservation. Welte, who also came 
from Meßkirch, became acquainted with Heidegger’s philosophy through 
personal contact with the philosopher. Welte and Heidegger’s mothers knew 
each other well16. In Heidegger’s last years, above all, Welte was an important 
conversation partner and confident. He gave the funeral speech at Heidegger’s 
grave.17

Heidegger interpretation and individual approaches
A shared interest in Heidegger does not prevent divergent assessments of 

his approach. Siewerth and Welte saw in Heidegger the phenomenologist of 
Being-there, Dasein. Siewerth understood Dasein as empowered and gifted by 
Being, Sein, which is not, as Heidegger emphasizes, initially grasped through 
with a concept or Logos, but rather received in an originary intuitus. Before 

116 (1994), pp. 257-269; H. Vorgrimler, Karl Rahner. Gotteserfahrung in Leben und Denken, 
Darmstadt: WBG 2004, pp. 35-40.

13 Cf. H. Vetter, Grundriss Heidegger: Ein Handbuch zu Leben und Werk, Hamburg: Meiner, 
2014: 404. 

14 Cf. H. Ott, Gustav Siewerth – Leben im Kontext, in: Gott für die Welt. Henri de Lubac, 
Gustav Siewerth und Hans Urs von Balthasar in ihren Grundanliegen, ed. P. Reifenberg, 
A. van Hooff, Mainz: Grünewald 2001, pp. 121-131.

15 Cf. H. Zaborowski, Eine Frage von Irre und Schuld. Martin Heidegger und der Nationalsozi-
alismus, Frankfurt am Main: Fischer 2010, p. 548. The author suggests that Heidegger’s 
critique of Müller’s and Siewerth’s habilitations refers to their ideological harmlessness; 
therefore they do not help to resist National Socialist thought.

16 B. Casper, Vorwort, in: Martin Heidegger – Bernhard Welte. Briefe und Begegnungen, ed. 
A. Denker and H. Zaborowski, Stuttgart: Klett-Cotta 2003, pp. 7-10, here 8.

17 Cf. Martin Heidegger – Bernhard Welte. Briefe und Begegnungen, pp. 148, and 8, 43, 171.
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every conceptus entis there occurs a conceptio entis.18 Siewerth opposed, with 
Heidegger, a philosophy of the subject which overlooks the original thrownness 
(Geworfenheit) into the world and does not philosophize proceeding from the 
revealability (Offenbarkeit) of being.

Welte was aware the Heidegger had challenged him “to conceive of thought 
as phenomenology, that is, as a freeing up and covering of that which shows 
itself.”19 Here, it is the “question of the ‘is’” which poses the “great question 
that arises from the human understanding of being.”20

Müller positions Heidegger’s thought in the context of existentialist philos-
ophy21 (Existenzialphilosophie 1964) and confronts Being and Time with the 
thesis of Being and Spirit: Being is Being-Spirit (intelligibility) and can only 
therefore be recognized, not because it is temporal22. Later Müller substitutes 
“spirit” for “liberty” and “history” and develops a “metahistory” (Metahistorie) 
which includes a culturally und pluralistically understanding of being.23

Surprisingly, Rahner and Lotz labelled Heidegger a transcendental philos-
opher. Both interpret him using the coordinates of their older Jesuit brother, 
Joseph Maréchal (1878-1944). In his work Le point de depart de la métaphy-
sique, Maréchal offered a synthesis of Kant’s transcendental approach with 
scholasticism.24 To them, Heidegger also seemed to develop such an approach. 
The philosopher from Freiburg conceived of the act of cognition and its 
transcendental conditions as ontological realities. In Being and Time (1927), 
18 Cf. Gustav Siewerth, Der Thomismus als Identitätssystem, in: id., Gesammelte Werke vol. 

II, ed. F.-A. Schwarz, Düsseldorf: Patmos 1979, p. 243; id., Die Analogie des Seienden, 
in: id., Gesammelte Werke, vol. I, Sein und Wahrheit, ed. F.-A. Schwarz, Düsseldorf: Pat-
mos, pp.451-520, here 458; id., Definition und Intuition, in: ibid., pp. 521-547, here 531; 
A. Wierciński, Inspired Metaphysics, pp. 188-199.

19 B. Welte, Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg: Herder, 2nd ed. 1992, 
25: „Wir verstehen Denken als Phänomenologie, das heißt als ein Freilegen und Bergen 
des sich selber Zeigenden.“

20 Cf. idem, Religionsphilosophie, Freiburg – Basel – Wien: Herder, 2nd ed. 1979, p. 24.
21 Cf. M. Müller, Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart, Heidelberg: Kerle, 

3rd ed. 1964.
22 Cf. idem, Sein und Geist. Systematische Untersuchungen über Grundproblem und Aufbau 

mittelalterlicher Ontologie, München: Alber, 2nd ed. 1981.
23 This new conception becomes evident the 4th edition of his Existenzphilosophie in 1986, 

p. 292.
24 Cf. J. Lotz, Joseph Maréchal (1878-1944), in: Christliche Philosophie im katholischen Den-

ken des 19. und 20. Jahrhunderts, vol. II. Rückgriff auf scholastisches Erbe, ed. E. Coreth, 
W. M. Neidl, Graz – Wien – Köln: Styra 1988, pp. 453-469; O. Muck, Die deutschspra-
chige Maréchal-Schule – Transzendentalphilosophie als Metaphysik: J. B. Lotz, K. Rahner, 
W. Brugger, E. Coreth u.a., in: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 
20. Jahrhunderts, vol. III, pp. 590-622; A. Wierciński, Inspired Metaphysics, pp. 114-117.
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Heidegger explicitly characterized the act of cognition as a mode of Being: 
“Regarding, understanding and grasping, choosing…” are “modes of being 
of a particular being, of the being we inquirers ourselves in each case are.”25

The interpretation of Heidegger’s critique 
of the God of metaphysics

Yet, all these varying appraisals are focused on one question: what is this 
being around which Heidegger’s thought circles? The representatives of the 
Catholic Heidegger School are aware that the question of God will be decid-
ed with this question. And they are also aware of Heidegger’s critique of an 
onto-theological metaphysics. As Heidegger sees it, such a metaphysics places 
a highest being at the top of a pyramid of that which is. This much is clear: 
before the causa sui, man can neither fall to his knees in awe nor can he play 
music and dance before this god.26 They know that a Christian theology and 
philosophy must distance itself from this idea of God and create conceptual 
space for a confrontation with the living God. Heidegger’s critique of the 
concept of God in metaphysics and theology is thus not conceived of as an 
atheistic option, regardless of whether, in 1940, Rahner asked “whether Hei-
degger’s system is not the truly philosophical, but also the most radical attempt 
of an atheistic philosophy.”27 In contrast, Siewerth warns of an “impatience” 
regarding the question of God in light of Heidegger’s reservation.28 In the face 
of Christian theology as well as philosophy, Heidegger preferred, as he said 

25 M. Heidegger, Being and Time, transl. J. Stambaugh, rev. D. J. Schmidt, Albany: State 
University of New York, 2010, § 3, p. 6.

26 Cf. idem, Identity and Difference, transl. J. Stambaugh, New York – Evanston – London: 
Harper & Row, 1969: „Metaphysics is theology in that it thinks Being as the highest 
ground above all beings, ultimately as the ground of itself, causa sui, which is the meta-
physical concept of God. Metaphysics is thus in its very nature onto-theo-Iogic.“ (p. 15) 
„.... causa sui. This is the right name for the god of philosophy. Man can neither pray 
nor sacrifice to this god. Before the causa sui, man can neither fall to his knees in awe 
nor can he play music and dance before this god. The god-less thinking which must 
abandon the god of philosophy, god as causa sui, is thus perhaps closer to the divine 
God. Here this means only: god-less thinking is more open to Him than onto-theo-Iogic 
would like to admit.“ (p. 72) Cf. G. Siewerth, Martin Heidegger und die Frage nach Gott, 
in: id., Gesammelte Werke, vol. III: Gott in der Geschichte. Zur Gottesfrage bei Hegel und 
Heidegger, ed. A. von Stockhausen, Düsseldorf: Patmos, 1971, pp. 280-293, here 289.

27 Cf. K. Rahner, Einführung in den Begriff der Existentialphilosophie bei Heidegger, in: idem, 
Sämtliche Werke, vol. II, pp. 317-346, here 342.

28 Cf. G. Siewerth, Martin Heidegger und die Gottesfrage, in: idem, Gesammelte Werke, vol. 
III, pp. 264-279, here 264.
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“to remain silent in the realm of thinking about God”29. The godless thinking 
which must abandon the god of philosophy, god as causa sui, is thus perhaps 
closer to the divine God. Here this means only: god-less thinking is more open 
to Him than ontotheoIogic approach would like to admit.

Ontological preparations for the question of God
The members of the Heidegger school saw these sentences of Heidegger’s as 

a challenge. For Siewerth, it is clear that one can no longer think in timeless 
categories and conceive of being ahistorically, as was the case in Neo-Scho-
lasticism, such that one always approaches the question of God with the 
same unchanging ontological considerations. He accepts Heidegger’s verdict 
regarding the oblivion or forgetfulness of being that characterizes metaphysics, 
excepting Thomas Aquinas. He concurs with Heidegger that one must first 
open up an ontological ante-chamber, in which the question of God could 
be posed anew.30 Thus, Siewerth, as well as Welte, Lotz, and Müller affirm-
atively cite the well known passage from the Letter on Humanism, in which 
Heidegger writes of the indispensable preparation for the question of God: 
“Only from the truth of being can the essence of the holy be thought. Only 
from the essence of the holy is the essence of divinity to he thought. Only in 
the light of the essence of divinity can it be thought or said what the word 
‘God’ is to signify...”31 

In his work The Fate of Metaphysics, Siewerth tries to explore this ante-cham-
ber of knowledge of God indicated by Heidegger and to consider not only the 
truth of Being but also the essence of the Holy and of Divinity.32 Inspired by 
Heidegger’s idea of a history of Being, Siewerth also speaks of the historicity 
of knowledge of God.33 The respective understanding of being is decisive for 
the question of God. Because being shows, hides and reveals itself in different 
ways from epoch to epoch, the ontological approaches to God are also differ-
29 M. Heidegger, Identity and Difference, p. 55.
30 Cf. Siewerth’s above mentioned article on the question of God in Heidegger’s thougt 

(Sämmtliche Werke, vol. III, pp. 264-279, 280-293), and cf. G. Siewerth, Schicksal der 
Metaphysik von Thomas bis Heidegger, Freiburg: Einsiedeln, 2003, pp. 27-29, 33-36, 68-70, 
77-78, 594-603, 660-664.

31 M. Heidegger, Letter on ‚Humanism’, in: id.,: Pathmarks, ed. W. McNeill, Cambridge: 
University Press, 1998, pp. 239-276, here 267. Cf. B. Welte, Auf der Spur des Ewigen, 
Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1965, pp. 275-276; J. B. Lotz, Martin Heidegger und 
Thomas von Aquin. Mensch – Zeit – Sein, Pfullingen 1975, pp. 37-38; Siewerth, Schicksal 
der Metaphysik, pp. 465-470, 534-552; Müller, Existenzphilosophie, p. 70.

32 Cf. G. Siewerth, Schicksal der Metaphysik, pp. 535-560, 634.
33 Ibidem, pp. 77-78.
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ent, sometimes easily accessible and at other times closed. When access to 
reality is characterized, above all, by technique (Technik),34 as is the modernity 
diagnosed by Heidegger, it becomes difficult in this man-made world to come 
in contact with a reality that points to something beyond this made world. 
For this reason, in many of his texts, Siewerth endeavors to call attention to 
the marvelous and exuberant character of being in order to reveal the traces 
of transcendence. Thus, in order to show that the world is neither merely 
technically produced nor simply a reality made and manufactured by some 
creator, he attempts to open up an uncreated, non-made, indeed, groundless 
dimension of the created. Siewerth cites the Silesian mystic Angelus Silesius 
(1624-1677) who once wrote that “The rose is without why; it blooms because 
it blooms.”35 In other words, the rose is simply there, blossoming, without 
providing any why, any reason, free of purpose. Thus, the rose points beyond 
itself to God’s lack of grounding and of cause. God is not causa sui. 

It is the mystical poet to whom the philosopher ultimately listens – just as 
Heidegger listened to Hölderlin. Heidegger’s Hölderlin-interpretations reso-
nated deeply with Siewerth. He opens himself up to the poet’s symbols and 
signs, like that of the cloud. Thus, the cloud is only itself when pointing to 
that “which it itself no longer is,” namely, to the sky, that is, clarity.36

Ultimately, Siewerth’s thought has room for Heidegger’s Adventist-escha-
tological thought of a coming, divine God that itself manifests thought and 
does not depend on the intelligence and cleverness of philosophers when 
doing so.37 One could even understand this assumption of Siewerth as an 
echo of protestant skepticism regarding Scholastic proofs of God. And, indeed, 
Heidegger-reception ran into massive opposition within Catholicism. Instead 
of clear and distinct concepts there were now roses and clouds or even the 
transcendental à la Kant, decorated with Heidegger’s enigmatic idioms. This 
neither pleased nor convinced any “true Neo-Scholastic.” Müller, Welte, Lotz, 
and Rahner had to struggle with their opponent’s reservations.

But, even Siewerth ultimately asked why Heidegger himself did not more 
clearly indicate that Being had to be transcended to an ultimate dimension 

34 Cf. even J. B. Lotz, Heidegger und Thomas, pp. 20-21, 27-28.
35 Angelus Silesius, Cherubinischer Wandermann, Einsiedeln: Johannes, 2nd ed. 1980, p. 83; 

cf. M. Heidegger, The Principle of Reason, transl. R. Lilly, Bloomington and Indianapolis: 
Indiana University Press, 1996, pp. 35-37; G. Siewerth, Thomismus, p. 142; idem, Über 
das Wunderbare, in: id., Hinführung zur exemplarischen Lehre, Freiburg – Basel – Wien: 
Herder, 1965, pp. 74-80; cf. H. Verweyen, Ontologische Voraussetzungen des Glaubensaktes, 
Düsseldorf: Patmos, 1969, pp. 178-181.

36 G. Siewerth, Schicksal der Metaphysik, pp. 531-532.
37 Ibidem, pp. 652-653, 664-667.
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of reality, whether or not exact knowledge thereof might be reserved for a 
future, eschatological self-expression of God.38 And how could such a step 
beyond Being be grounded?

Being and transcendence
To answer this question I will begin by summarizing Rahner’s thought. Re-

garding Heidegger’s understanding of Being, Rahner agrees “that in its being 
this being is concerned about its very being.”39 The Jesuit adopts and interprets 
Heidegger’s connecting of the human subject as Dasein with transcendence; in 
his essay “On the Essence of Ground,” Heidegger states “to be a subject means 
to be a being in and as transcendence.”40 Rahner’s entire thought is aimed 
at grasping the human being as the essence of transcendence, as an essence 
that transcends that which is and which is only a free subject in so far as it 
transcends everything.41 But to what end does this transcendence take place?

Heidegger argues that the goal of transcendence “is usually, though inaccu-
rately, called the ‘transcendent.’”42 According to Heidegger, only a reference 
to the world correctly describes transcendence. He defines „transcendence 
as being-in-the-world.”43 But the Catholic philosophers want to go beyond this 
world – to heaven on a cloud… Heidegger understands the world as that which 
is in its entirety. To this finite world also belongs a – finite – heaven that is sky.

But, the human being only grasps that which is in its entirety when, in anx-
iety, as Heidegger said in his lecture What is Metaphysics?, it slips and “sinks” 
away and nothingness becomes dominant. Nothingness reveals the entirety 
of that which is, of beings, grounding transcendence. Thus, regarding Dasein 

38 Cf. G. Siewerth, Schicksal der Metaphysik, pp. 581-582; A. Wierciński, Inspired Metaphysics, 
pp. 118-130.

39 M. Heidegger, Being and Time, § 4, p.10. K. Rahner, Theologie der Freiheit, in: id., Schrift 
zur Theologie, vol. VI, ed. Zürich – Einsiedeln – Köln: Benziger, 2nd ed. 1968, pp. 215-237, 
here 223, paraphrases Heidegger’s definition in the following terms: “the human being is 
that being that, in its being, is concerned about its very being, that always already has a 
relationship to itself, that is subjectivity and never just nature, always already person…”; 
“…der Mensch ist jenes Seiende, dem es in seinem Sein um dieses selber geht, das immer 
schon ein Verhältnis zu sich selbst hat, Subjektivität und nie einfach Natur, immer schon 
Person…”

40 M. Heidegger, On the Essence of Ground, in: id., Pathmarkes, pp. 97-137, here 97.
41 Cf. K. Rahner, Foundations of Christian Faith. An Introduction to The Idea of Christianity, 

transl. W. V. Dych, New York: Crossroad 1999, pp. 17-21, 31-35.
42 M. Heidegger, On the Essence of Ground, p. 107.
43 We name world that toward which Dasein as such transcends, and shall now determine 

transcendence as being-in-the-world.
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that exists as transcendence, Heidegger can say that “Dasein means: being 
held into nothing.” 44 In mystical language, Heidegger formulates the thought 
that Nothing, the Nichts, becomes clear night, it brings about Dasein first of 
all, before any kind of being.45 It is nothingness which makes possible a rela-
tionship to all that which is and thus makes possible freedom – constituting 
human Dasein.46

Being (Sein) too can only be grasped within the horizon of nothingness. 
For, like beings, “being itself is essentially finite,” for which reason it reveals 
itself only in the transcendence of Dasein which is held out into the nothing.47 
Thus, it is not being, but rather the nothingness, the Non-Being (Nichts) 
which grounds transcendence.

Nothing or Being as condition of Transcendence
Using thoroughly scholastic means the philosophers of the Catholic Hei-

degger School attempted to prove the contrary. Müller and Rahner insisted 
on there being something more which must exist in order to explain how 
the human being can conceive of and transcend that which is, beings, in 
its finitude. It is impossible to move beyond beings by means of something 
less than that which is, namely, by means of nothingness. Rahner, who also 
characterizes the transcending movement of the intellect with the expression 
‘anticipation’, Vorgriff, thus states that “…the Vorgriff towards nothingness is 
an unverifiable … hypothesis.”48 The nothingness of the finite is therefore not 
grasped by means of nought, but rather the infinite. It is not nought which lets 
beings “sink” and disappear, but rather an unlimited Being: “Hence it is not 

44 M. Heidegger, What is Metaphysics?, An interpretive translation by Thomas Sheehan, https://
religiousstudies.stanford.edu/wp-content/uploads/1929-WHAT-IS-METAPHYSICS-
2013-NOV.pdf, p. 9.

45 Idem, What is Metaphysics?, p. 9: „In the clear night of the no-thing experienced in dread, 
there occurs the original revelation of the meaningfulness of things: the fact that things 
are meaningful and are not the no-thing. But this “and-are-not-the-no-thing” is not 
some later clarification. It comes first; it is what makes possible all disclosure of things 
as meaningful. In its essence the no-thing as pushing us back stands at the origin and 
consists in letting us encounter for the first time things insofar as they are meaningful.“

46 Ibidem, p.9: „Without the original revelation of the no-thing, there is no selfhood and 
no freedom.“

47 Ibidem, p. 13: „... being itself is essentially finite and shows up only in the human being’s 
transcendence, its being held out into the no-thing.“

48 Cf. K. Rahner, Hearer of the Word, trans. J. Donceel, ed. A. Tallon, New York: Continuum 
1994, p. 50.
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‚nought that noughtens’, but the infinity of being, at which the Vorgriff aims, 
that unveils the finiteness of all that is immediately given.”49 

For Müller, Rahner and Lotz, this infinitude of Being is at the same time 
a hint towards a Being of infinite reality.50 While the infinite Being, towards 
which the human being transcends beings, is not immediately God, it does 
point to God. If this infinite Being were God, God would immediately belong 
to the self-realization of the human being as the essence of transcendence, 
something which contradicts the Christian concept of God.51 But what is this 
infinite Being which is not God and yet also more and other than that which is?

Being as giving, being as “unreal” act
In order to clarify the identity of infinite Being, Müller, Siewerth, Lotz and 

Welte pursued the considerations offered by Heidegger about the sentence 
“’there is / it gives’ [‘es gibt’] being” in the Letter on Humanism and the lec-
ture Time and Being52. Welte saw in this formulation the thought of a giving 
that guarantees beings53. According to Müller, this giving being is, indeed, “a 
reality.” But as a giving reality, he adds, its actuality lies “only in that which it 
made possible” (66), in that which is, in beings.54 Being reveals itself as “mak-
ing possible” and is even a gift to thought – whereupon thought transcends.

For this reason, Müller compares Heidegger’s understanding of Being to the 
scholastic conception of the actus essendi, which is neither God nor beings, but 
rather only the given gift of the existence of beings. The actus essendi is reality, 
but Being is only actuality in that which is and as that which is.55

49 K. Rahner, Hearer of the Word, p. 50; id., Spirit in the World, pp. 184-187; id., Foundations 
of Christian Faith, pp. 33-34.

50 Cf. M. Müller, Existenzphilosophie, p. 68; K. Rahner, Spirit in the Word, p. 181: „the 
pre-apprehension (Vorgriff) attains to God“; idem, Hearer of the Word, pp. 51-54; idem, 
Foundations of Christian Faith, pp. 51-71; J. B. Lotz, Heidegger und Thomas, pp. 67-75, 
82-90.

51 Cf. K. Rahner, Spirit in the Word, 181: „This esse apprehended in the pre-apprehension 
is ... in itself esse ‚commune’ ...; G. Siewerth, Das Sein als Gleichnis Gottes, in: idem, 
Gesammelte Werke, vol. I, pp. 651-685, here 667. Philosophizing with Gustav Siewerth, 
Das Sein als Gleichnis Gottes: Being as Likeness of God, transl. and ed. A. Wierciński, 
Konstanz: Gustav-Siewerth-Gesellschaft, 2005, pp. 44-45.

52 Cf. M. Heidegger, Humanism, p. 254; id., On Time and Being, transl. J. Stambaugh, New 
York: Harper & Row, 1972, p. 8.

53 Cf. B. Welte, Auf der Spur des Ewigen, p. 276. 
54 M. Müller, Existenzphilosophie, p. 66.
55 Ibidem, pp. 67-68.
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Siewerth offers an identical interpretation.56 He understands the actus 
essendi as actuality and beings as reality. Thomas Aquinas is the source he 
calls upon for his ontology. In De potentia, Thomas offers the definition: “esse 
significant aliquid simplex et completum, sed non subsistens” (De potentia q. 
1, a.1.). Siewerth concludes from this quote that subsistence and reality are 
a privilege of God and beings. Precisely Being, on the other hand, does not 
subsist in its simplicity and perfection. It is, however, the act that constitutes 
the reality of beings.57

Siewerth fears that, if one does not tie the Being which Heidegger considered 
an enabling giving back to a divine giver, one runs the danger of hypostatizing 
Being, that is, of equating it with something that is, in order to avoid having 
to say that something unreal or non-subsisting might bring forth something 
real. Thus, it is only this tying back of Being to God which ensures the onto-
logical difference between Being and beings invoked by Heidegger and which, 
in other words, guards one from the forgetfulness of being. The punchline of 
Siewerth’s argument thus lies in the idea that Heidegger himself is doomed to 
the ‘forgottenness’ of being if he refuses to take the step to God. As such, his 
“There is being,” “Es gibt Sein,” “It gives being,” implies this step out of the 
ontological difference to the ontological identity of act and reality in God: it 
is this God who gives being.58

The ambivalence of nothingness
Welte made another, more practical suggestion regarding how to ground 

transcendence. While he adopted Heidegger’s thesis on man as the place-
holder of nothingness, according to Welte, nothingness has two sides. It can 
signify absolute destruction, that is, death. But, it can also make itself visible as 
that “veil of being” of which Heidegger speaks in the afterword to his lecture 
“What is Metaphysics?”: as the veil of a comprehensive meaning constituted 
by an infinite, mysterious power.59 According to Welte, life itself speaks for this 
second possibility.60 Whoever lives also acts and presupposes meaning in doing 
so – meaning being a category foreign to Neo-Scholasticism and which it did 
56 A. Wierciński, Inspired Metaphysics, pp. 167-188.
57 Cf. G. Siewerth, Sein als Gleichnis Gottes, p. 673; Being as Likeness of God, p. 52; 

A. Wierciński, Inspired Metaphysics, pp. 36-41.
58 Cf. G.  Siewerth, Schicksal der Metaphysik, pp. 581-585, 587; A. Wierciński, Inspired 

Metaphysics, pp. 204-206.
59 Cf. B. Welte, Religionsphilosophie, pp. 45-75; Cf. G. Siewerth, Schicksal der Metaphysik, 

pp. 585-587: „Die Nichtigkeit des Seins bei Heidegger“.
60 Cf. B. Welte, Religionsphilosophie, pp. 62-63.
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not connect to Being. Every person presupposes an all-encompassing meaning 
which, consciously or unconsciously, acts against injustice, suffering and strife 
and, in doing so, counts on there being values which not even a complete 
meaninglessness could render meaningless. This person counts on an infinite, 
mysterious power that – in contrast to the finite human being – can guarantee 
a comprehensive meaning. Thus, in the nothingness into which finite Dasein 
stretches, absolute Being hiddenly reveals itself as comprehensive meaning. 
Being as comprehensive, infinite meaning thus grounds the transcendence of 
Dasein above and beyond the merely meaningless nothingness.

Beyond being: God
To put it briefly, according to Welte, it is Being as meaning that decides the 

question of God. For Müller, Rahner and Lotz, it is Being as the something 
that is more than beings and to which the human being relates – transcend-
ing beings – that decides the question of God. For Siewerth, it is the poet’s 
Being, symbols and signs, clouds and skies, as well as Being as actus essendi, 
as the differential-unity of act and reality that decide the question of God. 
Yet, none of the thinkers named contested Heidegger’s thesis that the final 
decision regarding the question of God remains reserved for the coming of 
the divine God.

In closing: one can dismiss the interaction of the Catholic Heidegger School 
with Heidegger’s philosophy as a Scholastic misunderstanding. One can call it 
eclectic or syncretic and let the products of its thought disappear as a hybrid 
creature in the archives of the history of philosophy. Or one can recognize in 
this hybridity a legitimate attempt to further develop the tradition of Scholastic 
thought. And lastly, one can also discuss the extent to which the Catholic 
Heidegger School may have discovered a source of religious-philosophical 
potential in Heidegger’s ontology: The being of beings as an objective and 
real hint toward an absolute being; in different cultures this being has to be 
deciphered differently.
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“[Przywara] stands at a place in the road that many in the Church have 
yet to get past.”1

Karl Rahner
1 K. Rahner, Gnade als Freiheit. Kleine theologische Beiträge (Freiburg: Herder, 1968), 272; 

quoted in E. Przywara, Analogia Entis: Metaphysics: Original Structure and Universal 
Rhythm, trans. J. R. Betz and D. B. Hart (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014), 5. H. Urs 
von Balthasar likewise laments, “our age has chosen the easier path of not engaging 
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“My unchangeableness here below is a perseverance in changing.”2 
John Henry Newman

One of the notable features of the resurgence of German Catholicism in 
the 1920s is the curiously far-reaching interest in the writings of the English 
Cardinal John Henry Newman. For many Catholic intellectuals seeking more 
open and dynamic expressions of their faith in this period, Newman’s work 
held multifaceted appeal. His public and controversial conversion from the 
culturally dominant Church of England to the seemingly foreign world of 
Catholicism resonated with the experience of many German scholars entering 
the Church after the First World War.3 His essays and sermons furthermore 
depicted a vibrant form of Catholic thought that seemed to stand beyond 
the impasse between scholasticism and modernism. Many were also attracted 
to Newman’s dialectical and disarming style and his relentless dedication 
to the pursuit of truth in matters of faith. Not unlike Kierkegaard, whose 
works enjoyed a similar renaissance in this period, Newman offered a fresh 
voice that spoke to new challenges for Catholic belief in the rapidly shifting 
political, social, and intellectual climate of the time. His writings presented 
refreshingly agile and suggestive treatments of thorny issues such as divine 
transcendence and historical development, the elusive certitude undergirding 
religious conviction, and the hiddenness of the supernatural in the everyday-
ness of ordinary life.

The Silesian Jesuit priest Erich Przywara was among Newman’s early admir-
ers in Germany. Przywara encountered Newman’s thought during the closing 
years of his doctoral study, prior to his ordination in 1920. Shortly thereafter, 
he began a coordinated effort to produce a German translation of Newman’s 

him.” See Balthasar, Erich Przywara, in Tendenzen zur Theologie im 20. Jahrhundert. Eine 
Geschichte in Porträts (Stuttgart: Olten, 1966); quoted in Analogia Entis, 8. 

2 See J. H. Newman, Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newman (New York: 
Longmans, Green, 1893), 508-09. This phrase was frequently mentioned by Przywara. See 
E. Przywara, Gottgeheimnis Der Welt: Drei Vorträge über die Geistige Krisis der Gegenwart, 
in Schriften, vol. 2 (Eisiedeln: Johannes-Verlag, 1962), 241; quoted in K. L. Johnson, Karl 
Barth and the Analogia Entis (New York: T&T Clark, 2010), 38.

3 On the relation of Newman’s reception in Germany to the conversions to Catholicism 
during the postwar years, see H.-B. Gerl-Falkovitz, ‘His Whole Life Consisted of a Search 
for Religious Truth’: Edith Stein in Conversation with John Henry Newman, in Contemplat-
ing Edith Stein, ed. J. A. Berkman (Notre Dame, IN: Univ. of Notre Dame Press, 2006), 
149-58; see also G. Biemer, Theodor Haecker: In the Footsteps of John Henry Newman, 
New Blackfriars 81 (2000): 412-31.
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principal writings, working concurrently with other scholars such as Theodor 
Haecker and Romano Guardini, and in 1922 he published an eight-volume 
critical selection from Newman’s collected works.4 In Newman, Przywara found 
a source of inspiration for a more lively presentation of Catholic thought and 
a model for illuminating the path towards a new Catholic intellectual culture. 
He hailed Newman as a church father for modern Christianity and praised 
his calm balance and his “secure step” in navigating the extreme subjectivism 
and rationalism that beset modern theology and philosophy.5 Newman, for 
Przywara, seemed to speak from the concrete experience of vital faith, and to 
possess a rare sense for the Ignatian principle of “finding God in all things.” 

This essay inquires into the unique intersection of these two modern Catho-
lic thinkers and explores the re-imagined notions of divine transcendence and 
the supernatural in their works. Both Newman and Przywara departed from 
abstract and static conceptions of nature and the supernatural to affirm the 
abiding presence of God amidst the challenges and oppositions that charac-
terize ordinary human living. And Przywara takes up Newman’s thought in 
order to distinguish a foundational Catholic principle and a unifying vision for 
German Catholicism, discerning the hiddenness of God within the rhythms 
and tensions of finite life. Attention to the unique interconnection between 
these thinkers sheds light on the developing contours of the emerging Catholic 
intellectual life in this period and clarifies an important line of influence in 
twentieth-century Catholic thought. 

Between Neo-Scholasticism and Modernism
Despite their clear differences in context, the writings of Newman and 

Przywara share an underlying relation to two significant moments in modern 
Catholic theology: the rise of neo-scholasticism and the emergence of Catholic 

4 See J. H. Newman, Christentum. Ein Aufbau, 8 vols., trans. O. Karrer (Freiburg: Herder, 
1922). Przywara presents his analysis and approach to the compilation in the fourth 
volume, entitled Einführung in Newmans Wesen und Werk. For a English translation of 
Przywara’s arrangement, though without his own introductory remarks and summary, 
see J. H. Newman, The Heart of Newman (San Francisco: Ignatius Press, 1997). Several 
groups of scholars worked independently on German translations of Newman’s writings 
in the early 1920s, at times producing competing translations. Translation projects were 
undertaken by Przywara, who had enlisted the help of Edith Stein; Maria Knoepfler, who 
enjoyed support from Josef Weiger and Romano Guardini; Theodor Haecker; and Mat-
thias Laros. On the complicated history of Newman’s postwar reception in Germany, see 
Gerl-Falkovitz, His Whole Life Consisted of a Search, 151-55; see also Przywara, Analogia 
Entis, 14. 

5 See E. Przywara, St. Augustine and the Modern World, trans. E. I. Watkin, in St. Augustine: 
His Age, Life, and Thought (New York: Meridian Books, 1964), 283.
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Modernism. Neo-scholasticism had its roots in the revival of medieval and 
Thomistic philosophy and theology that began in the 1840s. Together with 
the growing movement of Ultramontanism, which aimed to centralize eccle-
sial authority in the papacy, this return to medieval thought sought to stem 
the tide of secularism, doubt, and “liberalism” that had spread into Catholic 
thought and practice in the mid-nineteenth century.6 Though wide-ranging 
in their interests, neo-scholastic theologians displayed a common concern to 
defend the possibility of the supernatural against Enlightenment forms of ra-
tionalism and skepticism, which threatened to erode certitude in the Church’s 
established teachings. Thinkers of this school sought to articulate a perennial 
philosophy that could demonstrate the permanent compatibility of Catholic 
doctrine with the principles of sound reason, and they sharply distinguished 
between truths belonging to the order of nature and those dependent upon 
supernatural revelation and divine grace. During the late nineteenth century, 
this neo-scholastic approach would become firmly entrenched in Catholic 
thought. The condemnation of liberal views in the 1864 Syllabus of Errors, 
along with the First Vatican Council’s promulgation of papal infallibility in 
1870, helped solidify a lasting opposition to modern philosophical and social 
thought and cast suspicion upon any theological work that would attempt some 
accommodation to modern trends. The neo-scholastic movement moreover 
received official sanction in 1879 through Pope Leo XIII’s encyclical Aeterni 
Patris, which looked to restore the philosophy of Thomas Aquinas as the 
proper foundation for all Catholic theological teaching.7 

In the Modernist controversy of the late nineteenth and early twentieth 
centuries, however, the concern for greater dialogue with modern intellectual 
and social currents would resurface. The term “Modernism” itself designates 
no single unified theological system or specific school of thought. Instead, it 
refers to a general movement among a relatively small group of Catholic in-
tellectuals, working roughly during the years 1890-1910, who desired a more 
sincere engagement with the developments of modern thought, especially in 
regards to the experiential dimension of faith, the relation of knowledge and 

6 This neo-scholastic school did not then represent a simple recovery of Aquinas but rather 
appropriated Aquinas’s thought to defend the faith from the challenges of modernity. See 
J. C. Livingston, Modern Christian Thought, vol. 1: The Enlightenment and the Nineteenth 
Century (Minneapolis: Fortress Press, 2006), 342-55.

7 This school of thought would remain the dominant form of theological and seminary 
education throughout the early twentieth century, as the 1917 Code of Canon Law for-
malized the study of Aquinas’s thought as the foundational curriculum in all institutes 
of higher education. See J. C. Livingston, F. Schüssler Fiorenza et al., Modern Christian 
Thought, vol. 2: The Twentieth Century (Minneapolis: Fortress Press, 2000), 197. 
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belief, and the use of historical criticism in biblical interpretation.8 The name 
itself was a derogatory label invented by those opposed to this tendency, and 
it was used to characterize a diverse collection of writers and scholars such 
as Maurice Blondel, Alfred Loisy, Edouard Le Roy, Friedrich von Hügel, and 
George Tyrell. These thinkers worked independently, writing on a wide range 
of topics within philosophy and theology, and at times sharply disagreeing 
with one another. Nonetheless, their interests broadly converged on issues of 
historical development, apologetics, and a concern to balance the one-sided 
emphasis on divine transcendence with an account of the “immanence” of 
faith in the dynamism of human consciousness and the strivings of the human 
heart. In the words of the English Jesuit George Tyrell, belief in divine revela-
tion is not a mere matter of rationally assenting to supernaturally-revealed 
truths but involves “a complex spiritual experience ... made up of feelings and 
impulses and imaginings; which reverberates in every corner of the soul and 
leaves its impress everywhere...”9 

The Church’s official objection to Modernism centered on this principle 
of “vital immanence,” arguing that it ended in a reductive “agnosticism” that 
denied the genuine reality of the supernatural.10 Against the reform-minded 
Modernist thinkers, the Church put forward an “integralist” position, defend-
ing Catholic orthodoxy as a unified and interconnected body of divinely-given 
truths that was threatened by modification of any of its individual parts. The 
movement was formally condemned in 1907 by Pius X’s encyclical Pascendi 
dominici gregis, which once again asserted the primacy of Thomistic philoso-
phy in Catholic thought. The further institution of an anti-modernist oath in 
1910, made necessary for all candidates for the priesthood, effectively ended 
any sense of Modernism as an identifiable movement, though the myth of an 
underlying Modernist threat would persist generations.11

8 See J. C. Livingston, Modern Christian Thought, vol. 1, 364-80. 
9 G. Daly, Transcendence and Immanence: A Study in Catholic Modernism and Integralism 

(Oxford: Clarendon Press, 1980), 160. As Daly notes, “The term ‘modernist’ is inescapably 
imprecise” (5). Yet some, such as George Tyrell, also accepted the name as a fitting label, 
as designating “a churchman, of any sort, who believes in the possibility of a synthesis 
between the essential truth of his religion and the essential truth of modernity” (4).

10 See G. Daly, Transcendence and Immanence, 1-6, and 166-89. Many critics of “modernist” 
theology also focused on the dangers of neo-Kantianism and presented Aquinas as the 
proper antidote to Kant’s subjective philosophy.

11 See J. C. Livingston, Modern Christian Thought, vol. 1, 378-79; and G. Daly, Transcen-
dence and Immanence, 218: “The term ‘modernist’ remained as a convenient label for 
any theological initiatives ... which appeared to deviate from the neo-scholastic norm, 
especially in matters of dogma, biblical criticism, and Church polity.”
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Newman’s Disputed Legacy
Newman’s own work likewise sought to properly respond to modern intel-

lectual and social challenges. However, his unique contributions to Catholic 
thought largely stood apart from these broader theological movements; his 
writings aligned neither with his neo-scholastic contemporaries nor with the 
works of later Modernists. Like many churchmen of his day, Newman wrote 
against the dangers of liberal skepticism and the narrow rationalism that fol-
lowed in the wake of the Enlightenment. Upon his appointment as a Cardinal 
in 1879, he named this opposition to liberalism a unifying theme of his work 
overall.12 Yet he also showed little enthusiasm for the resurgent Thomistic 
philosophy of his day. Although he wrote widely and at a prolific pace, he 
kept a distance from neo-scholastic disputes, preferring instead to engage the 
works of classical and patristic theologians.13 And although his conversion 
from champion of the Oxford Movement to loyal son of the Church was well-
received, as a kind of public triumph, many of his major writings quickly fell 
into disfavor with officials in Rome. His Essay on the Development of Christian 
Doctrine (1845), which played a decisive role in his own transition to Catholi-
cism, aroused particular suspicion, with neo-scholastic critics excoriating his 
characterization of Christianity as a living, historically-developing idea and 
some seminary instructors in Rome mining the text to present examples of 
heresy to their students.14 His later Essay in Aid of the Grammar of Assent 
(1870) similarly drew objections for its seemingly “subjectivist” tendencies, 
which might endanger the proper certitude of belief.15 Additionally, while 

12 As Paul Misner argues, however, Newman’s own understanding of liberalism was more 
narrowly directed towards Benthamite tradition of instrumental reason. See P. Misner, 
The ‘Liberal’ Legacy of Newman, in Newman and the Modernists, ed. M. J. Weaver (New 
York: Lantham, 1985), 3-4. See also O. Chadwick, Newman: A Short Introduction (New 
York: Oxford Univ. Press, 2010), 71-76.

13 Indeed, following his 1845 conversion, during his neo-scholastic education in Rome, 
Newman reports falling asleep during the lectures on dogmatics and morals. See 
S. Gilley, Newman and His Age (London: Darton, Longman, and Todd, 1990), 249. 
On Newman’s cautious reaction to the impersonal neo-scholastic theology of his day, 
see G. Daly, Newman, Divine Revelation, and the Catholic Modernists, in Newman and 
the Word, ed. T. Merrigan and I. T. Ker (Paris: Peeters, 2000), 55-58; and J. Cornwell, 
Newman’s Unquiet Grave (London: Continuum, 2010), 99-100.

14 The Jesuit theologian Giovanni Perrone, for example, who would later befriend Newman 
and defend his orthodoxy, was initially highly critical of the piece, writing that New-
man mixed up and confounded everything – “Newman miscet et confundat omnia.” 
See S. Gilley, “Life and Writings,” in The Cambridge Companion to John Henry Newman 
(New York: Cambridge Univ. Press, 2009), 14-18, at 15. 

15 J. C.Livingston, Modern Christian Thought, vol. 1, 209-10.
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upholding the authority of the pope, Newman remained critical of extreme 
forms of Ultramontanism, arguing that the definition of papal infallibility 
was “inopportune” and unnecessary and pointing to the consensus of the lay 
faithful as another infallible “voice” of the Church.16

In this regard, Newman’s writings occupied a curious position in nineteenth-
century Catholic thought. His own inquiries into historical development and 
the lively interplay of faith, imagination, and understanding had led him to 
a conviction of the truth of the Catholic Church’s teachings, yet the Church 
itself was waging an increasingly forceful campaign to present its teachings 
as fixed, objective, and not open to further development. While remaining 
devoted to the authority of the Church, Newman was thus in an important 
respect out of place in its theological climate: he served to represent a Ca-
tholicism that was not defined by scholasticism.17 His precarious situation 
was aptly described by his fellow Oratorian Ignatius Ryder, who wrote that 
with Newman’s conversion officials in Rome recognized that they had gained 
“a formidable engine of war on their side, but they were distinctly aware that 
they did not thoroughly understand the machinery [and] they came to think, 
some of them, that it might perhaps one day go off of itself or in the wrong 
direction.”18

In light of this uneasy relationship with the prevailing theological currents 
of his day, it may be tempting to see Newman as a forerunner for later Mod-
ernist thinkers. Indeed, he was later branded the “father of Modernism,” and 
several notable Modernists cited Newman’s work as an important influence 
upon their own, especially in regards to questions of doctrinal development 
and the role of inner experience in preparation for faith.19 However, in several 
important respects Newman’s views also differed from the positions of the 
more prominent figures within the Modernist movement. Despite his sharp 
criticisms of the push towards papal infallibility, for example, he maintained 
16 See I. Ker, Newman on the ‘Consensus Fidelium’ as ‘The Voice of the Infallible Church’, in 

Newman and Word, 69-90. 
17 See Oliver Rafferty’s introduction in George Tyrell and Catholic Modernism, ed. O. P. 

Rafferty (Portland, OR: Four Courts Press, 2010), 12-13.
18 Quoted in Andrew Pierce, Crossbows, Bludgeons and Long-range Rifles: Tyrell, Newman, and 

‘The Intimate Connection between Methods and their Results’, in George Tyrell and Catholic 
Modernism, 60. On the other hand, the influence of Newman’s writings in England and 
his symbolic role in leading later English converts to the Church was well-appreciated 
(65-70).

19 See J. C. Livingston, Modern Christian Thought, vol. 1, 364-76; and Przywara, “Zur Ge-
schichte des ‘modernistischen’ Newman,” Stimmen der Zeit 102 (1922): 443-51. Przywara 
traces Newman’s mistaken reputation as a modernist to two studies by Alexander Whyte 
and Dean Church.
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that theologians must defer to the judgment of the pope and the bishops, and 
in the end he gave the council his qualified support. Moreover, his discussions 
of the teachings, offices, and vocation of the Church, while often significantly 
more subtle and nuanced than those of his neo-scholastic peers, still accorded 
with many points of the later “integralist” position, affirming the intercon-
nection and inner coherence of Catholic teaching as a whole. This point 
was not lost on the Modernists, who struggled to reconcile Newman’s deep 
respect for orthodoxy and authority with his seemingly radical and decidedly 
non-scholastic ideas.20 

As this brief summary indicates, the question of Newman’s legacy quickly 
became a disputed one. In the decades following his death in 1890, thinkers 
would offer varying and competing interpretations of his thought, and his work 
on the development of doctrine and the role of conscience in the religious life 
would continue to stimulate fruitful reflection and lively debate among later 
Catholic theologians.21 In view of his later appeal in Germany, however, two 
closely-related areas of his thought deserve specific mention: the intersection 
of faith and reasoning, and his treatment of the supernatural.

Newman on Reasoning in Belief 
While remaining circumspect in response to the neo-scholastic theology of 

his time, Newman nonetheless offered a pointed rejection of impersonal and 
disputational approaches to theology overall. His writings and sermons con-
sistently opposed the prevailing attitude of theological rationalism, according 
to which no personal preparation or activity in faith was needed to assent to 
Christian doctrine. One of the principal errors of the age, in his view, was the 
insistence on the need for disinterested or impartial reasoning in matters of 
faith, by which a person’s philosophical or theological convictions are sepa-
rated from one’s character, dispositions, and desires.22 “Is not this the error,” 
he asks in his University Sermons, “the common and fatal error, of the world, 
to think itself a judge of religious truth without preparation of heart? ... But 
in the schools of the world the ways towards truth are considered high roads 
open to all [persons], however disposed, at all times. Truth is to be approached 

20 See S. Gilley, Life and Writings, 26-28; and A. Pierce, Crossbows, Bludgeons and Long-range 
Rifles, 63-68. On the relation of Newman and the Modernist movement, see Newman 
and the Modernists, especially 185-208.

21 On the centrality of conscience within faith, see G. Hughes, Conscience, in The Cambridge 
Companion to John Henry Newman, 189-220.

22 See S. Gilley, Newman and His Age, 55-56. 
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without homage...”23 His later Grammar of Assent proffers a similar critique, 
in response to the Anglican theologian William Paley’s apologetic work Evi-
dences of Christianity: 

I say plainly I do not want to be converted by a smart syllogism; if I am asked to 
convert others by it, I say plainly I do not care to overcome their reason without 
touching their hearts ... [Persons] are too well inclined to sit at home, instead of 
stirring themselves to inquire whether a revelation has been given; they expect 
its evidences to come to them without their trouble; they act, not as suppliants, 
but as judges ...24

In contrast to this rationalistic approach, Newman’s work highlights the 
actively inquiring disposition of faith. Real assent in matters of belief, as op-
posed to the notional assent given to abstract ideas, is living, dynamic, and 
personal. It is characterized by an imaginative wonder that moves one to 
action. As Newman writes, 

A religious mind is ever marveling, and irreligious [persons] laugh and scoff at it 
because it marvels. A religious mind is ever looking out of itself, is ever pondering 
God’s words... Carnal and proud minds are contented with self; they like to remain 
at home; when they hear of mysteries, they have no devout curiosity to go and 
see the great sight... and when it actually falls in their path, they stumble at it.25

Faith, for Newman, is thus not opposed to reason but rather frames a par-
ticular habit of mind. In regards to questions of belief, morality, and personal 
identity, human reasoning has an inescapably fiduciary character, as values and 
prior assents shape both one’s questions and one’s openness to the evidence. 
In this sense, faith marks the manner of reasoning in a religious mind.26 

Accordingly, faith designates no passive acceptance of the Church’s es-
tablished teachings but an active search for the meaning of its doctrines, 
a progressive and unceasing journey that comprises the entirety of one’s life. 
Likewise, genuine religious conviction, in Newman’s view, does not simply 
follow from a disinterested apprehension of strict logical necessity or abstract 
proof but emerges from the subtle and unobtrusive “accumulation of various 
probabilities” in one’s concrete personal living.27 Hence, with regard to one’s 
belief in the existence of God, he writes, “[i]t is not so much proved to him, 

23 J. H. Newman, Fifteen Sermons Preached Before the University of Oxford (London: Long-
mans, 1898), 198-99.

24 Idem, An Essay in Aid of a Grammar of Assent (London: Longmans, 1903), 425. 
25 Idem, Parochial and Plain Sermons, vol. 4 (London: Longmans, 1909), 293.
26 See D. Burrell, Newman in Retrospect, in The Cambridge Companion to John Henry New-

man, 256.
27 J. H. Newman, Grammar of Assent, 411. 
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as borne in upon his mind irresistibly, as a truth which it does not occur to 
him, nor is possible for him, to doubt ... He cannot unravel the process, or put 
his finger on the independent arguments, which conspire together to create 
in him the certainty which he feels.”28 The certitude of Christian belief then 
is not a product of the “rude operation of syllogistic treatment”; it arises “by 
arguments too various for direct enumeration, too personal and deep for words, 
too powerful and concurrent for refutation.”29 Moreover, Newman insists, 
this manner of gaining certainty in faith is not exceptional but represents 
the “normal condition of human nature” and the ordinary mode of human 
reasoning in concrete matters.30 

In this respect, Newman’s analysis of the rationality of belief strikes a notably 
Augustinian note, appealing not to the demonstrations of formal logic but 
attending to the nuances of his own reasoning. He presents the revelation of 
Christian faith not as an immutable, received collection of propositions, but 
a living, real idea that takes root and grows in the body of the Christian faithful.

Newman on the Life of Grace
Alongside this unique account of the interconnectedness of faith and 

reason, Newman’s writings portray a close integration of nature and grace. In 
contrast to prominent neo-scholastic views that pressed for a clean distinc-
tion between the orders of nature and the supernatural, Newman describes 
supernatural grace neither as an extrinsic reality added to human nature nor 
a special divine aid that steps in when ordinary human activity reaches its 
limit but as a reality subtly present to the entirety of human living.

Thus, in his writings on faith and justification, Newman avoids any neat 
division of the spiritual life into supernatural moments owing to God’s grace 
and natural moments belonging to human initiative. Instead, he points to 
God’s grace as permeating and informing every aspect of belief and action, 
and as taking up and weaving together the various strands of conscious hu-
man living. He describes the justification or salvation of believer by grace as 
centered in the indwelling of the Spirit in the human person.31 Yet he also 

28 J. H. Newman, Discourses to Mixed Congregations (London: Longmans, 1906), 261.
29 Idem, Grammar of Assent, 288, 492.
30 Ibidem, 492. 
31 Newman consistently speaks of the triune God present in the believer, yet he describes 

this presence of God to the human person in various ways, as for instance “the indwell-
ing of the Trinity,” “the indwelling of Christ,” “the indwelling of the Holy Spirit,” or 
“the indwelling of Christ through the Holy Spirit.” See, for example, J. R. Connolly, The 
Indwelling of the Holy Spirit and D. Nussberger, Marked by Christ’s Presence: Newman’s 
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indicates this unique and personal “inward gift” of God’s presence as a reality 
that cannot be adequately captured in doctrinal formulas or located within 
a specific human habit but only accepted in one’s life and expressed in one’s 
action.32 “Justification,” he writes, “...consists in God’s inward presence, and 
lives in obedience.”33 

In this fashion, Newman depicts divine grace as effecting a pervasive renewal 
in conscious human life, which gradually transforms one’s character and re-
orients one’s manner of living. Yet this grace works quietly and unobtrusively. 
It does not remove one from the realities of ordinary life, but yields a simple 
openness to God and an active love for others expressed amidst the tasks of 
mundane, daily living.34 Genuine holiness, Newman insists, is marked by the 
signs of simplicity, peace, and calmness, and the perfection in Christian life 
is not to be found in an otherworldly mystical flight but is simply “to perform 
the ordinary duties of the day well” and to recognize the unseen presence of 
God in all things of this world.35

Newman and the Przywara Phenomenon
Newman’s rich and suggestive theological approach quickly proved at-

tractive to the succeeding generation of Catholic thinkers. By the turn of 
the twentieth century, his works had become a regular source of inspiration 
for English and French theologians seeking a more adequate account of the 
experiential basis of faith and religious knowledge. During the 1920s, New-
man’s work also came to exercise significant appeal in Germany, where his 

Incarnational Spirituality, in Newman & Life in the Spirit, ed. J. R. Connolly and B. W. Hughes 
(Minneapolis: Fortress Press, 2014), 31-50, 113-28. This indwelling presence of God is 
central to Newman’s mature understanding of justification. See, in this same volume, 
J. R. Connolly, Newman’s Vision of Holiness in This World, 157, n. 83; and T. L. Sheridan, 
Justification, in The Cambridge Companion to John Henry Newman, 98-117.

32 K. Mongrain, Newman and the Spirituality of the Oratory, in Newman & Life in the Spirit, 
194-95. In this respect, as John Connolly writes, Newman sets aside impersonal views of 
grace: “Grace is not a thing, but a personal relationship.” See Connolly, The Indwelling 
of the Holy Spirit, 44.

33 T. L. Sheridan, Justification, 112, italics original.
34 As Kevin Mongrain notes, Newman describes the “slow, quiet aid of divine grace that 

works more like ‘dew drops on the grass’ than a flood.” See K. Mongrain, Newman and 
the Spirituality of the Oratory, 191.

35 J. H. Newman, Newman the Oratorian: Oratory Papers (1846-1878), ed. P. Murray (Her-
efordshire, UK: Gracewing, 2004), 359; quoted in Mongrain, Newman and the Spirituality 
of the Oratory, 196; see also Connolly, Newman’s Vision of Holiness in This World, 145-66.
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uniquely personal style gained him a reputation as a sincere religious thinker 
who passionately engaged the pressing difficulties of modern belief.36

Newman’s reception in the interwar period occurred within the context of 
a broader revival of German Catholicism. The years after the First World War 
saw numerous conversions, the emergence of liturgical and religious youth 
movements, a rapid growth of creative works in theology and philosophy 
of religion, and a growing enthusiasm for recovering the “Catholic spirit as 
a creative component of contemporary intellectual life.”37 

This emerging “springtide” of Catholicism in Germany also coincided with 
the “Przywara phenomenon.”38 Przywara, a Jesuit trained in scholastic thought 
yet also a voracious reader of patristic theology and German idealist philosophy, 
played a central role in this renewal of Catholic interest and, together with 
figures such as Romano Guardini and Karl Adam, became a leading voice of 
Catholic intellectuals in the 1920s and 1930s. He quickly gained recognition 
for his bold and wide-ranging philosophical commentary and his incisive criti-
cisms of contemporary intellectual and cultural movements. His Gottgeheimnis 
der Welt (God as the Mystery of the World) (1923) and Ringen der Gegenwart 
(The Present Struggle) (1929) presented collections of timely critical essays 
from 1922-27, which treated the pressing theological, literary, and cultural 
debates of the day. While never occupying a professional academic post, he 
also served as editor of the well-respected Jesuit journal “Stimmen der Zeit” 
(Voices of the Time) from 1922 until its forced closing by the Gestapo in 1941, 
a position which provided him both with intellectual freedom and a public 
forum for developing his innovative views through essays, regular lectures, 
and lengthy book reviews.39 

36 Such was the impression shared by both Edith Stein and Theodor Haecker. See Gerl-
Falkovitz, His Whole Life Consisted of a Search, 155; and Biemer, Theodor Haecker: In 
the Footsteps of John Henry Newman, 417-20. 

37 Gerl-Falkovitz, His Whole Life Consisted of a Search, 156. In addition to the Stein, Haecker, 
and Dietrich von Hildenbrand, converts included other notable figures such as Gertrud 
von le Fort, Hugo Ball, and Ruth Schaumann. On the increased conversions in this 
time, see Przywara, Konvertiten, in Ringen der Gegenwart: gesammelte Aufsätze 1922-27, 
vol. 1 (Augsburg: B. Filser-Verlag), 1929), 146-54; and T. F. O’Meara, Erich Przywara, 
S.J.: His Theology and His World (Notre Dame, IN: Univ. of Notre Dame Press, 2002), 
42-45.

38 Gerl-Falkovitz, His Whole Life Consisted of a Search, 157. Przywara and Edith Stein both 
evoked the language of a new, holy springtime for Catholicism in Germany. Newman 
famously drew on this imagery in his 1852 address Second Spring, on the survival and 
the looked-for resurgence of Catholicism in England after the English Reformation. See 
Cornwell, An Unquiet Grave, 138-39.

39 See T. F. O’Meara, Erich Przywara, S.J., 3-14.
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Przywara’s “meteoric rise” to prominence during the 1920s was due in part 
to his considerable skill in articulating and responding to the wide-ranging 
philosophical controversies and cultural crises of the period.40 Through essays 
and monographs, he weighed in on a diverse array of intellectual movements 
– such as phenomenology, Thomism, neo-Kantianism, liberal Protestantism, 
and the dialectical theology of Karl Barth – treating each with discerning 
nuance and interpretative generosity. These studies won him a reputation 
among his contemporaries as a skilled constructive critic and a pioneering 
“witness to his time.”41 His influence was also no doubt aided by his startlingly 
prodigious energy and remarkable productivity. Though his writing would slow 
after the outbreak of the Second World War due to illness and repeated bouts 
with anxiety, prior to his death in 1972 he authored more than eight hundred 
articles and reviews and over forty monographs, in addition to performing 
regular priestly duties and offering frequent lectures.42 

Yet Przywara’s influence is also owed to his unique vision of Catholicism in 
the modern world. Throughout his writings, Przywara saw a role for a posi-
tively creative and culturally open form of Catholicism.43 He spoke of a new 
sort of Catholic thinking, one lying beyond the antithesis of modernism and 
integralism, which could illuminate the dull everydayness of ordinary life by 
uncovering a deeper ethos and a vibrant spirituality that engaged present in-
tellectual and social challenges. His works presented no fixed or overarching 
speculative system but sketched a flexible framework for bringing theological 
insights into critical engagement with contemporary philosophy, history, and 
culture. Throughout various essays and articles, he points to the tensions 
of life and the ongoing struggles of the age as the very setting in which one 
40 F. Wulf, Christliches Denken. Eine Einführung in das theologische-religiöse Werk von Erich 

Przywara, S.J. (1889-1972), in Gottes Nähe, ed. P. Imhof (Würzburg: Echter, 1990), 364; 
quoted in O’Meara, Erich Przywara, S.J., 2.

41 K. Neufeld, Kategorien des Katholischen. P. Erich Przywara – 100 Jahre, in Catholica 43, 
no. 2 (1989): 295; cited in O’Meara, Erich Przywara, S.J., 3. See also Neufeld, Kategorien 
des Katholischen, 297: “Przywara stepped forward as the analyst of the moment; more 
precisely, as the examiner of spiritually and culturally influential streams of the moment 
... He belongs to the pioneers of a conscious and encompassing analysis of the age.” 
Commentators of the time likewise praised Przywara’s intellectual charity, describing 
him as “the most important intellectual phenomenon in realm of contemporary German 
Catholicism” and as “Germany’s greatest constructive critic in philosophy.” See Przywara, 
Analogia Entis, 16.

42 John Betz reports that in the years spanning from 1922-32, Przywara authored 230 articles 
and book reviews and 17 books, while also giving 237 lectures. See Przywara, Analogia 
Entis, 15; see also Johnson, Karl Barth and the Analogia Entis, 34, n. 76. On Przywara’s 
later illness, see O’Meara, Erich Przywara, S.J., 13-14.

43 See O’Meara, Erich Przywara, S.J., 7.
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discerns and describes God. In an image provided by the Catholic theologian 
Hans Urs von Balthasar, Przywara’s thought offered a kind of critical therapy 
to Catholic intellectuals of his day, playing the instrumental role of teaching 
his contemporaries “how to speak appropriately of God” in the parlance of 
modern thought.44 

In his mature writings, Przywara describes this distinctively Catholic per-
spective through the principle of the analogia entis, a concept with origins in 
medieval Thomistic thought and a central category of neo-scholastic theology 
yet one that Przywara invests with novel and somewhat idiosyncratic mean-
ing. Beyond its function as a logical rule or linguistic concept, he saw analogy 
as a foundational thought-form capable of mediating between the modern 
extremes of excessive subjectivism and speculative rationalism. The analogy 
of being, for Przywara, distinguishes the “basic law” (Grundgesetz) of Catholic 
thought and the “fundamental Catholic form.”45 It signals the recognition of 
God as always both “in” and “above” creation and the inescapable polarity of 
similarity and dissimilarity that obtains between God and creature. In “the 
self-communication of God reaching from creation to the human person,” 
humanity expresses an indelible likeness to God, yet one in which the sur-
passing mystery of God remains ever distinct from the world and beyond the 
grasp of human systems.46 

This understanding of the analogia entis provided Przywara a way of speaking 
of the mysterious movement of God in and through the patterns of history 
and culture, while resisting the one-sided tendencies in modern thought that 
would collapse God into the world or the world into God. It marks the “living 
unity-in-tension” (lebendige Spannungseinheit) between the poles of immanence 
and transcendence that frame the human relationship to God.47 Against the 
rigid distinction of nature and the supernatural, such analogy underscores 
their “inner unity” in the movement of historical living, through the various 
modes of human participation in God’s supernatural redemptive work in the 
created world.48

44 U. von Balthasar, Erich Przywara, 357; quoted in Przywara, Analogia Entis, 7; see also 
J. V. Zeitz, S.J., Erich Przywara: Visionary Theologian, Thought 58 (1983): 151-55.

45 E. Przywara, Analogia Entis, 348; and Gerl-Falkovitz, His Whole Life Consisted of a Search, 
162. 

46 See Johnson, Karl Barth and the Analogia Entis, 36.
47 Ibidem, 41-42. In similar fashion, Przywara speaks of a “unity in duality.” See E. Przywara, 

Polarity: A German Catholic’s Interpretation of Religion, trans. A. C. Bouquet (London: 
Oxford Univ. Press, 1935), 81, 141ff.

48 E. Przywara, Analogia Entis, 349; J. V.  Zeitz, Erich Przywara: Visionary Theologian, 145-48.
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Genuine Catholic spirituality, in Przywara’s view, reflects this subtle principle 
throughout. The Catholic life finds at its center not a static equilibrium but 
a continual movement and change. Yet this movement of faith is not that 
of “a restless dissatisfied motion hither and thither” in an uneasy search for 
certainty, but a “dynamic rhythm” that is at home in the “living-concreteness” 
(Lebendig-Konkretes) of daily life.49

Przywara on the Significance of Newman
Przywara located the classical expression of this “Catholic middle” between 

transcendence and immanence in writings of St. Augustine.50 Yet in the mod-
ern period, he argues, it is Newman that most fully embodies this uniquely 
Catholic sense of balance. Like Augustine, Newman steers a middle course 
between the extremes of sentimentality, mysticism, and despair in the life of 
faith, displaying boldness yet also a tranquil self-possession. Przywara praises 
Newman’s mature “poise” and his “mastery of the tension between the op-
posites” and antitheses of modern thought.51 In Newman alone, he writes, 
Augustine’s spirit finds its “perfect reincarnation”; he is “the peculiar and 
unique Augustinus redivivus of modern times,” who amidst the complexity and 
uncertainty of the age has his gaze calmly fixed upon the God who is all in all.52 

This keen interest in Newman is notable as he largely stands outside the pre-
vailing German philosophical tradition that runs through Kant, Schelling, and 
Hegel. For German Catholics looking to establish a new intellectual vision for 
Roman Catholicism, other candidates would appear closer to hand. Thinkers of 
the Catholic Tübingen school, for example, such as J. S. Drey, J. A. Möhler, or 
J. Kühn had also sought to articulate more vital forms of Catholic community 

49 Idem, St. Augustine and the Modern World, 257. Przywara’s language of rhythmic dyna-
mism reflects his early studies of musical theory. On the importance of musical form 
for Przywara’s later descriptions of polarity, unity-in-tension, and analogy, see Johnson, 
Karl Barth and the Analogia Entis, 33, n. 73.

50 Ibidem, 45; see also Przywara, Analogia Entis, 18 n. 58. 
51 E. Przywara, St. Augustine and the Modern World, 283. In the preface to the first edition 

of his Analogia Entis (1932), Przywara likewise cites Newman’s “dynamic antithetics” 
as an important influence. See Przywara, Analogia Entis, xx. Edith Stein and Theodor 
Haecker also noted this remarkable sense of balance and maturity in Newman, and 
Stein similarly praised Newman’s multifaceted spirituality and “antithetical virtues.” See 
Gerl-Falkovitz, His Whole Life Consisted of a Search, 155; and Biemer, Theodor Haecker: 
In the Footsteps of John Henry Newman, 418-22. 

52 E. Przywara, St. Augustine and the Modern World, 279, 286. For Przywara, Newman 
especially exemplified the awareness of God’s immanence, of God as “all in all.” See 
Przywara, Polarity, 116; and Przywara, Christentum. Ein Aufbau, vol. 1, vi.
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and each wrote significant and discerning studies concerning nature and the 
supernatural.53 Yet in Newman Przywara found a refreshing account of the 
foundation of religion, and one that appeared uniquely well-suited to the 
difficulties of modern belief. In his Essay on the Development of Christian 
Doctrine and his Grammar of Assent, Newman combined a deep historical 
awareness of Catholic thought with a rich psychological grasp of human 
consciousness and the experience of faith. With sober attentiveness to the 
concrete and dynamic aspects of Catholic tradition, he describes “how in real 
life one comes to receive the existence of God, comes to faith, and how faith 
in God and in revelation works itself out in personal life...”54

Thus in Newman Przywara recognized the principle of the analogia entis at 
work. He embodied the precarious tension distinguishing genuinely Catholic 
spirituality, in the unwavering recognition of the “God Who is at once with-
out and within.”55 Newman’s works, Przywara notes, highlight the way “the 
psychological and interior aspect of Christian living” is related to established 
Church dogma.56 Where Aquinas represented the pole of logical objectivity 
in belief, in the rational knowledge of creatures in their relation to God, New-
man illuminates the personal and subjective pole of faith, in the concrete and 
living aspects of Christian existence.57 

Przywara’s interest in Newman moreover proved to be an abiding one. His 
work in organizing the 1922 collection of Newman’s writings provided the 
catalyst for developing his own philosophy of analogy, and in the following 
decades Newman’s thought provided a consistent guide and stimulus for his 
own writings.58 His first major philosophical work on the foundation of religion 
(Religionsbegründung. Max Scheler – J.H. Newman) (1923) set out a critical 
analysis of Max Scheler’s phenomenological approach through the lens of 

53 For an overview of the themes and figures of the Catholic Tübingen school, see Living-
ston, Modern Christian Thought, vol. 1, 186-98. 

54 E. Przywara, Zum Newmanschen Denktypus, in Jahrbuch des Verbandes der Vereine katho-
lischer Akademiker zur Pflege der katholischer Weltanschauung (Augsburg: Verband der 
Vereine katholischer Akademiker, 1922), 147, 149; quoted in O’Meara, Erich Przywara, 
S.J., 88.

55 E. Przywara, St. Augustine and the Modern World, 279. 
56 J. V. Zeitz, Erich Przywara: Visionary Theologian, 151.
57 See ibidem, 151-55; also Przywara, Polarity, 114-15. The choice, Przywara writes, is not 

between Thomas Aquinas or Newman but “true to the spirit of Catholic polarity, Tho-
mas and Newman.” See Przywara, Gottgeheimnis Der Welt, 242; quoted in Johnson, Karl 
Barth and the Analogia Entis, 42, n. 113. 

58 See T. F. O’Meara, Erich Przywara, S.J., 86-88.



209Kevin M. Vander Schel, Erich Przywara on John Henry Newman and the Supernatural

Newman’s theory of religious knowledge.59 Newman’s influence is also evident 
in Przywara’s 1923 lectures Gottgeheimnis der Welt, which further refined his 
understanding of God’s relationship to the world and the inescapable tension 
or polarity of the life of faith. And in a series of essays published in Ringen der 
Gegenwart, he highlights the freshness and contemporaneity of Newman’s 
views while defending him against one-sidedly “Modernist” interpretations 
that overlooked his distinctive sense of balance.60

As Przywara notes, the significance of this “incipient German Newman 
movement” went beyond the mere recognition of Newman as a model for 
creatively engaging the modern world and highlighted a more fundamental 
problem in modern Catholic theology: that of adequately conceiving the rela-
tion between nature and the supernatural.61 His own work on analogy aims 
to make explicit the underlying structure behind this harmony-in-difference 
of nature and supernatural in the life of grace. 

Analogia Entis: “God in Us and God Above Us”
Przywara presents the historical formula for analogy in a decree of the Fourth 

Lateran Council of 1215, which states that one cannot recognize “any simi-
larity... however great” between God and God’s creatures without also at the 
same time recognizing “an ever greater dissimilarity” between them.62 With 
this recognition of an enduring relation to God amidst an “ineradicable differ-
ence,” he finds an underlying feature of the Catholic tradition as a whole, one 
which is most clearly evident in the work of Augustine and Thomas Aquinas.63 
Analogy, he writes in his Analogia Entis (1932), is “the utterly fundamental 

59 E. Przywara, Analogia Entis, 15, n. 51. This study criticizes Scheler’s “essentialist” phe-
nomenology, with its claims to a more immediate knowledge of God, in light of Newman’s 
more balanced and indirect approach to faith and religious knowledge. See also O’Meara, 
Erich Przywara, S.J., 88-89.

60 In Gottgeheimnis der Welt, Przywara refers to Newman’s recognition of the relation of 
transcendence and immanence in the tension of love and fear. See Przywara, Gottgehe-
imnis der Welt, 185-93; see also Przywara, Polarity, 114-15; and Przywara, Zur Geschichte 
des Modernistischen Newman, Stimmen der Zeit 102 (1922): 443ff.

61 E. Przywara, Analogia Entis, 348.
62 Ibidem, 355.
63 Ibidem, 354. Augustine and Aquinas offer two basic types of authentic Catholic theol-

ogy: the Augustinian “transcending immanence” of the creature towards God, and the 
Thomistic “indwelling transcendence” of God toward the creature. See 419, 239. 
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principle of Catholicism, because analogy is the utterly fundamental principle 
obtaining between God and creature.”64 

Przywara’s characteristically dense writings in theology and philosophy of re-
ligion analyze this fundamental form of analogy at a high level of abstraction. In 
numerous essays and longer treatises, he repeatedly locates the theme of anal-
ogy within broader discussions of metaphysics, traces its development through 
various historical disputes, and contrasts it with approaches of his philosophical 
and theological contemporaries in the 1920s and 1930s. However, he treats 
the analogia entis not as a single philosophical formula or deductive rational 
principle but as a thoroughgoing Catholic language or style of thought, which 
points to human existence before God as always incomplete, continuing, and 
expanding. Such analogy offers no final resolution to the various dialectical 
oppositions of modern philosophy, nor does it suggest any mystical connec-
tion to the divine that allows one to sidestep the uncertainty and tension of 
human living. Instead, it signifies creaturely existence as a continuing process, 
one that is “never finished,” remains fundamentally open, and is “ever new.”65

Przywara depicts this unfinished openness through a variety of suggestive 
and recurrent images. He describes it as a dynamic polarity, an interplay, “unity-
in-tension,” “rhythm,” an “oscillating relation,” and a “suspended middle.”66 As 
each of these descriptions makes clear, this analogical form culminates in no 
state of equilibrium or final harmony. On the contrary, against all “attempted 
escapes” from the tension of human life and thought, Przywara insists that God 
is encountered only in the “free hanging” and the “free suspendedness” of the 
analogia entis.67 At the same time, this in-between movement of analogy does 
not indicate absolute or unstructured change but discloses a deeper order or 
direction. It points beyond itself to what is “ever above-and-beyond,” as the 
created world in its becoming bears an ineradicable orientation towards the 

64 Ibidem, 362. Yet to Przywara this declaration also frames the Catholic response to the 
foundational metaphysical problem of the relation between essence and existence, which 
surfaces in the philosophical oppositions between infinity and finitude and transcendence 
and immanence as well as in the theological disputes of nature and the supernatural. 
Addressing such antitheses, Przywara notes, was a special focus of the various schools 
of German philosophy and theology of 1920s and 1930s. On these formal problems in 
western metaphysics, as well as Przywara’s response to the various positions of his con-
temporaries, see 119-91, also his essay Philosophy as a Problem, 400-09. 

65 Ibidem, 312.
66 Ibidem, 314, 422, 159, 67.
67 Ibidem, 429. 
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mystery of God.68 In this sense, analogy “is the formal law of ‘religious experi-
ence’ between the living God and the living human being.”69

In Przywara’s view, it is this analogical structure that offers the key insight 
into the problem of properly distinguishing and relating nature and the super-
natural.70 It indicates the supernatural neither as a separate order of being set 
against the natural world, nor as a divine power that overwhelms the autonomy 
of human nature, nor again as an unearthly activity that periodically breaks 
into the created world from above. Instead, the concept of the supernatural 
signifies the manifold ways in which the ever-transcendent God is already 
present to and active within historical human living. It encompasses the full 
scope of God’s ongoing redemptive work centered in Christ and the Church 
as well as the various modes of human participation in this higher spiritual life 
through grace.71 While resisting any identification of nature and supernatural, 
then, Przywara underscores their inseparability in religious experience, as they 
stand in close and constant integration in the one concrete order of salvation 
in human history.72

In this respect, Przywara develops his account of analogy in an innovative 
and original fashion. On one hand, he presents this principle as a retrieval and 
clarification of the fundamental mode of thought shared by all the greatest 
minds of the Catholic tradition. “In its objective form, and above all in my 
religious writings,” he writes, “[analogy] was associated with the Augustin-
ian formula ‘God in us and God beyond us.’”73 On the other hand, following 
Newman, Przywara’s inquiry into analogy aimed to provide a critical Catholic 
reflection on the growing challenges of modern thought. His works outline 
a vision of God and God’s relationship to the world in which the divine mystery 
at the heart of Catholic faith animates the entirety of one’s practical living yet 
remains ever hidden, eluding attempts at comprehension.74

68 Ibidem, 310, 313. 
69 Ibidem, 424.
70 Ibidem, 311, 363.
71 On the relation of the three components of “natural creatureliness,” “supernatural 

participation in the divine nature,” and “supernatural redemption,” see ibidem, 364, n. 
63; and 364-69; and compare 402-05.

72 This integration, he moreover insists, is not abstract and formal. It is visible in the reality 
of Christ, who is the “measure” between the incomprehensible God and the creation, and 
who continues to be manifest in the life of the Church. See ibid., 424-25, 532-36, 380-84. 
This Christological center came to play an increasingly important role in Przywara’s later 
works.

73 Ibidem, 159-60. 
74 See ibidem, 370-71. 
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Conclusion: Towards a New Catholicism
Taken together, the writings of Newman and Przywara offer a unique 

glimpse into the changing Catholic responses to modernity and the evolving 
theological approaches that would come to characterize later twentieth-
century Catholic thought. Despite their separation in historical context and 
notable differences in style, both thinkers envisioned a more vibrant form of 
Catholicism and a renewal of Catholic intellectual culture that anticipated 
the Church’s wider opening to the world.75 Their writings moved outside the 
reigning opposition of modernism and neo-scholasticism in late nineteenth- 
and early twentieth-century Catholic theology, articulating a closer relation 
of nature and the supernatural that recognized the transcendence of God in 
the midst of the tensions and ambiguities of finite human living. 

Przywara’s appropriation of Newman’s work also provides an important lens 
for appreciating the new directions emerging in German Catholicism in the 
interwar period. In Newman, he found inspiration for constructively engaging 
cultural trends and a model for navigating the intellectual and social crises of 
1920s and 1930s. For Przywara, as for many Catholic intellectuals of the time, 
Newman’s sincere inquiry into the life of faith and his attentiveness to the 
concrete and individual aspects of religious experience highlighted the need 
for a fresh mode of critical Catholic reflection, one that “makes the pulsating 
stream of the tradition perceptible for contemporary life.”76 

Taking up Newman’s insights into the life of faith, Przywara presents a de-
scription of Catholic thought and practice marked not by the otherworldliness 
of an unchanging permanence but by its ceaseless movement and continuing 
growth. His writings present an important contribution in the growing at-
tempts to chart a new direction for Catholicism in this period, locating genu-
ine Catholic identity in the ongoing task of discerning and responding to the 
subtle presence of God within the means and structures of ordinary human life.
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