
Wpro wa dze nie w myœl o wie rze
Jo se p ha Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI

Na ucza nie Be ne dy kta XVI – zwa ne go „mi strzem s³owa” i uwa ¿a ne go 
za jed ne go z najwy bit nie j szych te o lo gów XX wie ku – uka zu je piê k -

no, moc, aktu a l noœæ i niepo wta rza l noœæ chrze œci ja ñ stwa. Ba da cze jego my œli
pod kre œlaj¹, ¿e jest on jed nym z nie wie lu inte lektu a li stów, któ ry by³ w sta nie
z prze ni kliw¹ g³êbi¹ i œcis³¹ na uko wo œci¹ œle dziæ i opi sy waæ ¿y cie du cho we
lu dzi dru giej po³owy XX wie ku. Jego te o lo gia two rzo na jest w kli ma cie Bi b lii,
a ta k ¿e Oj ców Ko œcio³a, zw³asz cza œw. Au gu sty na i œw. Bo na wen tu ry.
J. Ra t zin ger, pro wadz¹c „dia log” z Bi b li¹ i Oj ca mi Ko œcio³a oraz ze wspó³cze s -
ny mi te o lo ga mi i my œli cie la mi (mi strza mi byli dla nie go w spo sób szcze gó l ny
R. Gu ar di ni, H. de Lu bac oraz H.U. von Ba l t ha sar), robi to za wsze w powi¹za -
niu ze wspó³cze s nym kon te kstem, tocz¹c rze czo wy dia lo g - spór z sze ro ko ro zu -
mian¹ ku l tur¹1. 

1. Dla cze go dzi siaj na le ¿y mó wiæ o wie rze chrze œci ja ñ skiej?

Zda niem J. Ratzingera, mimo wi do cz nych pro ce sów seku la ry za cji i ate i -
za cji we wspó³cze s nym œwie cie, wy ra Ÿ nie wi daæ po szu ki wa nie przez lu dzi kon -
ta ktu z „Nie nazy wa l nym – ukryt¹ ta je mnic¹”2. Œwiat bez Boga po wo du je po -
czu cie sa mo tno œci i we wnê trz ne znu dze nie nim lu dzi. Ta sy tu a cja pro wa dzi
z ko lei do po no w ne go od kry wa nia wa r to œci du cho wo œci i re li gii, co wi¹¿e siê
ta k ¿e z pe w ny mi nie bez pie czeñ stwami3. Z jed nej stro ny wi do cz na jest „no sta l -
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1  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo. Isto ta chrze œci ja ñ stwa wed³ug Jo se p ha Ra t zin ge ra,
Ta r nów 2008, s. 16-23.
2  Por. J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 15. Be ne dykt XVI na zy wa to pra gnie niem
„cze goœ wiê ksze go” (zob. M. Szta ba, Jo se p ha Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ -
stwa, „Ka te che ta” 4 (2013), s. 4).
3  Por. J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 15. So cjo lo go wie re li gii za uwa ¿aj¹, ¿e
wzrost zain tere so wa nia du cho wo œci¹ prze ja wia siê i do ko nu je w trzech kie run kach: a) roz wój no wych ru -
chów ko œcie l nych i zain tere so wa nie pog³êbia niem chrze œci ja ñ stwa (tzw. „wio s na” Ko œcio³a); b) roz wój
ró ¿ no rod nych poza ko œcie l nych form reli gi j no œci (re li gion un chu r ched) w ra mach pog³êbiaj¹cej siê al ter -
na ty wy: wia ra chrze œci ja ñ ska – ro ¿ ne wia ry, re li gie i œwia to pogl¹dy (du cho woœæ i jej ró ¿ ne fo r my ro zu mie 
siê jako je den z ele men tów œwia to we go su per mar ke tu i hiper kon su m pcji); c) wzrost fa na ty z mu, tj. wzrost
fa³szy wej reli gi j no œci (zob. M. Szta ba, Jo se p ha Ratzin gera- Bene dy kta XVI ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ -
stwa..., s. 4-5).



gia za piê k nym plu ra li z mem re li gi j nym, za ja ko by pie r wotn¹ wol no œci¹ i po -
god no œci¹ ka ¿ dej re li gii”, a rów no cze œ nie sztu cz nie wy twa rza ny jest irra cjo na l -
ny strach przed rze ko mym chrze œci ja ñ skim „impe ria li z mem”, co pro wa dzi
w pra kty ce do chry sto fo bii4. Dla te go po dej mo wa na jest pró ba zseku lary zo wa -
nia chrze œci ja ñ stwa, aby ubra³o siê ono po „cy wi l ne mu w jê zyk œwie cki”, staj¹c
siê „bez reli gi j nym chrze œci ja ñ stwem”5. Tym pro ce som to wa rzy szy rela ty wi za -
cja wia ry chrze œci ja ñ skiej pro wadz¹ca do za sad ni czej zmia ny w jej dwóch fun -
da men tal nych pun ktach. Po pie r wsze: g³osi siê, ¿e Chry stus jest ty l ko cz³owie -
kiem, ewen tu a l nie Oœwie co nym, co go dzi w we wnêtrzn¹ lo gi kê po sta ci Je zu sa.
Po dru gie: d¹¿y siê do za cie ra nia isto to wej ró ¿ ni cy miê dzy oso bo wym a nie oso -
bo wym Bo giem, jak to ma mie j s ce cho cia ¿ by w bud dy z mie czy te¿ w hin du i z -
mie6.

Wia ra chrze œci ja ñ ska, jak zo sta nie to uka za ne w od po wied nim mie j s cu,
nie jest ty l ko spraw¹ pry watn¹ i in dy wi du aln¹, ale ma ta k ¿e wa ¿ ny spo³ecz ny
cha ra kter. Dla te go te¿ nie mo ¿ na jej po mi jaæ lub mar gina li zo waæ w ¿y ciu spo -
³ecz nym, szcze gó l nie gdy cho dzi o za gad nie nie mo ra l no œci. Zreszt¹ ju¿ Le szek
Ko³ako wski w swej dro dze my œlo wej „z na ci skiem zwra ca³ uwa gê na oko li cz -
noœæ, ¿e wy kre œle nie wia ry w Boga, ko niec ko ñ ców, po zba wia etos jego pod -
staw – jak ko l wiek by sta raæ siê tego unikn¹æ”7.

Zda niem Ra t zin ge ra wia ra chrze œci ja ñ ska w do bie po wszech ne go kry zy su 
samo ro zu mie nia, plu ra li z mu œwia to pogl¹dów i re li gii oraz cha o su wa r to œci po -
win na szu kaæ i od naj dy waæ w³asny g³os po to, aby uka zaæ swo je przes³anie jako 
„wspó l ny dro go wskaz” dla wspó³cze s ne go cz³owie ka8. Aby tak siê sta³o, na le -
¿y d¹¿yæ do uzy ska nia ogó l nej wi zji pra wdzi wej isto ty wia ry chrze œci ja ñ skiej
i chrze œci ja ñ stwa9. 

2. W czym wy ra ¿a siê isto ta wia ry chrze œci ja ñ skiej?

Wia ra chrze œci ja ñ ska ma swoj¹ spe cy fi kê, któ ra sta no wi jej isto tê. Obe c -
nie przy j rzy my siê jej g³ów nym elementom.
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4 Por. J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 20-21.
5 Por. ta m ¿e, s. 37.
6 Por. ta m ¿e, s. 15-20. Ta sy tu a cja do ma ga siê dba³oœci o to ¿ sa moœæ chrze œci jañsk¹, gdy¿ rzu tu je to na
ca³oœæ ¿y cia i dzia³al no œci chrze œci jan oraz pro wa dzo nych przez nich in sty tu cji (zob. M. Szta ba, Tro ska
o chrze œci jañsk¹ to ¿ sa moœæ szko l ni c twa kato li c kie go w kon te k œcie Jo se p ha Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI
ro zu mie nia isto ty chrze œci ja ñ stwa, Lu b lin 2013 [ar ty ku³ w dru ku]). 
7 J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 23.
8 Por. ta m ¿e, s. 7.
9 Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 14; M. Szta ba, Jo se p ha Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI
ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ stwa..., s. 4-16.



Oso bo wy wy miar wia ry10. Dla J. Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI chrze œci ja ñ -
stwo jest prze de wszy stkim Osob¹, oso bo wym wy da rze niem zwi¹za nym z Je -
zu sem Chry stu sem. Ty l ko i wy³¹cz nie w tej Oso bie i po przez Ni¹ od kry wa my
bo ga c two i g³êbiê au ten tycz ne go chrze œci ja ñ stwa11. Be ne dykt XVI na pi sa³
w en cy kli ce Deus ca ri tas est, ¿e „u pocz¹tku by cia chrze œci ja ni nem nie ma de -
cy zji ety cz nej czy ja kiejœ wie l kiej idei, ale na to miast spo t ka nie z wy da rze niem,
z Osob¹, któ ra na da je ¿y ciu now¹ per spe kty wê, a tym sa mym de cy duj¹ce ukie -
run ko wa nie”12.

An tro polo gicz na po staæ i dia lo gi cz na stru ktu ra wia ry. Wia ra chrze œci-
ja ñ ska nie jest wy ni kiem mo zo l ne go i sa mo tne go za sta na wia nia siê, jak to ma
mie j s ce w przy pa d ku fi lo zo fii, rodz¹cej siê z roz wa ¿a nia. Jest ona wy ni kiem
dia lo gu, wy ra zem s³ucha nia, py ta nia i od po wie dzi, bo wiem, jak uczy³
œw. Pawe³, „wia ra ro dzi siê z tego, co siê s³yszy” (Rz 10, 17)13.

„Wia ra przy cho dzi do cz³owie ka z zewn¹trz i jest to dla niej isto t ne. Nie
jest ona czymœ wy my œlo nym, ale jest tym, co zo sta³o mi po wie dzia ne, co do
mnie przy cho dzi jako coœ, co nie zo sta³o ani nie mog³o byæ prze ze mnie wy my -
œlo ne, czymœ, co wzy wa i zo bo wi¹zuje. Isto t na jest dla wia ry ta dwo i sta stru ktu -
ra: «Czy wie rzysz?» – «Wie rzê», jako fo r ma wez wa nia z zewn¹trz i od po wie dzi 
na nie. Jest wiêc rzecz¹ no r maln¹, gdy, poza nie li cz ny mi wyj¹tka mi, mu si my
po wie dzieæ: nie do szed³em do wia ry przez pry wa t ne po szu ki wa nia, ty l ko j¹
otrzy ma³em jako dar, któ ry mnie po niek¹d wy prze dzi³. Wia ra nie mo¿e i nie po -
win na byæ ty l ko pro du ktem roz wa ¿a nia”14.

Wia ra ma dia lo giczn¹ stru ktu rê, gdy¿ „z isto ty swej kie ru je ku «ty» i ku
«my» i ty l ko na dro dze tej pod wó j nej spó j ni ³¹czy cz³owie ka z Bo giem (...). Bóg 
chce przyjœæ do cz³owie ka, szu ka cz³owie ka ty l ko przez cz³owie ka, szu ka
cz³owie ka ty l ko w jego zwi¹zku z in ny mi lu dŸ mi (...) dia log Boga z lu dŸ mi roz -
gry wa siê ty l ko w dia lo gu lu dzi miê dzy sob¹ (...). Roz mo wa cz³owie ka z Bo -
giem i roz mo wa lu dzi miê dzy sob¹ wza je m nie siê prze ni kaj¹ i wa run kuj¹”15.
Dia lo gi cz na stru ktu ra wia ry wska zu je na pie r wsze ñ stwo g³oszo ne go s³owa
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10  Zob. J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 77-78.
11  Tezê o chrze œci ja ñ stwie jako Oso bie za czerpn¹³ Ra t zin ger od swo je go mi strza – R. Gu ar di nie go,
roz wi jaj¹c j¹ i uza sad niaj¹c. Fo r mu³a ta nie jest jed nak zwyk³¹ me ta for¹, ale okre œla re aln¹ isto tê chrze -
œci ja ñ stwa (zob. M. Szta ba, Jo se p ha Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ stwa...,
s. 8).
12  Be ne dykt XVI, En cy kli ka Deus ca ri tas est. O mi³oœci chrze œci ja ñ skiej (25.12.2005), nr 1.
13  Zob. J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 89.
14  Ta m ¿e, s. 90.
15  Ta m ¿e, s. 92-94.



w wie rze. Pry mat s³owa oz na cza to, ¿e wia ra na le ¿y do wspól no ty du cha, jest
naj pierw wez wa niem do jed no œci du cha, przez jed noœæ s³owa16.

Spo³ecz ny cha ra kter wia ry. W od ró ¿ nie niu od indy widua listy cz nej stru k -
tu ry my œle nia filo zofi cz ne go (fi lo zof sa mo dzie l nie za sta na wia siê nad prawd¹)
wia ra chrze œci ja ñ ska z ra cji swo jej antro polo gi cz nej po sta ci i dia lo gi cz nej struk -
tu ry ma spo³ecz ny cha ra kter. Wska zuj¹ na nie go rów nie¿ sym bo le wia ry17, na
cze le z sym bo lem apo sto l skim, bêd¹ce stre sz cze niem wia ry chrze œci ja ñ skiej18.
Wia ra do ma ga siê wspó l ne go wy zna wa nia i wie l bie nia Boga, bo wiem „ka ¿ dy
cz³owiek ma w rê kach wia rê jako sym bo lon, jako nie pe³n¹, od³aman¹ cz¹stkê,
któ ra mo¿e od na leŸæ swoj¹ jed noœæ i ca³oœæ ty l ko przez z³o¿e nie z in ny mi. (...)
Wia ra do ma ga siê jed no œci, przy zy wa wspó³wy zna w ców, z isto ty swej ma
zwi¹zek z Ko œcio³em (...), któ ry jest nie od zo w nym ele men tem wia ry, któ rej
sen sem jest wspó l ne wy zna wa nie i wie l bie nie”19. Chrze œci ja ñ stwo nie jest ja -
kimœ abs tra kcy j nym two rem, lecz ist nie je w Ko œcie le, któ ry je urze czy wi st nia.
J. Ra t zin ger, odwo³uj¹c siê do Oj ców Ko œcio³a, wska zu je na Ko œció³ jako
„wspól no tow¹ po staæ chrze œci ja ñ skiej wia ry”20. Z po wo du spo³ecz ne go cha ra -
kte ru wia ry oma wia ny Au tor zwra ca wielk¹ uwa gê na zna cze nie li tu r gii i sa kra -
men tów w roz wo ju wia ry, w wy cho wy wa niu do wia ry i w wie rze, bo wiem do -
ma ga siê ona ce le bra cji, a w niej wspó l ne go wy zna wa nia i œwiê to wa nia
w Ko œcie le i z Nim, któ ry jest mie j s cem pos³ugi wa nia w wie rze21. Ko œció³ jako
wspól no ta wia ry jest ta k ¿e ob sza rem ro zu mie nia i au ten ty cz nej in ter pre ta cji
S³owa Bo ¿e go i sa mej wia ry22.

Ro zu m ny cha ra kter wia ry chrze œci ja ñ skiej szu kaj¹cej zro zu mie nia.
Wia ra chrze œci ja ñ ska od pocz¹tku jawi siê jako pra wdzi we po zna nie23, a jej part -
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16  Zob. Be ne dykt XVI, Ad ho r ta cja apo sto l ska Ver bum Do mi ni. O S³owie Bo ¿ym w ¿y ciu i mi sji Ko œcio³a
(30.09.2010).
17  J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 95-96.
18  Por. ta m ¿e, s. 95-99; KKK, nr 185-197.
19  J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 97.
20  Por. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 20-21, 47-49, 61-67; zob. KKK, nr 1124.
21  Por. Jo seph Ra t zin ger – Be ne dykt XVI, Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa. Szki ce do te o lo gii fun da -
men tal nej, t³um. W. Szy mo na, Kra ków 2009, s. 105-108; Ten ¿e, Ope ra omnia. Ko œció³ – znak wœród na -
ro dów. Pi s ma ekle zjo logi cz ne i eku me ni cz ne, t. VIII/1, Lu b lin 2013, s. 109-114.
22  Akt wia ry im p li ku je w³¹cze nie w Ko œció³, któ ry jest Matk¹ i Na uczy cielk¹ (zob. Ten ¿e, Fo r ma l ne za -
sa dy chrze œci ja ñ stwa..., s. ta m ¿e, s. 435-446; Ten ¿e, En cy kli ka Spe sa l vi, nr 19).
23 Wia ra chrze œci ja ñ ska jest po zna niem oso bo wym i obie kty w nym. Nie jest wy my œla niem, lecz do sto so -
wa niem siê i ws³uchi wa niem siê w spra wie d li woœæ Stwó r cy oraz w pra wdê sa me go stwo rze nia. Po zna nie,
ja kie nie sie wia ra, chro ni cz³owie ka przed wszelk¹ prze wro t no œci¹ (zob. Ten ¿e, Fo r ma l ne za sa dy chrze -
œci ja ñ stwa, s. 85-96). Po zna nie wia ry do sta r cza cz³owie ko wi „no wych oczu i no we go se r ca zdo l nych
wznieœæ siê ponad ma te ria li styczn¹ wi zjê lu dz kich wy da rzeñ i do strzec w roz wo ju coœ ponad, cze go



ne rem w tym dzie le jest fi lo zo fia gre cka. Chrze œci ja ñ stwo nie odwo³ywa³o siê
w swo ich pocz¹tkach do po ezji i po li ty ki jako dwóch wie l kich Ÿró de³ po ga ñ -
skich re li gii, ale od razu po dej mo wa³o ro zumn¹ re fle ksjê nad w³asn¹ wiar¹.
W od ró ¿ nie niu od hin du i z mu czy te¿ bud dy z mu chrze œci ja ñ ska wia ra za wsze
trwa³a przy rea li sty cz nym po zna niu24. 

J. Ra t zin ger, odwo³uj¹c siê do s³ów z Pro lo gu œw. Jana: „Na pocz¹tku by³o
S³owo” (por. J 1, 1), na pi sze, ¿e „w al fa be cie wia ry na pie r wszym mie j s cu stoi
wy po wiedŸ: na pocz¹tku by³ Lo gos. Wia ra po ka zu je nam, ¿e od wie cz ny Ro zum 
jest przy czyn¹ wszy stkich rze czy lub te¿, ¿e rze czy u sa mych swych pod staw
maj¹ cha ra kter ro zu mo wy. Wia ra nie chce pro po no waæ ja kiejœ fo r my psy cho te -
ra pii, jej psy cho te ra pi¹ jest pra wda. (...) Dla te go te¿ wia ra w sa mym swo im
wnê trzu jest, jak mówi¹ Oj co wie, qu e rens in tel le c tum, szu kaj¹c¹ ro zu mie nia.
Ro zu mie nie, a wiêc ra cjo na l ne za jê cie siê da nym wcze œ niej s³owem, kon sty -
tuty w nie na le ¿y do wia ry”25.

Ro zu mnoœæ wia ry chrze œci ja ñ skiej ma swo je Ÿród³o w oso bie Je zu sa
Chry stu sa, jak przy po mi na Ra t zin ger, powo³uj¹c siê na myœl Te r tu lia na: „Do -
mi nus no ster ve ri ta tem se, non con sue tu di nem cog no mi na vit” (Chry stus na zwa³ 
siê prawd¹, a nie zwy cza jem)”26. Do isto ty wia ry na le ¿y mó wie nie „tak” wo bec
pra wdy, bo wiem w swo jej pod sta wo wej stru ktu rze „nie jest ona sa mym za ufa -
niem po zba wio nym tre œci, lecz za wsze jest za ufa niem kon kre t nej oso bie i jej
s³owom, a wiêc za wsze jest spo t ka niem z prawd¹, za wie raj¹c¹ okre œlon¹ treœæ.
To w³aœ nie wy zna cza jej spe cy fi cz ne mie j s ce w hi sto rii re li gii”27.

W re fle ksji oma wia ne go Au to ra czê sto roz wa ¿a na jest re la cja za chodz¹ca
po miê dzy wiar¹ a ro zu mem, gdy¿ te rze czy wi sto œci „po trze buj¹ sie bie na wza -
jem, aby urze czy wi st nia³a siê ich pra wdzi wa na tu ra i mi sja”28.

Wia ra jako na da nie sen su i Ÿród³o nad ziei29. Ra t zin ger, za sta na wiaj¹c siê
nad tym, czym jest w³aœci wie wia ra, od po wia da, ¿e jest ona „po staw¹ cz³owie ka 
wo bec ca³ej rze czy wi sto œci, nie daj¹c¹ siê spro wa dziæ do wie dzy, nie -
wspó³miern¹ z wiedz¹, jest na da niem sen su, bez któ re go cz³owiek nie zna laz³by 
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te ch ni ka nie mo¿e daæ” (Ten ¿e, En cy kli ka Ca ri tas in ve ri ta te. O in te gra l nym roz wo ju lu dz kim w mi³oœci
i pra w dzie (29.06.2009), nr 77).
24 Por. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 51-52; M. Szta ba, Jo se p ha Ra t zin ge ra – Be ne dy kta XVI
ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ stwa..., s. 6-8.
25 J. Ra t zin ger, Pra wda w te o lo gii, t³um. M. Mi ja l ska, Kra ków 2001, s. 120; zob. ten ¿e, Wpro wa dze nie
w chrze œci ja ñ stwo..., s. 73-77.
26 Ten ¿e, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 142.
27 Ten ¿e, Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa..., s. 439, 452-460.
28 Ten ¿e, En cy kli ka Spe sa l vi, nr 22; zob. Ten ¿e, En cy kli ka Ca ri tas in ve ri ta te, nr 56-57.
29 Zob. M. Szta ba, Jan Pawe³ II i Be ne dykt XVI w po szu ki wa niu pod staw pe da go gii nad ziei – czêœæ I i II,
„Ka te che ta”, 10 (2009), s. 48-54 oraz „Ka te che ta”, 11 (2009), s. 50-54.



dla sie bie mie j s ca w œwie cie (...). Isto t nie bo wiem cz³owiek ¿yje nie ty l ko chle -
bem tego, co mo¿e wy ko naæ; ¿yje jako cz³owiek w³aœ nie tym, co mu jest w³aœci -
we jako cz³owie ko wi: s³owem, mi³oœci¹ i sen sem (...). Ale sens nie p³ynie z wie -
dzy. Chcieæ go wy pro wa dzaæ z wie dzy by³oby tym sa mym, co bez sen so w ne
usi³owa nie Münchhausena, by sa me mu wyci¹gn¹æ siê z ba g na za w³osy. Wy da -
je mi siê, ¿e ta ab sur da l na hi sto ria do brze ilu stru je za sad nicz¹ sy tu a cjê cz³owie -
ka. Z ba g na nie pe w no œci, nie zdo l no œci do ¿y cia nikt sam sie bie nie wyci¹gnie;
z ni cze go te¿ sie bie nie wyci¹gnie my, jak to je sz cze móg³ przy pu sz czaæ Ka r te -
zjusz, przez ja kieœ co gi to ergo sum, za po moc¹ ³añ cu cha ro zu mo wañ. Sens, jaki
so bie cz³owiek sam wy my œli³, nie jest osta te cz nie ¿ad nym sen sem. Sen su, to
zna czy pod sta wy, na któ rej opie ra siê ca³a na sza eg zy sten cja, nie mo ¿ na so bie
stwo rzyæ, mo ¿ na go ty l ko przyj¹æ”30. 

Wia ra or ga ni cz nie zwi¹zana jest z nad ziej¹. Ona ju¿ te raz daje cz³owie ko -
wi coœ z sa mej ocze ki wa nej rze czy wi sto œci, w³¹czaj¹c przysz³oœæ w obe c ny
czas. Wia ra prze to na da je ¿y ciu nowy fun da ment, na któ rym cz³owiek mo¿e siê
oprzeæ, a doty ch cza so wy fun da ment, czy li uf noœæ pok³ada na w ma te ria l nych
do brach, ule ga rela ty wi za cji31. Wie rzyæ wiêc po chrze œci ja ñ sku „oz na cza za -
wie rzyæ sen so wi, któ ry utrzy mu je mnie i ca³y œwiat; przyj¹æ wia rê jako bez pie -
cz ny grunt, na któ rym mogê stan¹æ bez obaw. (...) Wie rzyæ po chrze œci ja ñ sku
zna czy po j mo waæ na sze ist nie nie jako od po wiedŸ na S³owo, Lo gos, któ re
wszy stko utrzy mu je i oga r nia. Oz na cza to zgo dê na to, ¿e sens, któ re go nie mo -
¿e my sami na daæ, lecz któ ry ty l ko mo ¿e my przyj¹æ, ju¿ nam zo sta³ da ro wa ny,
tak i¿ wy sta r czy go przyj¹æ i mu siê po wie rzyæ”32.

Wia ra jako ¿y cie i pra kty ka. Wcze œ niej za pre zen towa ne isto t ne ce chy
wia ry chrze œci ja ñ skiej po zwa laj¹ obe c nie uka zaæ j¹ jako ¿y cie i pra kty kê.
„Wia ra chrze œci ja ñ ska nie jest ide¹, ty l ko ¿y ciem, nie jest du chem ist niej¹cym
dla sie bie sa me go, ty l ko wcie le niem, du chem w cie le hi sto rii i jej «my». Nie jest 
mi styk¹, uto ¿ sa mia niem siê du cha z Bo giem, ty l ko pos³usze ñ stwem i s³u¿b¹;
jest wznie sie niem siê ponad sie bie, wy zwo le niem z w³as ne go «ja» przez od da -
nie siê w s³u¿bê temu, cze go sam nie wy ko na³em i nie wy my œli³em, uwo l nie -
niem siê przez pod jê cie s³u¿by dla ca³oœci”33.

Oma wia ny Au tor na ró ¿ ny spo sób uka zu je ¿y cio we i pra kty cz ne zna cze -
nie wia ry, oba laj¹c no wo ¿y t ne po j mo wa nie rze czy wi sto œci eli mi nuj¹ce wia rê34
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30 J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo..., s. 71.
31 Zob. Be ne dykt XVI, En cy kli ka Spe sa l vi, nr 7-8. 
32 J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 71-72.
33 Ta m ¿e, s. 99.
34 Zob. ta m ¿e, 55-66.



oraz ste reo ty po we my œle nie, ja ko by za gad nie nie Boga by³o ty l ko pro ble mem
czy sto teo re ty cz nym35. Zda niem J. Ra t zin ge ra Bóg jest „ist no œci¹ «pra k -
tyczn¹», a nie ty l ko zwie ñ cze niem teo re ty cz nym ob ra zu œwia ta, któ re do sta r cza 
po cie chy – któ re mo ¿ na przyj¹æ lub po pro stu obejœæ i omin¹æ. W dzi sie j szych
cza sach wi dzi my to wszê dzie tam, gdzie œwia do me ne go wa nie Jego ist nie nia
sta³o siê kon se k wentn¹ po staw¹ i gdzie nic ju¿ nie ³ago dzi Jego nie obe cno œci.
Gdy bo wiem od cho dzi siê od Boga, z pocz¹tku wszy stko zda je siê to czyæ tak
jak do ty ch czas. Fun da men tal ne de cy zje, pod sta wo we fo r my ¿y cia na dal trwaj¹, 
choæ utra ci³y ju¿ swe uza sad nie nie. Ale jak po ka za³ Nie tzsche, wszy stko
siê zmie nia, gdy, ko niec ko ñ ców, rze czy wi œcie po ja wia siê wieœæ, ¿e Bóg jest
ma r twy – wieœæ, któ ra go dzi nas w samo se r ce. Wspó³cze œ nie taki stan mo ¿ na
do strzec prze de wszy stkim w po dej œciu na uki do lu dz kie go ¿y cia: dla na uki
cz³owiek jako cz³owiek co raz bar dziej zni ka, nie ja ko auto ma ty cz nie staj¹c siê
obie ktem te ch ni cz nym (...)36. Jak cz³owiek bê dzie post rze ga³ cz³owie ka, je œli
nie bê dzie ju¿ móg³ w dru gim do strzec œla dów Bo ¿ej ta je mni cy, a je dy nie
w³asn¹ zdo l noœæ wy twa rza nia (...). Po win ni œmy siê za sta no wiæ, czy Bóg nie jest 
pra wdziw¹ i w³aœciw¹ rze czy wi sto œci¹, fun da men tal nym za³o¿e niem wsze l kie -
go «re a li z mu», tak i¿ bez Nie go nic nie mo¿e byæ zdro we”37.

Cho cia¿ wia ra chrze œci ja ñ ska do ty czy tego, co wie cz ne, to mamy w niej
do czy nie nia z Bo giem w hi sto rii, z Bo giem jako cz³owie kiem”, dziê ki cze mu
prze rzu ca ona „most ponad prze pa œci¹ miê dzy wie cz no œci¹ a do cze s no œci¹,
miê dzy tym, co wi dzia l ne, i tym, co nie wi dzia l ne”38. „Wia ra chrze œci ja ñ ska
obe j mu je wszy stkie dzie dzi ny ¿y cia, tkwi w nu r cie hi sto rii i cza su, ma zna cze -
nie ta k ¿e poza sfer¹ na szych su bie kty w nych wy ob ra ¿eñ”, dla te go te¿ ma zdo l -
noœæ i moc kszta³to wa nia hi sto rii, staj¹c siê wspó l nym dro go wska zem39. Ten
pra kty cz ny i ¿y cio wy cha ra kter wia ry chrze œci ja ñ skiej kszta³tuje jej or ga ni cz ny 
zwi¹zek z nad ziej¹40 i mi³oœci¹41. Zda niem Ra t zin ge ra pry mat mi³oœci w chrze -
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35 W swo im uza sad nie niu Ra t zin ger powo³uje siê na opi niê wie lu uczo nych, odwo³uj¹c siê do Dia lo gów
o re li gii na tu ra l nej Wer ne ra Hei sen be r ga (zob. Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa…, s. 88-96).
36  W tym mo men cie przy ta cza nej re fle ksji Au tor po dej mu je pro blem ho do w li em brio nów w celu zdo by -
cia „ma te ria³u gene ty cz ne go”, kie ruj¹c uwa gê na bar dzo wa ¿ ne za gad nie nie sze ro ko ro zu mia nej in ¿y-
nie rii ge ne ty cz nej i pod kre œlaj¹c pod sta wo wy fakt, ¿e nie za wsze to, co jest te ch ni cz nie mo ¿ li we do zro -
bie nia, jest mo ra l nie go dzi we i dopu sz cza l ne.
37 J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 12-13.
38 Ta m ¿e, s. 51.
39 Por. ta m ¿e, s. 7.
40 Zob. Be ne dykt XVI, En cy kli ka Spe sa l vi, nr 2-3, 24-31.
41 Chrze œci ja ñ stwo nie ucie ka od pro ble mów tego œwia ta, ale w œwie t le Ob ja wie nia po dej mu je je, szu -
kaj¹c ade k wa t nych roz wi¹zañ. Taki sto su nek do œwia ta i ¿yj¹cego w nim cz³owie ka spra wia, ¿e chrze œci -
ja ñ stwo zde cy do wa nie wy ró ¿ nia siê od in nych re li gii, któ re czê sto za j muj¹ obo jê t ny sto su nek do
rze czy wi sto œci œwia ta i pro ble mów cz³owie ka. Doj rza³a wia ra chrze œci ja ñ ska, owo cuj¹ca czynn¹ mi³oœci¹



œci ja ñ stwie poci¹ga za sob¹ prze warto œcio wa nie ro zu mie nia rze czy wi sto œci.
„W œwie cie, któ ry osta te cz nie nie jest ma te ma tyk¹, ty l ko mi³oœci¹, mi ni mum
jest w³aœ nie ma xi mum; to naj mnie j sze, co mo¿e ko chaæ, jest naj wiê ksze”42.
Przy czym Au tor do da je, ¿e za rów no mi³oœæ, jak i my œle nie (lo gos) s¹ przy mio -
ta mi Boga. „Lo gos nie ty l ko ob ja wi³ siê jako mate ma ty cz ny ro zum, bêd¹cy
pod staw¹ wszy stkich rze czy, lecz ta k ¿e jako stwó r cza Mi³oœæ”43. Chrze œci ja ñ -
stwo jest syn tez¹ ro zu mu, wia ry i ¿y cia44.

3. Od wie cz ne pro ble my i dy le ma ty do tycz¹ce wia ry i lu dzi wierz¹cych

Mówi¹c o wie rze chrze œci ja ñ skiej w kon te k œcie wy cho wa nia do/w/przez
ni¹, na le ¿y mieæ na uwa dze od wie cz ne pro ble my i dy le ma ty, ja kie s¹ z ni¹
zwi¹zane. W œwie t le my œli oma wia ne go Au to ra mo ¿ na wskazaæ generalnie na
cztery.

Wia ra i w¹tpie nie jako no r ma l na sy tu a cja cz³owie ka wo bec za gad nie nia
Boga. J. Ra t zin ger pod kre œla, ¿e wierz¹cy wy zna je swoj¹ wia rê „na oce a nie ni -
co œci, wœród ci¹g³ych nie bez pie czeñstw i pow¹tpie wañ, a ten oce an nie pe w no -
œci jest je dy nym mie j s cem jego wia ry”45. Je ¿e li za sad nicz¹ spraw¹ losu
cz³owie ka jest mo ¿ li woœæ od na le zie nia osta te cz ne go sensu swe go ist nie nia, to
jak za uwa ¿a oma wia ny Au tor, do ko nu je siê to „nie ina czej, jak ty l ko w tej nie -
ustan nej ry wa li za cji miê dzy zw¹tpie niem a wiar¹, nie pe w no œci¹ a pe w no œci¹
(...). Za rów no wierz¹cy, jak i nie wierz¹cy, ka ¿ dy na swój spo sób, do œwia d czaj¹
zw¹tpie nia i wia ry, je œli ty l ko nie ukry waj¹ siê sami przed sob¹ i przed prawd¹
swe go ist nie nia. Nikt nie mo¿e unikn¹æ ca³ko wi cie w¹tpie nia ani ca³ko wi cie
wia ry; dla jed nych wia ra bê dzie ist nia³a prze ciw w¹tpie niu, dla dru gich przez
w¹tpie nie i w fo r mie w¹tpie nia (...). Mo¿e w³aœ nie w¹tpie nie jed ne go i dru gie go 
cz³owie ka chro ni ich przed za skle pie niem siê w so bie i mog³oby siê staæ mie j s -
cem spo t ka nia. Nie po zwa la im zamkn¹æ siê w so bie, ka¿e wierz¹cemu doj rzeæ
cz³owie ka w nie wierz¹cym, a nie wierz¹cemu w wierz¹cym. Dla pie r wsze go
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w pra wdzie, jawi siê jako isto t ny czyn nik w in te gra l nym roz wo ju lu dz kim, tak w wy mia rze jed no stko -
wym, jak i spo³ecz nym (zob. Be ne dykt XVI, En cy kli ka Ca ri tas in ve ri ta te, nr 55). Wia ra dzia³a po przez
bez in te re sown¹ mi³oœæ (Ten ¿e, En cy kli ka Deus ca ri tas est, nr 7-9, 19-39; Ten ¿e, List apo sto l ski Po rta fi -
dei, nr 6, 14; P. Ide, Chry stus daje wszy stko. Te o lo gia mi³oœci Be ne dy kta XVI, prze³. W. Szy mo na, Kra ków
2011).
42 J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 162.
43 Ten ¿e, Wia ra – pra wda – to le ran cja. Chrze œci ja ñ stwo i re li gie œwia ta, t³um. R. Zaj¹czko wski, Kie l ce
2004.
44 Por. M. Szta ba, Jo se p ha Ratzin gera- Bene dy kta XVI ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ stwa…, s. 8-12; zob.
J. Ra t zin ger, Wyk³ady ba wa r skie z lat 1963-2004, t³um. A. Cza r no cki, Wa r sza wa 2009, s. 103-234. 
45 J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 41.



jest to ucze st ni c two w lo sie nie wierz¹cego, dla dru gie go jest to spo sób, w jaki
wia ra mimo wszy stko po zo sta je dla nie go wy zwa niem”46.

Ta para do ksa l nie po do b na sy tu a cja cz³owie ka wierz¹cego i nie wierz¹cego 
sta no wi wie l kie wy zwa nie dla pra cy kate che ty cz nej i pro ce su wy cho wy wa nia
do doj rza³ej wia ry47. Dla te go z wielk¹ po wag¹ i zro zu mie niem dla tej sy tu a cji
pisa³ da lej J. Ra t zin ger, ¿e „jak wierz¹cemu zda rza siê, ¿e bê dzie siê d³awi³
s³on¹ wod¹ zw¹tpie nia, któr¹ oce an nie ustan nie za le wa mu usta, tak samo nie -
wierz¹cy w¹tpi w sw¹ nie wia rê, w rze czy wist¹ ca³ko wi toœæ œwia ta, któ ry zde -
cy do wa³ siê uz naæ za wszy stko. (...) Tak wiêc, jak wierz¹cy wie, ¿e mu za wsze
gro zi nie wia ra, i tê nie wia rê musi za wsze od czu waæ jako nie ustann¹ po ku sê
– tak dla nie wierz¹cego wia ra po zo sta je za wsze za gro ¿e niem i po kus¹ w je go
po zo r nie na za wsze za mkniê tym œwie cie. Jed nym s³owem, nie ma ucie cz ki
przed dy le ma tem lu dz kie go ist nie nia. Kto chce unikn¹æ nie pe w no œci w rze -
czach wia ry, bê dzie mu sia³ do œwia d czyæ nie pe w no œci nie wia ry, któ ra ni g dy nie
mo¿e osta te cz nie na pe w ni po wie dzieæ, czy jed nak wia ra nie jest prawd¹. Do -
pie ro gdy ktoœ od rzu ci wia rê, oka zu je siê, ¿e nie mo ¿ na jej ca³ko wi cie od-
rzu ciæ”48. Nie wierz¹cy jest po niek¹d w per ma nen t nej sy tu a cji – „a mo¿e to jed -
nak pra wda!”, dziê ki cze mu, przez swo je otwa r cie i po szu ki wa nie pra wdy,
mo¿e on do œwia d czyæ ³aski wia ry. 

„Drêcz¹ca moc nie wia ry w g³êbi w³as nej wia ry”49. Wia ra jest da rem, ale
i za da niem. Wia ry nie po sia da siê raz na za wsze, ale trze ba j¹ ci¹gle na nowo
zdo by waæ, pie lê g no waæ, pog³êbiaæ, bo wiem „wierz¹cemu za gra ¿a prze de
wszy stkim, ¿e oga r niaj¹ca go w chwi lach trud no œci nie pe w noœæ sta wi mu na gle
twar do przed ocza mi kru choœæ ca³oœci wia ry, ca³oœci, któ ra zwy kle wy da je siê
sama przez siê zro zu mia³a”50. Po twier dza tê pra wdê ¿y cie wie lu œwiê tych, któ -
rzy do œwia d cza li cie mnej nocy wia ry51.

Wia ra mierz¹ca siê z dwo ma ro dza ja mi prze pa œci, któ re s¹ za ra zem zgo r -
sze niem: wi dzia l ne – nie wi dzia l ne, on giœ – dzi siaj. J. Ra t zin ger za uwa ¿a, ¿e
wia ra oz na cza za wsze „skok po przez bez denn¹ prze paœæ, mia no wi cie z na pie -
raj¹cego na cz³owie ka do ty kal ne go œwia ta; wia ra za wsze za wie ra coœ z wie l kiej
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46  Ta m ¿e, s. 43.
47  Oczy wi œcie jest to pro po zy cja dla tzw. ate i z mu re fle ksyj ne go, któ ry w od ró ¿ nie niu od ideo logi cz ne go 
ce chu je siê otwa r tym umys³em i po szu ki wa niem (zob. M. Szta ba, Pseu dona u ko woœæ i nie bez pie czeñ stwo
wspó³cze s ne go ate i z mu, „Ka te che ta”, 10 (2011), s. 72-76). 
48  J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 41-42.
49  Ta m ¿e, s. 38.
50  Ta m ¿e, s, 38.
51  Por. ta m ¿e, s. 38-40.



przy go dy, zry wu i sko ku, bo za wsze jest ry zy kiem, ¿e siê przy j mie jako rze czy -
wi ste i pod sta wo we to, cze go bez po œred nio nie wi daæ (...). (Wia ra jest – moja
uwa ga) roz strzy g niê ciem an ga ¿uj¹cym g³êbiê lu dz kiej eg zy sten cji, do ma -
gaj¹cym siê od cz³owie ka zwro tu, jaki siê osi¹ga je dy nie po przez de cy zjê”52.
Wia ra wywo³uje zgo r sze nie z po wo du dys tan su po miê dzy tym, co wi dzia l ne,
a tym, co nie wi dzia l ne. Jawi siê ona jako zu chwa³y i „wy ma gaj¹cy wspa -
nia³omy œl no œci cz³owie ka skok z po zo r nej pe³ni na sze go œwia ta wi dzia l ne go
w po zorn¹ ni coœæ nie wi dzia lne go i nie do siê gal nego”53.

Drug¹ prze pa œci¹, z któr¹ musi mie rzyæ siê wia ra i przez to po wo du je zgor -
sze nie, jest kon sek wen t ne przy j mo wa nie dziœ tego, co wczo ra j sze, tj. tra dy cji,
i opo wia da nie siê za tym, co wie cz nie wa ¿ ne. Zgo r sze nie po le ga na tym, ¿e dzi -
siaj idea po stê pu zast¹pi³a myœl o tra dy cji54. On giœ – to tra dy cja, dziœ – to po -
stêp. A sko ro tak siê rze czy maj¹, to sy tu a cja ta ro dzi wa ¿ ne i trud ne kwe stie:
„Czy w ogó le mo ¿e my je sz cze wie rzyæ? A na wet trze ba je sz cze ra dy ka l niej za -
py taæ: Czy po win ni œmy wie rzyæ, czy nie mamy obo wi¹zku ze r waæ ze snem
i stan¹æ wo bec rze czy wi sto œci? Dzi sie j szy chrze œci ja nin tak musi py taæ; nie
wol no mu za do wa laæ siê tym, ¿e przez wsze l kie go ro dza ju wy krê ty uda siê wre -
sz cie zna leŸæ tak¹ in ter pre ta cjê chrze œci ja ñ stwa, jak¹ ju¿ nie bê dzie mo ¿ na siê
go r szyæ”55. Wo bec wspo mnia nych prze pa œci doj rza³a wia ra chrze œci ja ñ ska do -
ma ga siê sta niê cia w pra wdzie wo bec rze czy wi sto œci, bez wy krê tów i ta niej in -
ter pre ta cji56.

Pod sta wo wy pa ra doks w chrze œci ja ñ stwie: Bóg da le ki - Bóg bli ski. „Bóg
uzy ska³ w Chry stu sie kon kretn¹ po staæ, ale te¿ Jego ta je mni ca tym spo so bem
sta³a siê je sz cze wiê ksza (...). Boga nie mo ¿e my zde fi nio waæ czy wrêcz prze -
nikn¹æ”57. Rów no cze s na im ma nen cja58 i trans cen den cja59 Boga po wo duj¹,
¿e ³atwiej jest mó wiæ o Nim i wie rzyæ w Nie go w re li giach azja ty c kich, czy te¿
w is la mie. Pro œciej jest wie rzyæ w to, co jest wie cz nie nie po jêt¹ ta je mnic¹.
W chrze œci ja ñ stwie zaœ „Bóg sta³ siê nam tak bli ski, ¿e Go mo ¿e my za biæ,
i przez to nie ja ko prze sta je byæ dla nas Bo giem. I tak sta je my dziœ tro chê zmie -
sza ni przed tym chrze œci ja ñ skim Ob ja wie niem i py ta my siê (...) czy nie by³o
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52  Ta m ¿e, s. 48-49.
53  Ta m ¿e, s. 49.
54  Zob. T. Ro w land, Wia ra Ra t zin ge ra. Te o lo gia Be ne dy kta XVI, prze³. A. Go mo la, Kra ków 2010,
s. 87-113.
55  J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 53.
56  Por. ta m ¿e, s. 49-54.
57  Ta m ¿e, s. 21.
58  Zob. ta m ¿e, s. 25-26, 51-52.
59  Zob. ta m ¿e, 46-47.



o wie le pro œciej wie rzyæ w to, co wie cz ne – uta jo ne, po wie rzyæ siê temu, roz wa -
¿aj¹c to i tê sk ni¹c za tym? Czy nie by³oby le piej, gdy by nas Bóg po zo sta wi³
w nie sko ñ czo nym od da le niu? Czy nie by³oby ³atwiej, wznosz¹c siê ponad
wszy stko, co zie m skie, w spo ko j nej kon tem p la cji wpa try waæ siê w wie cz nie
nie po jêt¹ ta je mni cê”60.

4. Wy cho wa nie do wia ry, w niej i przez ni¹ – wnio ski i po stu la ty

Wia ra chrze œci ja ñ ska ma w so bie nie zwyk³¹ moc wy cho wawcz¹.
Kszta³tuje ona cz³owie ka, a dla ka ¿ dej ku l tu ry do sta r cza wa ¿ nych pun któw od -
nie sie nia. Doj rza³a wia ra chrze œci ja ñ ska jest nie ja ko kwin te sencj¹ ku l tu ry.
J. Ra t zin ger za uwa ¿a, ¿e Ko œció³ ju¿ w sta ro¿y t no œci od niós³ do wia ry i przy -
swoi³ so bie pod sta wo we po jê cie anty czne go œwia ta kul tura l ne go, ja kim by³a
pa i de ia61. Dla te go pod kre œla, ¿e „wia ra jest eru di tio, ukul tura l nie niem cz³owie -
ka, wy cho wy wa niem go do otwa r to œci i g³êbi. Têpa wia ra, któ ra by siê zna j do -
wa³a obok ¿y cia jako nie prze tra wio na, ma gi cz na nie mal wie l koœæ, nie by³aby
wiar¹ chrze œci jañsk¹”62. Za nim jed nak nast¹pi pro ces wy cho wa nia w/przez
wia rê, musi zo staæ za ini cjo wa ny pro ces wy cho wa nia do wia ry. W tym kon te k -
œcie mo ¿ na mó wiæ o pe da go gi ce wia ry i pe da go gii wia ry63.

J. Ra t zin ger, ba zuj¹c na my œli Jeana Mo u ro ux, wska zu je na trzy sto p nie
do œwia d cze nia wia ry. Pie r wszym jest do œwia d cze nie em pi ry cz ne, któ re sta no wi 
punkt wyj œcia dla ka ¿ de go po zna nia64. Dro ga wia ry roz po czy na siê od do œwia d -
cze nia zmys³owe go, któ re ze swo jej na tu ry jest otwa r te na wia rê i zdo l ne do
trans cen den cji. Po twier dza ten fakt filo zo fi cz ne po zna nie cz³owie ka i Pi s mo
Œwiê te w swo im spo so bie ucze nia i prze ka zy wa nia wia ry. Rów nie¿ Je zus
w swo im na ucza niu pos³ugu je siê za sad ni czo przy po wie œci¹ jako podstawow¹
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60  Ta m ¿e, s. 52.
61  Zob. W. Ja e ger, Pa i de ia. Fo r mo wa nie cz³owie ka gre c kie go, t³um. M. Ple zia, H. Bed na rek, Wa r sza wa
2001.
62  J. Ra t zin ger – Be ne dykt XVI, Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa..., s. 459.
63  Wy cho wa niem do/w/przez wia rê chrze œci jañsk¹ za j mu je siê w spo sób szcze gó l ny Ko œció³ ka to li cki,
re a li zuj¹c so bie w³aœciw¹ mi sjê pro rock¹, kap³añsk¹ i kró lewsk¹. Uprzy wile jo wa nym mie j s cem wy cho -
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jej po œwie co ne i li cz ne rze czo we opra co wa nia tego za gad nie nia (zob. A. Ha j duk, J. Mó³ka (red.), Pe da go -
gi ka wia ry, Kra ków 2007). Po nie wa¿ jed nak do œwia d cze nie wia ry jest in te gra l nym ele men tem do œwia d -
cze nia cz³owie ka, to rów nie¿ przed sta wi cie le nauk huma ni sty cz nych oraz spo³ecz nych nie mog¹ go
mar gina li zo waæ w swo ich ba da niach do tycz¹cych inte gra l ne go roz wo ju oso by. Tym bar dziej pe da go dzy,
któ rym za le ¿y na au ten ty cz nym do bru roz wo jo wym ka ¿ de go i ca³ego cz³owie ka. Na po trze bê inter -
dyscyp linar ne go na mys³u nad do œwia d cze niem wia ry wska zu je cho cia ¿ by psy cho lo gia re li gii i ka te che ty -
ka (zob. S. Kul pa czy ñ ski, Mo d li twa w pro ce sie wy cho wa nia do wia ry, w: A. Ha j duk, J. Mó³ka (red.),
Pe da go gi ka wia ry.... , s. 306-309).
64  Zob. J. Ra t zin ger – Be ne dykt XVI, Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa..., s. 466-467.



form¹, w któ rej urze czy wi st nia siê na tym œwie cie po zna nie wia ry (J 16, 25).
Bo wiem, jak za uwa ¿a J. Ra t zin ger, przy po wie œci pe³ni¹ dwie za sad ni cze fun k -
cje: a) mówi¹ o stwo rze niach i ob ja œ niaj¹ je przez pod nie sie nie na wy ¿szy po -
ziom, na któ rym mo ¿ na „do siêgn¹æ” Boga; oraz b) wy ko rzy stuj¹ hi sto ry cz ne
do œwia d cze nia wia ry przez roz sze rza nie sen su przy po wie œci za czer p niê tych
z hi sto rii Izra e la65.

Ju¿ ten pie r wszy sto pieñ do œwia d cze nia wia ry sta wia nie ma³e za da nie dla
wy cho wa nia do/przez/w wie rze. W cza sach, kie dy za po mi na siê o œwie cie
stwo rzo nym, a lu dzie ¿yj¹ w tzw. „œwie cie dru go rzêd nym”, np. wir tu a l nym,
two rzo nym przez sa me go cz³owie ka, za da niem dla oma wia ne go wy cho wa nia
jest spro wa dza nie cz³owie ka z po wro tem na dro gi stwo rze nia po to, aby móg³
go zno wu zo ba czyæ i w nim po zna waæ sie bie sa me go oraz Boga66. U pocz¹tków
wy cho wa nia do wia ry po wi nien znajdowaæ siê œwiat objawiaj¹cy wielkoœæ
i m¹droœæ Stwórcy. 

Do œwia d cze nie em pi ry cz ne wia ry jest jed nak po wie rz chow ne i nie -
dok³adne, przez co do ma ga siê oœwie ce nia przez ro zum. Dla te go dru gim sto p -
niem do œwia d cze nia wia ry jest do œwia d cze nie eks pery men tal ne, bêd¹ce w³aœci -
wym na rzê dziem ca³ego no wo ¿yt ne go przy rodoz na w stwa. Opie ra siê ono na
tym, ¿e obok ary stotele so wskie go aksjo ma tu: Ni hil in in tel le c tu nisi prius in
sen su (do ro zu mu nie mo¿e wejœæ nic, czego wcze œ niej nie by³o w zmys³ach)
po ja wia siê ko ry guj¹cy go pla to ñ ski aksjo mat: Ni hil in sen su nisi per in tel le c -
tum (nic nie jest post rze ga ne, je œli przed tym nie zo sta³o zro zu mia ne). Do œwia d -
cze nie zmys³owe zo sta je oœwie co ne przez umys³, staj¹c siê no wym, doj rza l -
szym do œwia d cze niem. Do tego mo men tu stru ktu ra do œwia d cze nia wia ry jest
w ca³oœci ana lo gi cz na do stru ktu ry nauk przy rod ni czych, bo wiem „oby d wie ist -
niej¹ dziê ki dy na mi cz nej wiê zi ³¹cz¹cej umys³ i zmys³y oraz otwie raj¹cej dro gê
pro wadz¹c¹ w g³¹b”67.

Do œwia d cze nie eks pery men tal ne obok li cz nych za let ma jed nak pod sta -
wow¹ wadê, al bo wiem uprze d mio ta wia cz³owie ka w tra kcie do œwia d cze nia.
A prze cie¿ tego, co jest w cz³owie ku oso bo we, nie da siê pod daæ ca³ko wi tej
kon tro li. Tym bar dziej wy³¹czne po dej œcie eks pery men tal ne do wia ry i Boga
mo¿e do pro wa dziæ w ko ñ cu do te o lo gii œmie r ci Boga68. W kon te k œcie wia ry
³atwo jest do strzec wy ra Ÿ ne gra ni ce do œwia d cze nia ekspe rymen tal ne go. Jak
ma wia³ œw. Ig na cy z Lo y o li – Deus se m per ma ior (Bóg jest za wsze wiê kszy).
A to oz na cza, ¿e Bóg mo¿e uka zaæ mi siê ty l ko wte dy, gdy nie sto jê w mie j s cu,
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65  Zob. ta m ¿e, s. 462-464.
66  Zob. ta m ¿e, s. 464.
67  Ta m ¿e, s. 468.
68  Zob. ta m ¿e, s. 467-468.



lecz w do œwia d cze niu wi dzê dro gê i wci¹¿ je po sze rzam, pa miê taj¹c, ¿e samo
do œwia d cze nie to za ma³o. W zwi¹zku z tym fa ktem J. Ra t zin ger na pi sze, ¿e
„rze czy wi stoœæ Boga jest wiê ksza od na szych do œwia d czeñ, ta k ¿e od do œwia d -
cze nia Boga. Dla te go wia ry nie mo ¿ na prze ka zy waæ wed³ug sche ma tu po da ¿y
i po py tu, nie mo ¿ na siê za do wo liæ sa my mi py ta nia mi sta wia ny mi przez
cz³owie ka. Przy ta kim ogra ni cze niu nie mog³aby ju¿ pro mie nio waæ jej spe cy fi -
cz na rze czy wi stoœæ, a cz³owiek sta wa³by siê cia s ny i otê pia³y. Bo jak ju¿ po wie -
dzie li œmy, sam cz³owiek pyta zbyt rza d ko i nie ko nie cz nie o to, co trze ba”69.

Po ja wia siê wiêc trze ci sto pieñ do œwia d cze nia wia ry, tj. do œwia d cze nie
egzy sten cja l ne, któ re cha ra kte ryzu je siê otwa r to œci¹ ni g dy nie koñcz¹cej siê dro -
gi. Do œwia d cze nie wia ry jawi siê jako nie ustan na dro ga, któ ra do ma ga siê sta³ego
po sze rza nia do œwia d cze nia. „Wia ra ma pocz¹tek w do œwia d cze niu, nie mo ¿ na jej 
jed nak ogra ni czaæ do ju¿ zdo by te go do œwia d cze nia. Wia ra po bu dza do zdo by wa -
nia do œwia d czeñ i sama sta no wi Ÿród³o ci¹gle no wych. Za wsze wiê ksze go Boga
mo ¿ na po zna waæ ty l ko w prze kra cza niu owe go «ci¹gle wiê cej», w nie ustan nym
ko ry go wa niu w³as nych do œwia d czeñ. Tak wiêc wia ra i do œwia d cze nie sta no wi¹
jedn¹ dro gê, któ ra musi pro wa dziæ da lej. Au ten ty cz ne «do œwia d cze nie wia ry»
jest mo ¿ li we je dy nie dziê ki nie ustan ne mu prze kra cza niu sa mej wia ry”70.

Wy cho wa nie do/w/przez wia rê obok tego, ¿e po win no ba zo waæ na wy ¿ej
opi sa nym do œwia d cze niu wia ry, musi ta k ¿e uw z glêd niaæ spe cy fi kê re li gii
chrze œci ja ñ skiej71 oraz spe cy fi kê do œwia d cze nia chrze œcija ñ skie go zwi¹zan¹ ze 
wspó l nym ¿y ciem wia ry i li tu r gii w Ko œcie le, œwia de c twem wia ry wspó³wy -
zna w ców oraz z wzo rem œwiê tych, któ rzy sta no wi¹ ¿ywe wcie le nie do œwia d -
cza nej i niez³omnej wia ry72 i s¹ „spe³nio ny mi” chrze œci ja na mi73.

Nie da siê rów nie¿ ade k wa t nie urze czy wi st niaæ pro ce su wy cho wa nia do/w/przez
wia rê, bez uw z glêd nia nia Rat zin ge ro wskich za sad opi suj¹cych g³êbok¹ stru ktu rê
wia ry i eg zy sten cji chrze œci ja ñ skiej. Do tych za sad oma wia ny Au tor za li cza: za -
sa dê jed no stki, za sa dê „dla”, za sa dê ano ni mo wo œci, za sa dê nad mia ru, za sa dê
defi nity w no œci, za sa dê pry ma tu tego, co otrzy ma ne, oraz za sa dê pozy ty w no œci74.
Wspo mnia ne za sa dy wy zna czaj¹ po szcze gó l ne ob sza ry pra cy wy cho wa w czej.

Za sa da jed no stki pod kre œla per so na l ny wy miar chrze œci ja ñ stwa, w któ -
rym to, co ogó l ne i ca³oœcio we, or ga ni cz nie powi¹zane jest z tym, co jed no stko -
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69  Ta m ¿e, s. 465.
70  Ta m ¿e, s. 465.
71  Zob. aneks nr 2 za ty tu³owa ny: Jo se p ha Ratzin gera- Bene dy kta XVI ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ stwa.
72  Zob. J. Ra t zin ger – Be ne dykt XVI, Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa..., s. 471-474.
73  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 302-303.
74  Za gad nie nie to opi su jê w ane ksie nr 2, punkt 5.



we i szcze gó³owe. Za sa da ta wska zu je na po trze bê wy cho wy wa nia chrze œci ja -
ni na do wcho dze nia w re la cje z Bo giem i z in ny mi lu dŸ mi, gdy¿ wia ra jest
za wsze „wspó³-wiar¹”. Re la cje zaœ s¹ re aln¹ po sta ci¹ lu dz kiej eg zy sten cji, gdy¿ 
cz³owiek z na tu ry jest by tem re la cy j nym75. Za sa da ta przy po mi na wy cho wa w -
com o niepowtarzalnoœci ka¿dej osoby, a zarazem o jej spo³ecznej naturze.

Za sa da „dla” zwra ca uwa gê wy cho wa w ców na wy móg kszta³to wa nia
w wy cho wan ku zdo l no œci do pro eg zy sten cji na wzór Chry stu sa, tzn. by cia dla
dru gich, otwa r cia swo jej eg zy sten cji a¿ po ca³ko wi ty dar z sa me go sie bie.
J. Ra t zin ger, ana li zuj¹c tê za sa dê, zwra ca uwa gê na zna mien ny fakt, ¿e nie wy -
sta r czy ty l ko da waæ, ale rów no cze œ nie trze ba byæ go to wym do przy j mo wa nia
w po ko rze daru od in nych, w pie r wszym rzê dzie od sa me go Boga76.

Za sa da ano ni mo wo œci k³ad zie na cisk na umie jê t noœæ by cia dla in nych, oka -
zy wa nia im po mo cy w spo sób ta kto w ny, nie na rzu caj¹cy siê i nie ro bi¹cy wokó³
tego szu mu, na wzór Boga, któ ry idzie po przez hi sto riê in co g ni to, czy ni¹c do bro.
Ano ni mo woœæ, któ ra jest za sad¹ obe cno œci Boga w œwie cie, wska zu je ta k ¿e na
pa ra doks wia ry zwi¹zany z Bo giem da le kim i bli skim za ra zem77. Za sa da ta po stu -
lu je po trze bê wy cho wy wa nia do otwa r to œci i ro zu mne go po szu ki wa nia ra cji
i sen su ¿y cia oraz pra wdy78. Doj rza³a wia ra oz na cza to, „¿e cz³owiek nie uwa ¿a,
i¿ mo¿e wzro kiem, s³uchem i do ty kiem obj¹æ ca³oœæ tego, co go do ty czy, nie uwa -
¿a, ¿e prze strzeñ jego œwia ta jest wy ty czo na tym, co mo ¿ na uj rzeæ i cze go mo ¿ na
dotkn¹æ, lecz szu ka in ne go spo so bu doj œcia do rze czy wi sto œci, któ ry to spo sób
na zy wa wiar¹, zna j duj¹c w niej w ogó le roz strzy gaj¹ce otwa r cie swe go spo j rze -
nia na œwiat”79. W tym kon te k œcie wia ra jawi siê jako za ufa nie i wez wa nie do
kszta³to wa nia w so bie po sta wy zwi¹za nej z nad ziej¹80.

Za sa da nad mia ru, pod kre œlaj¹c ho j noœæ ³aski Bo ¿ej, jak¹ cz³owiek jest
ob da ro wa ny przez Boga, wska zu je na po trze bê kszta³to wa nia w wy cho wan ku
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75  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 142-152.
76  Zob. ta m ¿e, s. 152-157.
77  Zob. ta m ¿e, s. 157-163.
78  J. Ra t zin ger, id¹c za roz ró ¿ nie niem my œle nia do ko na nym przez M. He i deg ge ra, pod kre œla, ¿e wia ra to 
my œle nie roz wa ¿aj¹ce, któ re ma za przed miot sens rze czy, a nie my œle nie ra chuj¹ce pod porz¹dko wa ne
dzia³aniu. Wia ra bo wiem nie na le ¿y do dzie dzi ny tego, co wy ko na l ne i wy ko na ne, cho cia¿ ma do czy nie -
nia z nimi (zob. Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 68-69). Be ne dykt XVI w cza sie spo t kañ z wy znaw -
ca mi in nych re li gii czê sto po ru sza³ pro blem po trze by re la cji wia ry do ro zu mu, co nie za wsze zna j do wa³o
zro zu mie nie u s³ucha czy, do wo dem tego jest ka zus prze mó wie nia na uni wer sy te cie w Ra ty z bo nie
12 wrze œ nia 2006 r. (zob. T. Ro w land, Wia ra Ra t zin ge ra…, s. 194-200, 266-279).
79  J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 47.
80  Zob. Ten ¿e, Fo r ma l ne za sa dy chrze œci ja ñ stwa..., s. 96-109.



za dzi wie nia, wdziê cz no œci i ho j no œci. Wy cho wa nie do/w/przez wia rê wy ra ¿a
siê w fo r mo wa niu wy cho wan ka do po sta wy wdziê cz no œci za dar wia ry oraz do
dzie le nia siê wiar¹, spra wied li wo œci¹ i mi³oœci¹ z in ny mi na wzór Chry stu sa,
któ ry jest Bo ¿ym nad mia rem, na do bfi to œci¹, ho j no œci¹. Nad miar Bo ¿ej mi³oœci
po sze rza lu dz kie se r ce, aby z ko lei ono by³o w sta nie prze kro czyæ w³asne gra ni -
ce w nad mia rze daru mi³oœci81.

Za sa da defi nity w no œci, wska zuj¹c na fakt, ¿e w Je zu sie za ko ñ czy³o siê
Ob ja wie nie i spe³nia siê w Nim zba wie nie wszy stkich lu dzi, kie ru je uwa gê wy -
cho wa w ców na po trze bê fo r mo wa nia nad ziei, któ ra jest si l nie j sza od bez nad ziei 
i bez sen su, do ty kaj¹cych wspó³cze s ne go cz³owie ka82. Za sa da defi nity w no œci
przy po mi na, ¿e wia ra po win na defi ni ty w nie an ga ¿o waæ cz³owie ka83.
W zwi¹zku z tym stwier dze niem J. Ra t zin ger wy ra Ÿ nie pod kre œla, ¿e pro ces
wia ry nie na le ¿y do re la cji: „wie dzieæ -wy ko naæ”, chara ktery sty cz nej dla nauk
przy rod ni czych i te ch ni cz nych, ale do re la cji: „staæ przy czym œ- ro zu mieæ”84.
Po sta wa wia ry chrze œci ja ñ skiej wy ra ¿a siê i jest po twier dza na s³owem amen,
któ re oz na cza m.in. za ufa nie, wie r noœæ, za wie rze nie, sta³oœæ, bez pie cz ny grunt,
trwa nie oraz pra wdê85. „Wia ra w Boga oka zu je siê trwa niem przy Bogu, przez
co osi¹ga cz³owiek trwa³e opa r cie w ¿y ciu (...) (oz na cza – moja uwa ga) za jê cie
pe w ne go sta no wi ska, ufne sta niê cie na grun cie s³owa Bo ¿e go”86. Wia ra
w g³ów nej mie rze na le ¿y do dzie dzi ny za sad ni czych de cy zji, od któ rych
cz³owiek nie mo¿e siê uchy laæ, gdy¿ na daj¹ one sens lu dz kiej eg zy sten cji87. 

Wy cho wa nie do/przez i w wie rze po win no po le gaæ na przy goto wy wa niu
wy cho wan ka do wie r no œci, po przez uczu la nie go na pro blem pa ra do ksów i dy -
le ma tów wia ry. Pro ces ten po wi nien ta k ¿e po dej mo waæ za gad nie nie kry zy su
wia ry i spo so bów ra dze nia so bie z nim, gdy¿ w¹tpie nie jest nie ja ko or ga ni cz nie
zwi¹zane z wiar¹ i jej dy le ma ta mi. Szcze gó l nie ta sy tu a cja ob ja wia siê i po tê gu -
je w okre sie ad ole s cen cji. Niew¹tpli wie wy cho wa nie do wia ry do ma ga siê ta k -
¿e ucze nia umie jê t no œci ³¹cze nia wczo raj, dziœ i ju tra wia ry88.

Za sa da pry ma tu tego, co otrzy ma ne, przy po mi na pod sta wo wy fakt,
¿e wia ra chrze œci ja ñ ska jest ³ask¹, da r mo wym da rem Boga, a nie wy ni kiem
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81  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 163-168.
82  To za gad nie nie podj¹³ i za pre zen to wa³ Be ne dykt XVI w En cy kli ce Spe sa l vi (30.11.2007).
83  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 168-171.
84  Zob. J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 66nn.
85  Zob. ta m ¿e, s. 67, 74.
86  Ta m ¿e, s. 67.
87  Zob. ta m ¿e, s. 69-70.
88  Zob. ta m ¿e, s. 49-54.



na szych sta rañ89. Wia ra chrze œci ja ñ ska to przy zna nie pry ma tu temu, co nie wi -
dzia l ne przed wi dzia l nym oraz temu, co otrzy ma ne, przed wy ko na nym, zdo by -
tym90. Wia ra oz na cza „za sad nicz¹ po sta wê wo bec bytu, wo bec eg zy sten cji, sie -
bie sa me go i ca³ej rze czy wi sto œci; oz na cza opo wie dze nie siê za tym, ¿e to,
cze go nie mo ¿ na uj rzeæ, co nie mo¿e w ¿a den spo sób stan¹æ w polu wi dze nia
cz³owie ka, nie jest czymœ nie rze czy wi stym, lecz od wro t nie, ¿e to, cze go nie
mo ¿ na uj rzeæ, jest w³aœciw¹ rze czy wi sto œci¹, któ ra utrzy mu je i umo ¿ li wia
wszelk¹ rze czy wi stoœæ. (...) In ny mi s³owy: wie rzyæ zna czy uz naæ, ¿e wewn¹trz
eg zy sten cji lu dz kiej ist nie je punkt, któ ry nie mo¿e za si laæ siê tym, co wi do cz ne
i do ty ka l ne, ani siê na tym opie raæ, ale któ ry sty ka siê z tym, cze go doj rzeæ nie
mo ¿ na, tak ¿e siê sta je to dla nie go do ty ka l ne i oka zu je siê nie zbêd ne dla jego
eg zy sten cji”91. Wy cho wa nie w kon te k œcie tej za sa dy oz na cza usta wi cz ne
otwie ra nie wy cho wan ka na Boga i Jego dary. 

Wia ra chrze œci ja ñ ska to ta k ¿e ci¹g³e na wra ca nie siê, tzn. zwrot w eg zy s -
ten cji, zmia na w by to wa niu, bo wiem „cz³owiek musi siê we wnê trz nie od wró -
ciæ, aby doj rzeæ, jak wie le tra ci z tego, co isto t ne, gdy idzie za swo im ci¹¿e niem
na tu ra l nym. Musi siê od wró ciæ, aby po znaæ, jak jest œle py, gdy wie rzy ty l ko
temu, co widz¹ jego oczy. Bez tego zwro tu eg zy sten cji, bez po ko na nia na tu ral -
ne go ci¹¿e nia nie ma wia ry. Wia ra w³aœ nie jest na wró ce niem, w któ rym
cz³owiek od kry wa, ¿e siê ³udzi, gdy idzie ty l ko za tym, co uchwy t ne. Jest to za -
ra zem najg³êb szy po wód, dla cze go wia ra nie da siê udo wod niæ. Jest ona zwro -
tem w by to wa niu i osi¹ga j¹ ty l ko ten, kto do ko nu je tego zwro tu. Po nie wa¿ zaœ
z na tu ry ci¹¿ymy w in nym kie run ku, prze to wia ra jest co dzien nie czymœ no -
wym i ty l ko w na wró ce niu trwaj¹cym przez ca³e ¿y cie mo ¿e my poj¹æ, co to
zna czy mó wiæ: wie rzê”92. 

Wy cho wa nie do/w/przez wia rê, do ma ga siê w tym kon te k œcie co dzien nej
me ta noi, tzn. zmia ny spo so bu my œle nia i po stê po wa nia, skru chy, po ku ty, zmia -
ny ¿y cia. Jest to mo ¿ li we dziê ki wspól no cie Ko œcio³a i Jego sa kra men tom. Nie
ma wia ry bez na wró ce nia i wspól no ty Ko œcio³a93. Fo r ma cja wia ry or ga ni cz nie
zwi¹zana jest z fo r macj¹ bi b lijn¹94 i sa kra men taln¹ oraz li tu r giczn¹95.
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89  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 171-175.
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Za sa da pozy ty w no œci – œci œle zwi¹zana z po prze d ni¹ – wska zu je na po zy -
ty w noœæ chrze œci ja ñ stwa, co oz na cza, ¿e wia ra chrze œci ja ñ ska jest wy da rze -
niem, któ re przy cho dzi do nas z zewn¹trz, a nie jest na szym wy two rem, we wnê -
trz nym do œwia d cze niem. Chrze œci ja ñ ska po zy ty w noœæ opie ra siê na
kon kre t nym wy da rze niu hi sto ry cz nym, na wy da rze niu Je zu sa Chry stu sa. Dziê -
ki temu chrze œci ja ñ stwo ma okre œlon¹, po zy tywn¹ treœæ, któr¹ mo ¿ na ana li zo -
waæ i ba daæ oraz wcie laæ w ¿y cie, czy ni¹c je bar dziej lu dz kim96.

Wia ra chrze œci ja ñ ska to ¿y cie i pra kty ka, a wiêc ta k ¿e mo ra l noœæ97. Py ta -
nie o rolê wia ry w ¿y ciu mo ra l nym jest rów no cze œ nie py ta niem o dro gi i spo so -
by urze czywi st nia nia wia ry w ¿y ciu. Dziê ki wie rze ¿y cie mo ra l ne chrze œci ja ni -
na wkra cza w or bi tê Chry stu sa i Ko œcio³a98. Wy cho wa nie do/w/przez wia rê
oz na cza ta k ¿e wy cho wa nie mo ra l ne wed³ug na uki Chry stu sa. Cho dzi o to, aby
cz³owiek wierz¹cy pro wa dzi³ ¿y cie w Chry stu sie, a wiêc ta k ¿e w Du chu Œwiê -
tym99. Cho dzi o œwiê toœæ, któ ra jest d¹¿e niem do do sko na³oœci na mia rê Boga
i jest wy ra zem do sko na³oœci mo ra l nej w porz¹dku nad przy ro dzo nym100.

Wia ra chrze œci ja ñ ska jest otwart¹ drog¹ zmie rzaj¹c¹ ku przysz³oœci. Jest
splo tem py tañ i od po wie dzi. „Cz³owiek wierz¹cy bê dzie za wsze do œwia d czaæ
owej cie mno œci, w któ rej po ku sa nie wia ry ota cza go ni czym po sê p ne, za mkniê -
te wiê zie nie, pod czas gdy obo jê t noœæ œwia ta, któ ry to czy siê da lej bez zmia ny,
ja k by siê nic nie sta³o, zda je siê ty l ko szy dziæ z jego nad ziei. Czy to na pra wdê
TY? To py ta nie po win ni œmy sta wiaæ nie ty l ko ze wzglê du na ucz ci woœæ my œle -
nia i odpo wie dzia l noœæ ro zu mu, ale ta k ¿e na mocy we wnê trz ne go pra wa
mi³oœci, któ ra pra g nie co raz bar dziej po zna waæ, komu da³a swe przy zwo le nie,
a¿e by Go móc wiê cej ko chaæ”101. 

Wy cho wa nie do/w/przez wia rê po win no pro wa dziæ do spo t ka nia cz³owie -
ka z Bo giem w Je zu sie Chry stu sie, na co wska zuj¹ za pre zen towa ne po wy ¿ej za -
sa dy opi suj¹ce stru ktu rê wia ry i eg zy sten cji chrze œci ja ñ skiej. Za sad¹ ³¹cz¹c¹
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96  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 175-177.
97  Nie na le ¿y re du ko waæ wia ry do mo ra l no œci chrze œci ja ñ skiej, ale nie mo ¿ na ta k ¿e nie do strze gaæ orga -
ni cz ne go zwi¹zku miê dzy nimi (zob. M. Szta ba, Ety ka i mo ra l noœæ a chrze œci ja ñ stwo. Czy jest sens za stê -
po wa nia le kcji re li gii lekcj¹ ety ki?, „Ka te che ta” 2 (2012), s. 35-42). J. Ra t zin ger prze strze ga przed
uto ¿ sa mia niem chrze œci ja ñ stwa z mora li zo wa niem (zob. T. Ro w land, Wia ra Ra t zin ge ra…, s. 114-141).
98  Zob. J. Na gó r ny, Z wia ry mi³oœæ i nad zie ja, Lu b lin 2011, s. 91-110.
99  Zob. KKK, nr 1699-2550.
100  Nie któ rzy uwa ¿aj¹, ¿e œwiê toœæ jest tym sa mym, co do sko na³oœæ mo ra l na, ale wy po wie dzia na w jê zy -
ku re li gi j nym. Wy da je siê jed nak, ¿e ta kie ujê cie spra wy jest zbyt upro sz czo ne. Œwiê toœæ bo wiem to nie
ty l ko spra wa na sze go mo ra l ne go wysi³ku, ale to prze de wszy stkim ³aska: uczyn ko wa, uœwiê caj¹ca, sa kra -
men tal na, a wiêc ¿y cie Boga w nas. Chrze œci ja ñ ska mo ra l noœæ i ro zu mie nie w niej do sko na³oœci mo ra l nej
jest po twier dze niem, uw z nio œle niem i dope³nie niem mo ra l no œci, jak¹ od kry wa my w ogól no lu dz kim do -
œwia d cze niu ety cz nym (zob. M. Szta ba Tro ska b³. Jana Paw³a II o ety czno -mo ral ne pod sta wy ¿y cia
spo³ecz ne go, Kra ków 2011, s. 33-66, 243-258).
101  J. Ra t zin ger, Wpro wa dze nie w chrze œci ja ñ stwo…, s. 79.



po zo sta³e jest mi³oœæ, bo wiem jak pi sze J. Ra t zin ger w po zy cji O sen sie by cia
chrze œci ja ni nem: „Ona wy sta r cza i ona ra tu je cz³owie ka. Ten, kto ko cha, jest
chrze œci ja ni nem”102.

Wy cho wa nie do/przez/w wie rze jest w grun cie rze czy pro ce sem ca³o¿y -
cio wym, an ga ¿uj¹cym ca³ego cz³owie ka, a wiêc jego umys³, se r ce, uczu cia,
wolê i cia³o. Ty l ko taka po sta wa wzglê dem wia ry po zwa la na re a l ne i ro zu m ne
po zna wa nie i ¿y cie kon kre t ny mi ar ty ku³ami wia ry, czy li po zwa la z cre do uczy -
niæ ¿y cie kon kre t ne go wierz¹cego103. Wia ra od kry wa na jako nad zie ja
i dzia³aj¹ca przez mi³oœæ sta je siê „no wym kry te rium in te li gen cji i dzia³ania”,
któ re prze mie nia ¿y cie po szcze gól ne go cz³owie ka i ca³ych spo³eczeñstw104.
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102  Zob. A. Mi cha lik, Zro zu mieæ chrze œci ja ñ stwo..., s. 177-183.
103  Por. M. Szta ba, Jo se p ha Ratzin gera- Bene dy kta XVI ro zu mie nie isto ty chrze œci ja ñ stwa…, s. 12-16.
104  Por. Be ne dykt XVI, List apo sto l ski Po rta fi dei, nr 6. Ta myœl to wa rzy szy re fle ksji pa pie ¿a Fran ci sz ka
za wa r tej w En cy kli ce Lu men fi dei.


