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WIERNOÆ S£OWU BO¯EMU W DRODZE DO WIÊTOCI
WED£UG NAUCZANIA JANA PAW£A II
1. Wiernoæ s³owu Bo¿emu
Bóg kieruje do cz³owieka s³owo, objawiaj¹c wzglêdem niego swoj¹ wolê.
Pos³uszeñstwo woli Bo¿ej praktycznie oznacza pos³uszeñstwo Bo¿emu s³owu1. Wiernoæ s³owu Bo¿emu zaczyna siê ju¿ od nastawienia, z jakim siê go
s³ucha. Powinno ono polegaæ na gotowoci wiernego s³u¿enia zbawczej
woli Boga objawionej w Jezusie2. W Adhortacji Redemptoris custos Jan
Pawe³ II podkrela, ¿e najwa¿niejsze jest, by przyjmowaniu Bo¿ego s³owa towarzyszy³o zaufanie. Nastawienie do niego jest bardzo istotne, mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e odgrywa kluczow¹ rolê. To, w jaki sposób przyjmuje siê s³owo
Bo¿e, decyduje, czy zostanie ono zaakceptowane i wprowadzone w praktykê
¿yciow¹. Wiernoæ s³owu implikuje stopieñ otwartoci na przyjmowanie tego¿
s³owa. Kto jest wierny s³owu Bo¿emu, jest w ten sposób wierny Bogu i Jezusowi. Kiedy cz³owieka cechuje mi³oæ do Chrystusa, to i s³uchanie Jego s³ów
bêdzie wierne i pe³ne mi³oci3.
Mi³oæ do osoby sprawia, ¿e cz³owiek stara siê pokochaæ ca³¹ rzeczywistoæ przynale¿¹c¹ do tej osoby, czyli tak¿e s³owa, które wypowiada, treæ,
któr¹ ¿yje. Im bardziej siê kocha, tym bardziej wnika siê w g³êbiê podawanych
s³ów. Ojciec wiêty zachêca, aby nie poprzestawaæ na s³uchaniu, lecz zdobyæ
siê na wysi³ek wiernego rozwa¿ania s³owa Bo¿ego4, którego g³ównym celem
jest szukanie Chrystusa i Jego zbawczej woli. Tylko g³êbokie wczytanie siê
1
Por. Jan Pawe³ II, List apostolski z okazji Roku Maryjnego o godnoci i powo³aniu kobiety Mulieris dignitatem, nr 22, w: Listy apostolskie Ojca wiêtego Jana
Paw³a II, wyd. Znak, Kraków 2007, s. 311388.
2
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Redemptoris custos, nr 30.
3
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8.
4
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo Vobis, nr 45.
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mo¿e sprawiæ, ¿e us³yszane s³owa zostan¹ dobrze zrozumiane, to znaczy zinterpretowane w duchu, w jakim zosta³y wypowiedziane. Przez s³owo dokonuje
siê zawieranie Przymierza. Zawarte w Jezusie Chrystusie, urzeczywistnia siê
w ci¹g³ym dialogu Boga z ludmi, dla których Bóg jest najwy¿szym Autorytetem, co odgrywa donios³¹ rolê w odbiorze s³owa przez cz³owieka. Od wiadomoci faktu, kto jest Autorem przekazu, zale¿y to, w jaki sposób odbiorca do
tej treci podchodzi. Autorytet budzi szacunek nie tylko do osoby, lecz tak¿e do
s³owa. Papie¿ zwraca uwagê, by do s³owa Bo¿ego zwracaæ siê ze czci¹
i wiernoci¹5. Fakt, ¿e Przymierze jest zawarte z Bogiem, potêguje wiernoæ
s³owu, poprzez które Przymierze zosta³o zawarte.
Wierni Chrystusowi nie tyle jestemy wtedy, gdy s³uchamy Jego s³owa,
ile wówczas, gdy je wype³niamy. O potrzebie tego wype³niania niejednokrotnie
przypomina Pismo wiête. Równie¿ Jan Pawe³ II zaznacza, ¿e Nasze postêpowanie jest prawdziw¹, autentyczn¹ miar¹ naszej mi³oci do Tego, który jest
ród³em ¿ycia i mi³oci, oraz znakiem naszej wiernoci dla Jego Ewangelii6.
¯ycie wed³ug konkretnych i radykalnych wymagañ, jakie postawi³ Chrystus
tym, którzy chc¹ iæ za Nim, jest trudne. Z jednej strony postêpowanie zgodne
z Ewangeli¹ stanowi owoc w³o¿onego trudu ludzkiego, a z drugiej owoc dzia³ania
³aski. W dokumentach Ojca wiêtego znajduje siê szereg fragmentów mówi¹cych o tym, ¿e o wierne przestrzeganie zasad Ewangelii nale¿y prosiæ w modlitwie. Wiele osób bardzo powa¿nie traktuje to, by ich ¿ycie nie kwestionowa³o
tego, w co wierz¹. Szukaj¹ gorliwie dróg wiernoci Ewangelii7. Wysi³ek
w³o¿ony w podobne poszukiwania to wiadectwo wiernoci ¿ycia zgodnego ze
s³owem Bo¿ym. Zmierzaj¹ one w tym celu, by pog³êbiæ wiernoæ Ewangelii
Chrystusa. Wiernoæ bowiem nie jest wartoci¹ statyczn¹. Nale¿y j¹ pielêgnowaæ. Wiara zaniedbywana prowadzi do jej os³abienia, powolnego zaniku,
a nawet ca³kowitej utraty. Zagro¿eniu temu mo¿na zapobiec tylko poprzez pog³êbianie wiernoci Ewangelii. Wzrasta, im bardziej jest praktykowana. Tym,
co sprzyja wiernoci, jest wprowadzenie przekazu ewangelicznego w czyn.
Bardzo istotn¹ rolê pe³ni¹ tu rady ewangeliczne. Jak mówi papie¿: Profesja rad ewangelicznych jest integraln¹ czêci¹ ¿ycia Kocio³a, stanowi
bowiem dla niego cenny bodziec do coraz wiêkszej wiernoci Ewangelii8.
Ka¿de przymierze, tak¿e to zawarte z cz³owiekiem w Jezusie Chrystusie, obejmuje postêpowanie ludzkie. Zaszczyt p³yn¹cy z racji przynale¿noci do Ludu
5
Por. Jan Pawe³ II, List apostolski na tysi¹cszeæsetlecie mierci wiêtego Bazylego, Biskupa i Doktora Kocio³a Patres Ecclesiae, w: Listy , dz. cyt., s. 1537.
6
Jan Pawe³ II, Orêdzie na Wielki Post 1991 r. Co uczynicie Jemu, Mnie uczynicie,
nr 3, w: Orêdzia Ojca wiêtego Jana Paw³a II, wyd. w. Stanis³awa, BM Arch. Krakowskiej, t. II, Kraków 1998, s. 541542.
7
Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 72.
8
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, nr 3.
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Nowego Przymierza zobowi¹zuje. Konsekwentna odpowied na ów niezwyk³y dar, znajduje swój wyraz w wiernym wype³nianiu rad ewangelicznych, czyli w d¹¿eniu do doskona³ej mi³oci Boga i bliniego. Wiernoæ ewangelicznemu
orêdziu i ¿ycie zgodne z nim stanowi adekwatn¹ reakcjê na najwy¿szy dowód
wiernoci Boga wobec cz³owieka zaistnia³y w Osobie Jezusa Chrystusa. Wiernoæ Ewangelii jest równoczenie wiernoci¹ w³asnej to¿samoci. Wynika ona
z wiadomoci tego, ¿e jest siê chrzecijaninem. Ta godnoæ  jak ka¿da inna 
zobowi¹zuje. wiadomoæ to¿samoci wnika w sam¹ istotê tego, kim siê jest,
jak¹ spo³ecznoæ siê reprezentuje. O to¿samoci wiary decyduj¹ przede wszystkim wiernoæ ewangelicznemu orêdziu i zgodne z nim ¿ycie9. Dlatego nieodzownym czynnikiem okazuje siê tu wiernoæ.
Wiernoæ ewangelicznemu orêdziu nie sprowadza siê jedynie do obowi¹zku wzglêdem raz dokonanego wyboru. Wiernoæ to cnota, która przynosi
rozliczne korzyci naszej egzystencji. Jedn¹ z nich jest czynienie cz³owieka
wolnym. Ewangelia czyni nas wolnymi na fundamencie prawdy, której jest
nonikiem. Ojciec wiêty naucza:
W poszukiwaniu prawdy chrzecijanin zwraca siê ku Objawieniu Bo¿emu, które
w Chrystusie jest obecne w ca³ej pe³ni. Powierzy³ On Kocio³owi misjê g³oszenia
tej prawdy i nakaza³ wiernoæ tej prawdzie10.

Koció³ przez pos³ugê odkrywania prawdy zawartej w s³owie Bo¿ym, wiernie
uczestniczy w Tajemnicy Odkupienia i zbawczego dzie³a samego Jezusa
Chrystusa. Ewangelia przynagla do wiernoci i zachêca do skorzystania
z pe³nej wolnoci synów Bo¿ych. Tylko s³owo Chrystusa obdarza prawdziw¹
wolnoci¹. Mi³oæ, która stanowi fundament Bo¿ego s³owa, niesie z sob¹
autentyczne wyzwolenie: Je¿eli bêdziecie trwaæ w nauce Mojej, bêdziecie
prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli
(J 8,31-32). Wyzwalanie cz³owieka za pomoc¹ prawdy daje pocz¹tek nowemu
¿yciu. Jezus po to przyszed³ na wiat, aby ofiarowaæ rodzajowi ludzkiemu now¹,
lepsz¹ jakoæ ¿ycia. ¯yæ w Nowym Przymierzu zawartym z Chrystusem znaczy braæ udzia³ w ca³kowicie nowej rzeczywistoci. Na ile cz³owiek jest
wierny ewangelicznym zaleceniom, na tyle czerpie z ³ask Bo¿ych, które s¹
ród³em pe³nej egzystencji ludzkiej. Dochowanie wiernoci s³owu Chrystusa
jest ród³em chrzecijañskiego ¿ycia11  dobitnie stwierdza Jan Pawe³ II.
W dokumentach papieskich znajduje siê wiele tekstów mówi¹cych o zale¿noci miêdzy ¿yciem a Ewangeli¹. Wiê z Ewangeli¹ musi byæ ¿ywotna12.
9
Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie do patriarchów, arcybiskupów i biskupów katolickich
Libanu, w: Orêdzia , dz. cyt., s. 695697.
10
Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju 1991 r. Poszanowanie sumienia ka¿dego cz³owieka warunkiem pokoju, nr 8, w: Orêdzia , dz. cyt., t. I, s. 114125.
11
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Ut unum sint, nr 68.
12
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 3.
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Nie mo¿e ona poprzestaæ jedynie na ³¹cznoci intelektualnej i wiadomociowej. S³owo Bo¿e jest dane cz³owiekowi w tym celu, by posiada³ ¿ycie coraz
bardziej, by go mia³ w obfitoci. ¯ycie by³o zawsze dla cz³owieka najwy¿sz¹
wartoci¹. Tego pragn¹³ Stwórca w momencie stworzenia rodzaju ludzkiego.
Wierne przestrzeganie s³owa Bo¿ego zawsze przynosi ¿ycie, choæ z pozoru
mo¿e siê wydawaæ, ¿e niejako ogranicza, a nawet alienuje cz³owieka. Im
bardziej wymagaj¹ce nakazy, tym wiêksze wartoci wnosz¹ w doczesnoæ,
zbli¿aj¹c ludzi do wymiaru transcendentnego. Dlatego ¿ycie prawdziwie chrzecijañskie nie powinno byæ wznoszone na lotnym piasku  lecz na skale. Na
skale Bo¿ych przykazañ, na skale Ewangelii (Mt 7,25)13. Na trwa³ym fundamencie buduje ten cz³owiek, który nie tylko przyjmuje s³owa Chrystusa, lecz
je wype³nia. Dawanie wiadectwa ¿ycia wed³ug s³owa Bo¿ego jest u wierz¹cych niebywale wa¿ne.
Wiernoæ wobec Bo¿ego s³owa to równie¿ jego strze¿enie i przekazywanie. Jezus nakaza³, abymy nieli Jego orêdzie wszystkim ludziom w ka¿dym
czasie. Koció³ stara siê sprostaæ temu zadaniu, w ten sposób okazuj¹c wiernoæ swemu Za³o¿ycielowi. Wiernie wype³niaj¹c swoj¹ misjê g³oszenia
zbawienia, które przychodzi tylko od Chrystusa (por. Dz 4,12), zwraca siê do
ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka. Przekazywanie s³owa Bo¿ego to nie tylko
trwanie przy chêci aposto³owania i aktywnoci. Wiernoæ Nowemu Przymierzu to g³oszenie ca³ego orêdzia w³¹cznie z tym, co najtrudniejsze i wymagaj¹ce14. Istnieje pokusa, aby w kontekcie nieustannie zmierzaj¹cych siê kultur
zataiæ pewne prawdy lub je przemilczeæ. Zdrada prawdy i w³asnej misji poprzez g³oszenie osobistych pogl¹dów sprzecznych z przepowiadaniem apostolskim to powa¿ne wykroczenie. Nie dochowuje wiary Chrystusowi ten, kto
zdradza Ewangeliê, b¹d jej nie g³osi z obawy przed nara¿eniem siê. Wzorem
apostolstwa dodaj¹cym odwagi i wytrwa³oci jest w. Pawe³. By³ on wiadom
tego, ¿e g³oszenie Ewangelii jest ci¹¿¹cym na nim obowi¹zkiem (por. 1 Kor
9,16). Stosowa³ wszelkie odpowiednie rodki, aby przekazywaæ Ewangeliê
i chroniæ wiernych przed ka¿d¹ doktryn¹ sprzeczn¹ z tym nauczaniem15.

2. wiadectwo s³owu Bo¿emu dowodem wiernoci
wiadczenie czynami o swoich przekonaniach to konieczny element
w kszta³towaniu wiernoci. Pierwowzorem jest najwy¿szy dowód wiernoci
Boga wobec cz³owieka, urzeczywistniany w Nowym Przymierzu. W obliczu
13
Jan Pawe³ II, Rozwa¿anie przed modlitw¹ ,,Anio³ Pañski w Rzeszowie (2 VI
1991 r.), nr 3, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny, przemówienia i homilie, wyd.
Znak, Kraków 2005, s. 580581.
14
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 116.
15
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 82.
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tak niepomiernego wiadectwa samego Boga rodzi siê u cz³owieka potrzeba
odpowiedzi. wiadectwo w ¿yciu chrzecijanina mo¿e przybieraæ ró¿ne formy,
tak jak ró¿norodna jest ludzka egzystencja. Czêsto, b³êdnie, ³¹czy siê sk³adanie
wiadectwa jedynie z wyj¹tkowymi, niezwyk³ymi wydarzeniami, choæ takim
przys³uguje zaszczytne miejsce, czego te¿ tu siê nie kwestionuje. Podstawowym jednak jest  co podkrela papie¿ Polak  wiadectwo przez cierpliw¹,
wytrwa³¹ pracê codzienn¹16. Obowi¹zek wiadczenia o wierze le¿y przede
wszystkim w sposobie podchodzenia do zwyk³ych obowi¹zków dnia powszedniego17. wiadectwo codziennego ¿ycia sprowadza siê do tego, aby wed³ug
s³ów Ewangelii byæ wiernym w ma³ym (Mt 25,21). Wiernoæ przejawiana
w tym, co powszednie, jest najwa¿niejsza. Do niej przynagla Chrystus mówi¹c, ¿e z tego bêdziemy s¹dzeni (por. Mt 25,31-45). Niejednokrotnie jest tak,
¿e dokonuj¹c wielkich rzeczy, zaniedbuje siê ma³e. Wtedy obowi¹zki wynikaj¹ce bezporednio z powo³ania schodz¹ na drugi plan kosztem z³udnych wyobra¿eñ o górnolotnych osi¹gniêciach. Owa postawa jest o tyle niebezpieczna,
¿e podmiot oszukuje samego siebie.
Z nauk¹ Ojca wiêtego na ten temat mo¿na siê zapoznaæ, ledz¹c jego
wypowiedzi podczas kanonizacji czy beatyfikacji. W nich to w³anie przypomina o tym, ¿e naczelnym zadaniem jest wierne wykonywanie czynnoci
wynikaj¹cych z osobistego powo³ania. Poprzez bycie wiernym wiadkiem Ewangelii w swojej sferze dzia³alnoci przynosi siê najobfitsze owoce dla królestwa
Bo¿ego. Wiernoæ Nowemu Przykazaniu urzeczywistnia siê najbardziej
w naturalnych warunkach, w jakich przysz³o ¿yæ i pracowaæ. Nowoæ zawartego Przymierza polega miêdzy innymi na tym, by zachowaæ zgodnoæ ¿ycia
z orêdziem Ewangelii18.
wiadectwo dawane Chrystusowi powinno mieæ tak¿e swoje odzwierciedlenie w postawie wobec drugiego cz³owieka. Chrystus nazywaj¹c go
blinim, postawi³ go jednoczenie przed ka¿dym jako zadanie. Jest ono spe³niane wówczas, gdy postawa nabiera cech mi³osierdzia. wiadczone wobec
potrzebuj¹cych stanowi praktykê odnosz¹c¹ siê do samego Jezusa Chrystusa:
Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25,40). Wiernoæ Ewangelii domaga siê wiadectwa poprzez s³u¿bê potrzebuj¹cym19. Jest ona tu
16
Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Misyjny 1996 r. Wiara i dzia³alnoæ
Kocio³a, nr 5, w: Orêdzia , dz. cyt., t. II, s. 343346.
17
Por. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy w. kanonizacyjnej b³. Kingi w Starym
S¹czu (16 VI 1999 r.), nr 4, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki , dz. cyt., s. 11691177.
18
Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ M³odzie¿y 1997 r. Nauczycielu 
gdzie mieszkasz? Chodcie, a zobaczycie, nr 8, w: Orêdzia , dz. cyt., t. I, s. 202207.
19
Por. Jan Pawe³ II, Homilia podczas Mszy w. odprawionej na B³oniach (15 VI
1999 r.), nr 3, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki , dz. cyt., s. 11541163.
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rozumiana szeroko  zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.
Ubóstwo, któremu trzeba zaradziæ, odnosi siê jednoczenie do jednego
i drugiego.
wiadectwo dawane Chrystusowi poprzez wiern¹ s³u¿bê jest zawsze osadzone w konkretnych warunkach spo³eczno-kulturowych. Od okolicznoci
zale¿y intensywnoæ i rodzaj wiadectwa, jaki nale¿y dawaæ. Wiernoæ Boga
wobec cz³owieka realizowa³a siê w konkretnych uwarunkowaniach. Jezus prowadzi³ swe zbawcze dzie³o w okrelonym miejscu i czasie. Do tych warunków
musia³ dostosowaæ dzie³a mi³osierdzia, których dokonywa³. Cz³owiek wierny
Chrystusowi w Jego naladowaniu tak¿e powinien dostrajaæ rodzaj wiadectwa do obecnej kultury. Jan Pawe³ II apeluje, ¿e dzisiaj mo¿e bardziej ni¿
w innym czasie trzeba autentycznego wiadectwa wiary ukazanego ¿yciem
uczniów Chrystusa  niewiast i mê¿czyzn, m³odych i starszych20. Potrzeba
wzmo¿onego wiadectwa, jakiego domaga siê nasza epoka, wynika st¹d, ¿e
wspó³czesne czasy charakteryzuj¹ siê wielkimi przemianami kulturowymi,
spo³ecznymi i politycznymi. To wszystko sk³ada siê na powstanie specyficznego, nowego klimatu spo³eczno-kulturowego. Wraz z nim musi siê zmieniaæ
i ci¹gle aktualizowaæ forma wiadectwa ewangelicznej wiernoci, pobudzaj¹c gorliwoæ i inwencjê. W dzisiejszych czasach s³owo zatraci³o swój autorytet. Byæ mo¿e przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest go³os³owie, czyli brak
potwierdzenia czynami tego, co siê wypowiedzia³o. Ów stan rzeczy powoduje, ¿e zaczyna siê przywi¹zywaæ coraz wiêksze znaczenie do tego, czy dzia³anie postêpuje za s³owem. Dzisiejszy wiat zwraca baczn¹ uwagê na to, czy
autor s³owa ¿yje tym, co g³osi. W tym wzglêdzie obecne czasy s¹ trudne do
g³oszenia Ewangelii, gdy¿ cechuje je masowa nieufnoæ. Wierni natrafiaj¹c
na taki opór, czêsto wol¹  jak konstatuje papie¿  przystosowaæ siê do
otoczenia, do panuj¹cej mody, ni¿ podj¹æ ryzyko wiadectwa wiernoci
Chrystusowej Ewangelii21.
Do przemian spo³eczno-kulturowych oraz nieufnoci s³owu nale¿y równie¿ dodaæ przeladowanie, jako wa¿ny czynnik w dawaniu wiadectwa.
Z przeladowaniami mia³ Koció³ do czynienia od samych pocz¹tków swego
istnienia. Ich skutki zawsze by³y dwojakie. Jednych odwodzi³y od sk³adania
wiadectwa, a nawet od samej wiary, innych za  umacnia³y na drodze do
doskona³oci chrzecijañskiej. Najtrudniejszymi przeladowaniami by³y te, które oparte na systemach politycznych przybiera³y postaæ dzia³añ pañstwowych,
zakorzenionych w konkretnym wiatopogl¹dzie, maj¹cym na celu walkê
20
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy w. w Siedlcach (10 VI 1999 r.), nr 3, w: Jan
Pawe³ II, Pielgrzymki , dz. cyt., s. 11651172.
21
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie liturgii s³owa odprawionej przed kocio³em Braci
Polskich Mêczenników w Gorzowie Wielkopolskim (2 VI 1997 r.), nr 4, w: Jan Pawe³ II,
Pielgrzymki , dz. cyt., s. 899905.
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z religi¹22. W historii Kocio³a takich przyk³adów mo¿na by znaleæ bardzo
wiele. Ojciec wiêty dziêkuje tym wszystkim, którzy w trudnych warunkach,
rezygnuj¹c z ró¿nych przywilejów, pozostali wierni wartociom chrzecijañskim i nie wahali siê dawaæ temu wiadectwa23. To okolicznoci, w jakich
cz³owiek siê znajduje, decyduj¹ o tym, jaki rodzaj wiadectwa ma z³o¿yæ. Im s¹
one trudniejsze, tym wiadectwo bêdzie wymaga³o wiêkszej ofiary. Niekiedy
¿ycie postawi cz³owieka w takiej sytuacji, ¿e neutralne i bierne zachowanie
staje siê niemo¿liwe. Jedyn¹ opcj¹ jest ta, by opowiedzieæ siê za albo przeciw.
wiadectwo heroiczne jest w³anie wynikiem konfrontacji wiernoci z napotkan¹ trudnoci¹ w wierze.
Najwy¿sze wiadectwo wiernoci Boga wobec cz³owieka zrealizowa³o
siê w Osobie Jezusa Chrystusa. Do tego najwa¿niejszego wiadectwa zobligowa³y niejako Boga wydarzenia kszta³tuj¹ce siê na przestrzeni ca³ej historii zbawienia. Bóg, napotykaj¹c na coraz wiêkszy opór dla s³owa, które obwieszcza³
przez proroków, posy³a w koñcu swojego Jedynego Syna. Takie wiadectwo
dla dobra ca³ej ludzkoci budzi obowi¹zek wdziêcznoci i chêæ z³o¿enia w³asnego wiadectwa, je¿eli zajdzie taka potrzeba. Heroiczna postawa obrony wiary
stanowi odpowied na heroiczn¹ mi³oæ Boga do cz³owieka. Ten rodzaj wiadectwa towarzyszy³ Kocio³owi na ka¿dym etapie, poczynaj¹c od pierwszych
chwil jego istnienia. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieæ w. Szczepana,
pierwszego mêczennika (por. Dz 7,54-60). Jego postaæ pokazuje, ¿e wiadectwo mêczeñstwa nale¿y do istoty Kocio³a i w zwi¹zku z tym stale bêdzie mu
towarzyszyæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e moc Kocio³a bierze siê z tej w³anie ofiary. Wiernoæ s³owu Bo¿emu, zw³aszcza wtedy, gdy mo¿e kosztowaæ ¿ycie,
jest najwy¿sz¹ i najdoskonalsz¹ form¹ wiernoci chrzecijañskiej24, wyra¿on¹ naladowaniem Jezusa, który za nas odda³ swoje ¿ycie25.
Przypieczêtowanie wiernoci Bogu mêczeñsk¹ mierci¹ zas³uguje na najwy¿sze uznanie i jest cennym dziedzictwem dla ca³ej ludzkoci. Jan Pawe³ II
wielokrotnie dziêkowa³ tym, którzy pozostawili nam, jeszcze pielgrzymuj¹cym,
wspania³y przyk³ad ¿ycia w wiernoci a¿ do koñca. To podziêkowanie im przys³uguje, gdy¿ zap³acili najwy¿sz¹ cenê za swoj¹ wiernoæ Bogu26. Podobne
wzorce s¹ nieodzowne podczas procesu wychowania. Wiernoæ a¿ do przelania krwi jest tak¿e ostoj¹ dla wszystkich wierz¹cych. Opieraj¹c siê na
tak buduj¹cych wiadectwach, umacniaj¹ oni swoje wierne trwanie przy
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 24.
Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w czasie spotkania z Wojskiem Polskim
w Koszalinie (2 VI 1991 r.), nr 3, w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki , dz. cyt., s. 571575.
24
D. Kotecki, B¹d wierny a¿ do mierci, ,,Verbum Vitae, 11 (2007), s. 180.
25
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 47.
26
Por. Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy w. we W³oc³awku (7 VI 1991 r.), nr 5,
w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki , dz. cyt., s. 688695.
22
23
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Chrystusie. Ludzi, którzy ¿ycie z wiary przed³o¿yli nad w³asn¹ ziemsk¹ egzystencjê, nazywa siê wiadkami Chrystusa27. Sprawiaj¹ oni, ¿e w pamiêci
o nich przechowywana jest nadzieja, wybiegaj¹ca ponad cenê wartoci ziemskich. To powiêcenie zauwa¿a i docenia sam Bóg: B¹d wierny a¿ do mierci, a dam ci wieniec ¿ycia (Ap 2,10). Niezachwiane wiadectwo wiernoci
Chrystusowi stanowi dla chrzecijan przyk³ad, symbol i wyzwanie. Jednoczenie jest dla wszystkich zaproszeniem, by nadawali sens swej egzystencji, ¿yj¹c wiar¹. Chrzecijanie wierz¹, ¿e mieræ, jak¹ ponieli za wiernoæ sumieniu,
za wiernoæ Chrystusowi, znajdzie odpowied w sercach Jego wyznawców,
¿e ich wiadectwo umocni s³abych i ma³odusznych. Bywa i tak, ¿e wiernoæ
zostaje poddana próbie w najtrudniejszych okolicznociach28. Zwa¿aj¹c na to,
¿e dochowanie wiernoci w niektórych warunkach jest naprawdê trudne, Koció³ sugeruje wierz¹cym, aby wzór i moc czerpali z postaci wiêtych mê¿czyzn i kobiet. Chrystus zapewnia, ¿e przyzna siê przed Ojcem Niebieskim
do wszystkich, którzy nie wahaj¹ siê wyznaæ Go przed ludmi, zw³aszcza gdy
jest to wiadectwo za cenê najwiêkszych ofiar (por. Mt 10,32-33).
Nie mo¿na pomin¹æ tu bardzo istotnego faktu, a mianowicie tego, ¿e im
wiêksz¹ ofiarê musi chrzecijanin z³o¿yæ, tym wiêksza ³aska Bo¿a temu towarzyszy. Bóg jako Dobry Pasterz zabiega te¿ o to, by cz³owiekowi dopomóc
w dochowaniu wiernoci. Sami z siebie ludzie nie s¹ zdolni z³o¿yæ nawet ma³ego wiadectwa, a co dopiero gdy zachodzi potrzeba sk³adania w ofierze
w³asnego ¿ycia29. Dlatego w³anie o wierne trwanie przy Chrystusie nale¿y
prosiæ w modlitwie. Im w trudniejszych okolicznociach znajduje siê wierny,
tym wiêcej potrzebuje Bo¿ego wsparcia. Wiernoæ Jezusowi przejawia siê tak¿e
w postawie zaufania i zdania siê na Jego Opatrznoæ.

3. S³owo jako narzêdzie Ducha wiêtego w odkrywaniu
prawdy o wiêtoci
Jedn¹ z g³ównych dróg, za pomoc¹ której Duch wiêty trafia do serc
wierz¹cych, jest s³owo objawione. Ostateczne S³owo o cz³owieku i jego dziejach Bóg wypowiedzia³ w Jezusie Chrystusie (por. Ap 1,8)30. To S³owo sta³o
siê cia³em (J 1,14). Chrystus jest S³owem Ojca. Znajomoæ Pisma wiêtego
27
Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do mieszkañców Wadowic (16 VI 1999 r.), nr 1,
w: Jan Pawe³ II, Pielgrzymki , dz. cyt., s. 11781185.
28
Por. R. Zawadzki, Charakter ,,dialogiczny biblijnej koncepcji wiernoci,
ZNKUL 51 (2008), nr 3 (203).
29
Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie ,,Urbi et orbi na Wielkanoc 1992 r. Ja jestem z wami:
s³owa, które nadaj¹ sens dziejom, nr 8, w: Orêdzia , dz. cyt., s. 587589.
30
Por. tam¿e, nr 5.
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rozstrzyga o tym, na ile zna siê samego Chrystusa31. Ta znajomoæ decyduje
te¿, jak Chrystus jest postrzegany i w jakim stopniu cz³owiek jest wierny temu,
by skutecznie zapraszaæ Go do swego ¿ycia. Wiedza ta pozwala okreliæ
cz³owiekowi, czy jego ¿ycie podoba siê Chrystusowi, a z drugiej strony, co Go
obra¿a i jak siê z tego wyzwoliæ. Wiernoæ Pismu wiêtemu jest zatem wiernoci¹ samemu Chrystusowi. Wa¿ne zatem, aby rozwijaæ kulturê zg³êbiania
treci objawionej i w ten sposób pe³niej otwieraæ siê na dzia³anie Bo¿e. W tym
s³owie zawiera siê ca³a prawda o cz³owieku, jak równie¿ prawda o jego pos³annictwie32. Wierz¹cy na tyle bêdzie spe³nia³ swoje pos³annictwo i d¹¿enie
do doskona³oci komunii, na ile bêdzie wierny s³owu Bo¿emu i temu, co to
s³owo o nim mówi. To¿samoæ cz³owieka zale¿y od tego, w jakim stopniu ws³uchuje siê on w to, co mówi o nim Objawienie. Od tego bêdzie zale¿a³o postrzeganie grzechu oraz potrzeba wyzwalania siê z niego. Jan Pawe³ II zwraca
uwagê, ¿e winien on szukaæ prawdy tam, gdzie siê ona znajduje, to jest
w samym S³owie Bo¿ym i w Jego autentycznej interpretacji podawanej przez
Magisterium Kocio³a33. U podstaw nauczania Kocio³a na ten temat le¿y
oczywicie wizja, któr¹ wywodzi on ze s³owa Bo¿ego34.
By mo¿na mówiæ o takiej funkcji, jak¹ ma spe³niaæ s³owo Bo¿e, to musi
byæ ono poprzedzone w³aciw¹ postaw¹ odbiorców tego¿ s³owa. Wierni
wezwani s¹ do przyjêcia s³owa Pañskiego, objawiaj¹cego im zdumiewaj¹c¹
nowoæ  Dobr¹ Nowinê35. To postawa wobec s³owa decyduje o Jego
skutecznoci i tym, czy stanie siê ono natchnieniem dla ca³ego ¿ycia chrzecijañskiego36. Najwa¿niejsz¹ cech¹ ws³uchiwania siê w orêdzie Bo¿e jest
niew¹tpliwie wiara37. Przyjmowanie owych treci bez wiary traci swój sens
i jest równie ma³o owocne, co ws³uchiwanie siê w nie bez mi³oci. Pe³ne mi³oci s³uchanie s³owa Bo¿ego przynosi owoc w postaci jego akceptacji, jak równie¿ pe³ne przekonania wprowadzanie w praktykê (por. £k 8,15)38. Mi³oæ ma
równie¿ i tê w³aciwoæ, ¿e budzi dodatkowo wiêksze poczucie grzechu, ¿al
za niego oraz chêæ ca³kowitego z nim zerwania.
Duch wiêty odkrywa przed cz³owiekiem prawdê za pomoc¹ s³owa Bo¿ego. Rola zatem s³owa w d¹¿eniu do wiêtoci, przy jednoczesnym zrywaniu
z grzechem, jest priorytetowa. Prawdê tê w wietle Nowego Przymierza wypowiedzia³ Chrystus poprzez Ewangeliê39. Ewangelia rzuca nowe wiat³o na
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Por. tam¿e, nr 40.
Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanea, nr 23.
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 25.
Por. tam¿e, nr 26.
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 51.
Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 36.
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 63.
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8.
Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 19.
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¿ycie ludzkie (por. 2 Tm 1,10). Odkrywa najbardziej ukryte pok³ady naszych
s³aboci, pomaga dostrzegaæ grzech tam, gdzie on rzeczywicie jest. Podaje
najbardziej skuteczne rodki do walki z nim. Samemu Chrystusowi zale¿y, by
moc Ewangelii jania³a w ¿yciu codziennym, rodzinnym i spo³ecznym40. Koció³
zachêca do lektury, s³uchania, rozwa¿ania i wiernego trwania przy s³owie Bo¿ym. Owiecony wiar¹, która pozwala mu poznaæ ca³¹ prawdê, czuje siê
przynaglony do g³oszenia Ewangelii  «dobrej nowiny»  wszystkim bez wyj¹tku41. Jedynie wierne przyjêcie Ewangelii pozwala na spe³nienie wszystkich
nadziei, które cz³owiek w niej pok³ada.
Przyjmuj¹c Ewangeliê, otwieramy siê jednoczenie na mi³oæ, któr¹ ona
g³osi. W mi³oci znajdujemy oparcie i ostateczny sens swojej egzystencji. Ewangelia nie tylko wyjania tajemnicê ,,piêknej mi³oci, lecz równie¿ tajemnicê
wszelkiego piêkna. Dla teologów wspó³czesnych grzech jest przede wszystkim odrzuceniem Bo¿ej mi³oci42. Wyzwalanie siê z grzechu polega wiêc
w swej istocie na odzyskiwaniu utraconej mi³oci. Mo¿e siê to dokonaæ poprzez ustawiczne obcowanie z Pismem wiêtym. W nim to Duch wiêty
odkrywa prawdê o powo³aniu i tym wszystkim, co od tego powo³ania oddala,
czyli grzechu. Dlatego wród tych zadañ znajduje siê i to, by ws³uchiwaæ siê
w s³owo Bo¿e43. Wspólna lektura sprawia, ¿e ludzie jednocz¹ siê i tworz¹
coraz cilejsz¹ komuniê. Jednocz¹ca funkcja Ewangelii jest od dawna
wykorzystywana w Kociele i nie powinno jej nigdy zabrakn¹æ. ¯ycie treci¹
Ewangelii umacnia siê w przypadku, gdy jej treæ jest przekazywana. Do
takiego apostolskiego pos³annictwa wezwany zosta³ ka¿dy chrzecijanin.
Papie¿ stwierdza: Wiara i chrzecijañskie pos³annictwo ewangelizacyjne maj¹
równie¿ owo tchnienie misyjnoci katolickiej44. W pos³annictwie g³oszenia
s³owa jako prawdziwej pos³udze zawiera siê przekazywanie oraz promieniowanie Ewangelii. Dlatego, jak mówi Ojciec wiêty, Nie powinno siê zra¿aæ
przeciwnociami, lecz odwa¿nie i z wielk¹ pogod¹ ducha przyjmowaæ trudnoci, na jakie niejednokrotnie napotyka pos³ugiwanie ewangelizacyjne 45.
Jednym ze skutków dzia³ania Ducha wiêtego przez s³owo Bo¿e jest poruszenie sumieñ. Ka¿dy jest wezwany g³osem Bo¿ej prawdy do realistycznego
czytania w swym sumieniu. Niestety to sanktuarium wewnêtrzne, czyli najg³êbsze «ja» cz³owieka, bywa czêsto atakowane, wystawiane na próbê, burzone i zaciemniane46. Na wiele sposobów zag³usza siê dzisiaj ludzkie sumienie,
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 5.
Tam¿e, nr 3.
42
J. Orzeszyna, Spo³eczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty, Kraków
1996, s. 67.
43
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 32.
44
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 54.
45
Tam¿e, nr 53.
46
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 26.
40
41
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zniekszta³ca to, co jest prawdziwe, dobre i piêkne47. Na wielu p³aszczyznach
wywo³uje siê z premedytacj¹ celowy zamêt w sumieniach. Wraz z utrat¹
wra¿liwoci sumienia nastêpuje równie¿ zaæmienie poczucia Boga, a kiedy
zagubi siê ów decyduj¹cy punkt wewnêtrznego odniesienia, zatraca siê tak¿e
poczucie grzechu48. Aby temu przeciwdzia³aæ, Koció³ na wzór Chrystusa
naucza prawdy, która niekiedy jest sprzeczna z pogl¹dami ludzi nieuznaj¹cych
Boga. Ale on ma s³uchaæ g³osu sumienia, a nie g³osu wiêkszoci49. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e w g³êbi ludzkich serc nieustannie p³onie pragnienie têsknoty
za prawd¹50. Jak nie mo¿na ca³kowicie wymazaæ poczucia Boga, ani zag³uszyæ sumienia, tak te¿ nigdy nie da siê zupe³nie wymazaæ poczucia grzechu51
 zauwa¿a Jan Pawe³ II. Z pomoc¹ przychodzi Objawienie Bo¿e, podaj¹c
prawdê obiektywn¹ o ludzkiej grzesznoci, jak choæby tê ujêt¹ w s³owach
w. Jana Aposto³a: Jeli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy (por. 1 J 1,8n.). S³owo Bo¿e ingeruje
w sumienia, permanentnie je formuj¹c. Jednoczenie jest ono na tyle delikatne,
¿e zachowuje g³êbokie poszanowanie dla cz³owieka, dla jego rozumu i woli,
dla jego sumienia i wolnoci52.
Wielkim niebezpieczeñstwem jest to, ¿e sumienie obci¹¿one grzechem nie
tylko zamyka siê na prawdê i stopniowo zapomina o Bogu, lecz równie¿ traci
sw¹ wra¿liwoæ, staj¹c siê b³êdne53. Dlatego nale¿y przypominaæ o koniecznej
potrzebie rewizji sumienia w stosunku do prawdy obiektywnej. Konfrontacja
z prawd¹ i wierne przy niej trwanie kszta³tuje sumienia, czyni¹c je bardziej
wiarygodnymi, tymi, którym mo¿na zaufaæ. Prawe sumienie to takie którego
s¹dy s¹ zgodne z obiektywnym prawem moralnym54. Wy¿ej ujawniony kryzys sumienia wspierany jest coraz bardziej rosn¹c¹ autonomi¹ i subiektywizmem55. Prócz tego próbuje siê uspokoiæ wyrzuty prawych sumieñ za pomoc¹
doranej aprobaty opinii publicznej56. S¹ to wyrane znaki ku temu, by zwiêkszyæ zaanga¿owanie na rzecz prawid³owo funkcjonuj¹cych sumieñ. Ojciec
wiêty naucza:
Por. J. Orzeszyna, Kszta³towanie sumienia podstawowym obowi¹zkiem cz³owieka, ,,Sosnowieckie Studia Teologiczne, red. J. Orzeszyna, P. Nowak, W. Skoczny,
J. Wolny, t. III, s. 63.
48
Tam¿e, nr 18.
49
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 5.
50
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 18.
51
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 18.
52
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 17.
53
Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do wiernych diecezji czêstochowskiej zgromadzonych przed kocio³em w. Zygmunta (4 VI 1979 r.), w: Pielgrzymki , dz. cyt.,
s. 5965.
54
J. Orzeszyna, Kszta³towanie sumienia , art. cyt., s. 73.
55
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 84.
56
Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 14.
47

108

Ks. Grzegorz Sêk

Kszta³towanie sumienia moralnego, które uzdalnia ka¿dego cz³owieka do os¹dzenia i do rozpoznania w³aciwych sposobów urzeczywistniania siebie wedle
swej pierwotnej prawdy, staje siê wymaganiem nieodzownym i pierwszoplanowym57.

To obliguje do wykszta³cenia takiego sumienia, by spokojnie i obiektywnie
wskazywa³o, które rzeczy mo¿na przyj¹æ, a które nale¿y odrzuciæ. Tak uformowane i krytyczne sumienie, to najcenniejszy skarb na zawi³ych drogach
¿ycia, ¿ycia zdominowanego presj¹ relatywizmu moralnego. Dobrze uformowane sumienie jest podstaw¹ w d¹¿eniu do chrzecijañskiej doskona³oci.
Bóg da³ Aposto³om Chrystusa udzia³ w swym dziele jednania, zleci³ im
pos³ugê jednania i s³owo jednania (por. 2 Kor 5,18n.). Bóg z³o¿y³ pos³ugê jednania w d³onie i usta Aposto³ów. Pos³ugê tê wype³niaj¹ oni na mocy w³adzy
dzia³ania in persona Christi. ,,S³owo jednania zosta³o powierzone Aposto³om, a w nich Kocio³owi jako instytucji, po wsze czasy. Od tego momentu
Koció³ stoi przed zadaniem czynienia wszystkiego, co mo¿liwe, by czyniæ
w wiecie pojednanie i dawaæ o nim wiadectwo58. D¹¿enie do pojednania nie
mo¿e pomin¹æ obowi¹zku dotarcia do korzeni pierwotnego rozdarcia grzechowego, aby uzdrowiæ pierwotne pojednanie, bêd¹ce skuteczn¹ zasad¹
ka¿dego prawdziwego pojednania59. Bogat¹ i z³o¿on¹ misjê Kocio³a nale¿y
zatem rozpatrywaæ w cis³ym powi¹zaniu z pos³annictwem Chrystusa.
Koció³ za pomoc¹ s³owa niesie pojednanie, gdy¿ jego centralnym zadaniem
jest jednanie cz³owieka z Bogiem, jak równie¿ z samym sob¹, z braæmi
i z ca³ym stworzeniem. Pojednanie posiada wiêc wymiar spo³eczny i wspólnotowy. Koció³ ma obowi¹zek za w. Paw³em powtarzaæ s³owa: pojednajcie
siê z Bogiem! (2 Kor 5,20). Aby Koció³ móg³ efektywnie sprawowaæ pojednanie, to sam musi byæ wspólnot¹ pojednan¹, gdy¿ tego oczyszczenia i pojednania potrzebuje60. W tym celu kieruje s³owo, w którym przynagla swoich
synów do oczyszczenia siê za pomoc¹ pokuty z niewiernoci, niekonsekwencji, b³êdów i zaniedbañ.
W dziele pojednania Koció³ dysponuje wieloma rodkami. Pierwszym
z nich jest g³oszenie i wyjanianie Pisma wiêtego, które jest przecie¿ radosn¹
nowin¹ o pojednaniu61. S³owo Bo¿e wskazuje na to, co jest istot¹ pojednania
i jak winno ono wygl¹daæ. Nadto znaczenie pokuty i pojednania dla ludzkoci
podejmowane jest w wielu dokumentach62. Owe dokumenty wyjaniaj¹ treæ
przyjêtego Objawienia. Wiernoæ s³owu Bo¿emu polega równie¿ na przyjêciu
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8.
Tam¿e, nr 4.
60
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, nr 8.
61
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 11.
62
Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 21.
58
59
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tej interpretacji, jak¹ podaje autorytet Kocio³a. Jest to tym bardziej znacz¹ce,
¿e oficjalne nauczanie podaje wiele prawd odnosz¹cych siê do wspó³czesnych
problemów. Do obowi¹zków Kocio³a nale¿y prowadzenie dialogu duszpasterskiego63, maj¹cego wzbudziæ potrzebê pojednania i ukazania, jak bardzo
jest ono konieczne. Papie¿ uwiadamia, ¿e wa¿n¹ rolê w krzewieniu pokuty
i pojednania odgrywaj¹ dokonuj¹ce siê za pomoc¹ s³owa katecheza i sakramenty64. Ka¿da forma katechezy powinna uwydatniaæ wagê pojednania
dla wewnêtrznej jednoci samego podmiotu i podkrelaæ, by wiedzê tê ³¹czyæ
z praktyk¹ sakramentaln¹. Tak wiêc, przywo³uj¹c raz jeszcze s³owa Jana
Paw³a II:
Koció³ na wszystkich poziomach, we wszystkich rodowiskach i wszystkimi
dostêpnymi sobie rodkami  s³owem, czynem, nauczaniem i modlitw¹  prowadzi pojedynczych ludzi czy te¿ ca³e grupy, ku prawdziwej pokucie i w ten
sposób wprowadza ich na drogê pe³nego pojednania65.

* * *
D¹¿enie do celu, jakim jest wiêtoæ zak³ada przynajmniej minimaln¹ jego
znajomoæ. Uzyskuje siê j¹ za pomoc¹ lektury obiektywnego s³owa Bo¿ego.
Lektura ta w dobie relatywizmu staje siê niezbêdna. Pomaga ona równie¿
w dobieraniu takich rodków, które pomagaj¹ osi¹gn¹æ chrzecijañsk¹ doskona³oæ, a unikaniu tych, które stoj¹ jej na przeszkodzie. Skutecznoæ w zdobywaniu doskona³oci zale¿y nie tylko od znajomoci Pisma wiêtego, lecz przede
wszystkim od ¿ycia z nim zgodnego. Do tego potrzebne jest dawanie wiadectwa przyjêtemu s³owu w konkretnym postêpowaniu. Dawanie wiadectwa
i wytrwa³oæ w dobrym staje siê mo¿liwe poprzez cnotê wiernoci, która
w dzisiejszym wiecie jest w ró¿ny sposób dewaluowana. Osi¹gniêcie wiêtoci bez wiernego trwania przy s³owie Bo¿ym staje siê niemo¿liwe, co swoj¹
twórczoci¹ i ¿yciem wyrazi³ papie¿ b³. Jan Pawe³ II.
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Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 25.
Por. tam¿e, nr 24.
Tam¿e, nr 23.
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Ks. Grzegorz Sêk

Summary

FAITHFULNESS TO GODS WORD ON THE WAY TO SANCTITY
IN THE LIGHT OF JOHN PAULS II TEACHING
The mans attitude towards faithfulness to Gods word is shaped at the starting
point, namely it depends on a kind of attitude which accompanies reception of this
word. John Paul II emphasis that positive acceptance of this word is not enough but
you need to contemplate it constantly. The revealed matter affects and is preserved
in a stronger way if it is communicated to others. Work of evangelization demands
support through deeds. In this case, present-day world is more difficult because we
need some genuine evidence more than ever before. It deals not only with heroic
evidence presented by saint martyrs but also the one given in everyday life. Such
a faithfulness to the word is difficult, so this grace of God should be asked for while
praying. The word is the tool through which Holy Spirit reveals the truth of the mans
main religious task that is a desire for sanctity. Giving the Bible a careful consideration,
helps us not only perceive the obstacles to sanctity, regarded as sins, but also liberate
us from them. Moreover, on the basis of objective truth, it shapes our conscience
making it a signpost towards Christian perfection. Accepting Gospel (Good News)
makes us open towards love and the word which gives life.
(t³um. Agnieszka Szyszka)
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