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SPOTKANIA Z NATUR¥:
PRZESZKODA CZY POMOC W KOMUNII Z BOGIEM?

O cz³owieku stanowi¹ tak¿e pewne jego cechy charakterystyczne, które go wyró¿niaj¹. Mog¹ one tworzyæ bogactwo jego osobowoci lub te¿ nie, byæ ubogaceniem dla innych lub oddzia³ywaæ na nich negatywnie. Dotyczy to tak¿e duchowoci.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e S³uga Bo¿y Jerzy Ciesielski odznacza³ siê szczególnie bogatym
profilem duchowym. Zwraca uwagê jego otwarcie na transcendencjê. Zachwyca³
siê górskim piêknem Alp czy te¿ Tatr. Podziwia³ zwrotnikowe niebo nad Sudanem
oraz tamtejsze noce z muzyk¹ cykad. Dostrzega³, ¿e fascynuj¹ce krajobrazy to miejsca, gdzie ¿yj¹ ró¿ne roliny i zwierzêta (czyli, ¿e cz³owiek ma i takich towarzyszy). Da³ siê poznaæ jako zapalony turysta (notabene wspólnie z póniejszym
papie¿em Janem Paw³em II). Turystyka by³a dla niego metod¹ pracy nad sob¹ oraz
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pomoc¹ w umacnianiu wiêzi z innymi ludmi, a tym samym pomoc¹ w ich rozwoju1
(z punktu widzenia teologii nale¿a³oby tu u¿yæ takich okreleñ, jak: komunia, budowanie wspólnoty itp.). Nale¿y podkreliæ wielce pozytywny stosunek Jerzego Ciesielskiego do przyrody, do kontaktu z natur¹.
KONTAKT Z PRZYROD¥:
POZYTYWNY I NEGATYWNY WP£YW NA RELACJE CZ£OWIEK  BÓG

Czy wiat doczesny, np. ta jego czêæ, jak¹ jest przyroda, zwracanie uwagi na jej
piêkno nie przeszkadza w spotkaniu z Bogiem, a wiêc na drodze do wiêtoci? S³uga
Bo¿y Jerzy Ciesielski to cz³owiek wiecki. ¯y³ we wspólnocie rodzinnej. Pracowa³
zawodowo i by³ specjalist¹ od spraw mocno osadzonych w rzeczywistoci ziemskiej
(specjalista od konstrukcji ¿elbetonowych)2. Czy nie nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e
¿ycie chrzecijañskie i w³aciwy mu rozwój duchowy w swej istocie, w swym apogeum powinny polegaæ na zupe³nym zerwaniu ze wszystkim, co stworzone i na zwróceniu siê jedynie ku Bogu? Czy do takiej oceny nie sk³aniaj¹ nie tylko doæ
rozpowszechnione opinie, ale jeszcze bardziej dowiadczenie (to, co mo¿na zaobserwowaæ u innych i u siebie samego)? Dotykamy tu zasadniczego z punktu widzenia
chrzecijañstwa zagadnienia  mo¿liwoæ ¿ycia doskona³ego i zbawienia wiecznego
dla cz³owieka bêd¹cego w wiecie. Oto w³aciwy kontekst pytania: kontakt z natur¹ to przeszkoda czy pomoc w spotkaniu z Bogiem? Nader istotne s¹ tak¿e inne zagadnienia: a) relacje: ³aska  natura; b) rola, miejsce, wartoæ ¿ycia zakonnego;
c) stosunek do doczesnego wiata materialnego; d) znaczenie i miejsce tego ostatniego w odniesieniu do ostatecznego wype³nienia wszystkiego w wiecznoci.
Przyroda to rodowisko i czêæ naszego ¿ycia doczesnego, przyroda podziwiana,
a tak¿e niestety niszczona, przyroda  ¿ywio³, którego siê obawiamy, z teologicznego
punktu widzenia  duchowoci cz³owieka, komunii z Bogiem, ostatecznego losu cz³owieka  jest rzeczywistoci¹ niejednoznaczn¹. Bywa nawet oceniana wprost negatywnie. Wynika to przede wszystkim z dwóch powodów.
Po pierwsze przyroda (jak zreszt¹ i inne elementy wiata doczesnego) rzeczywicie mo¿e cz³owieka odgrodziæ od Boga (np. kiedy cz³owiek przyjmie niew³aciw¹
hierarchê wartoci) i to w sposób tak radykalny, ¿e w teologii chrzecijañskiej mówi
siê o grobie potêpienia wiecznego. Mamy tu do czynienia z ostrze¿eniem i zaleceniem pewnej rezerwy (czy nawet czego wiêcej), jeli chodzi o stosunek do tego, co
okrela siê mianem przyrody.
Po drugie chodzi o istotê ¿ycia wiecznego, o zwi¹zki z Bogiem  to, czego ani oko
nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie
1
2

Zob. J. Machniak, S³uga Bo¿y Jerzy Ciesielski, Kraków 2004, s. 179 n.
Zob. tam¿e, s. 129 n.
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rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹ (1 Kor 2,9). Te s³owa z Nowego Testamentu stanowi¹ doskona³¹ definicjê ¿ycia wiecznego. Czêsto rozumienie wiecznoci
przez chrzecijan sprowadza siê do wyobra¿enia pe³ni ¿ycia w niebie jako sam na
sam danego cz³owieka z Bogiem3. Zapomina siê wówczas np. o zmartwychwstaniu
oraz o tym, ¿e ¿ycie wieczne to ¿ycie odbudowanych i dope³nionych zwi¹zków pomiêdzy cz³owiekiem i Bogiem, a na tym fundamencie pomiêdzy samymi ludmi4.
W rozumieniu chrzecijañskim nale¿y równie¿ mówiæ o odnowieniu i dope³nieniu
komunii zbawionych ludzi tak¿e z innymi stworzeniami. Je¿eli wymieni siê tu istoty
okrelane mianem anio³ów, to takie stwierdzenie raczej zostanie przyjête ze spokojem i nie sprowokuje dyskusji. Pewien katolicki dogmatyk pisze:
je¿eli wemiemy pod uwagê biblijny obraz cz³owieka i jego zadania wobec tego wiata, wtedy w Odkupienie musi siê w³¹czyæ kosmos. Tak¿e teologia nie potrafi opisaæ
w³aciwego kszta³tu takiego integralnego Odkupienia. Ostatecznie chodzi tu o tajemnicê zmartwychwstania Chrystusa i o postaæ zmartwychwsta³ego cia³a, jako wyrazu
pe³ni odkupienia cz³owieka5.

Czy wyrazem naiwnoci by³oby pytanie: czy zmartwychwsta³ym ludziom bêdzie
potrzebne zmartwychwsta³e rodowisko dla ich chwalebnego, ale przecie¿ zawsze,
cia³a?6 Nale¿y przypomnieæ, ¿e wiat doczesny (tak¿e szeroko rozumiana przyroda)
nadal stanowi zasadnicze rodowisko, gdzie dope³nia siê dzie³o zbawienia, ¿e plan oraz
dzie³o zbawienia dotyczy tak¿e tego rodowiska7. Nie mo¿e to nie mieæ konsekwencji,
jeli chodzi o duchowoæ chrzecijañsk¹, dla faktycznej postawy chrzecijanina wobec
wiata doczesnego, który mo¿na np. okreliæ mianem wiata materialnego czy te¿
przyrody.
Wed³ug chrzecijañstwa, wiat doczesny, wiat materialny zosta³ stworzony przez
tego samego Boga, który stworzy³ ludzi i który chce dope³niæ dzie³a stworzenia, udziePor. J. Finkenzeller, Eschatologia. Podrêcznik teologii dogmatycznej (traktat XI), red. W. Beinert,
Kraków 2000, s. 235 n.
4
G. Corti, Gdzie¿ jest, o mierci, twoje zwyciêstwo? Komentarz do czytañ Mszy wiêtych za zmar³ych, Kielce 2003, s. 78 n.
5
J. Finkenzeller, Eschatologia..., s. 158. Por. J. Ratzinger, Eschatologia  mieræ i ¿ycie wieczne,
Poznañ 1984, s. 213: nowy wiat jest wiatem niewyobra¿alnym. Nie ma odpowiedzi, która pozwala³aby na skonkretyzowane wyobra¿enie sobie odniesieñ cz³owieka do materii w tym nowym wiecie
[ ]. Pewne jest jednak, ¿e dynamika kosmosu zmierza do celu, ku sytuacji, w której duch i materia
zostan¹ powi¹zane w nowy i definitywny sposób.
6
Zob. J. £ukomski, Próba zbudowania chrzecijañskiej etyki rodowiska naturalnego, Kielce 20002,
s. 358 n.
7
Szerzej na ten temat zob. Joseph de Sainte Marie Mondo, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità 3, a cura di E. Ancilli e del Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresianum, Roma 1992, s. 1657 n.;
W. Wo³yniec, wiat, w: Leksykon duchowoci katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin  Kraków 2002,
s. 861.
3
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laj¹c pe³ni ¿ycia w wiecznoci. Tak¿e do wiata materialnego odnosz¹ siê s³owa
z Ksiêgi Rodzaju, s³owa stanowi¹ce pierwsz¹ charakterystykê tego wszystkiego, co
Stwórca powo³a³ do istnienia: Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o bardzo dobre (Rdz 1,31). Jeli wiêc kontakt z przyrod¹ mo¿e oddaliæ od Boga (nie by³o tak na
pocz¹tku, ale póniej), to nie wynika z naturalnych cech przyrody, lecz jest stanem
patologicznym, bo pochodnym wzglêdem grzechu. wiat doczesny jako bardzo dobry wyszed³ z rêki Boga. Dopiero potem sta³ siê wraz z cz³owiekiem i w pewnym
sensie z powodu cz³owieka ³upem z³a, cierpienia, mierci, grzechu (por. np. Rz 5,12 n.).
Tak¿e on potrzebuje ratunku. Jakie s¹ ostateczne zamiary Boga wobec tego wiata?
Odpowiedzi mo¿na szukaæ np. w Rz 8,19-23: Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia siê synów Bo¿ych. Stworzenie bowiem zosta³o poddane marnoci  nie
z w³asnej chêci, ale ze wzglêdu na Tego, który je podda³  w nadziei, ¿e równie¿ i ono
zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyæ w wolnoci i chwale dzieci
Bo¿ych. Wiemy przecie¿, ¿e ca³e stworzenie a¿ dot¹d jêczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy ju¿ posiadamy pierwsze dary Ducha,
i my równie¿ ca³¹ istot¹ swoj¹ wzdychamy, oczekuj¹c przybrania za synów  odkupienia naszego cia³a.
To prawda, ¿e wraz z wtargniêciem grzechu w dzieje wiata rzeczywistoci stworzone na ró¿ne sposoby mog¹ oddzieliæ cz³owieka od Boga. Nie dotyczy to jednak
wy³¹cznie przyrody. Posiane [S³owo Bo¿e] miêdzy ciernie oznacza tego, kto s³ucha
s³owa, lecz troski doczesne i u³uda bogactwa zag³uszaj¹ s³owo, tak ¿e zostaje bezowocne (Mt 13,22). Prawda te¿, ¿e ludzie oddawali (czy nadal to czyni¹) bosk¹ czeæ
np. cia³om niebieskim, górom czy rzekom. W Rz 1,23-25 w. Pawe³ pisze: zamienili chwa³ê niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy miertelnego cz³owieka,
ptaków, czworono¿nych zwierz¹t i p³azów. [ ] Prawdê Bo¿¹ przemienili oni w k³amstwo i stworzeniu oddawali czeæ, i s³u¿yli jemu, zamiast s³u¿yæ Stwórcy. Jednak wed³ug chrzecijañstwa, to nie wiat materialny, to nie piêkno przyrody jest ostatecznym
ród³em z³a. To tylko raczej narzêdzia, a niekiedy nawet ofiary. Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw zwierzchnociom, przeciw w³adzom, przeciw
rz¹dcom wiata tych ciemnoci, przeciw pierwiastkom duchowym z³a na wy¿ynach
niebieskich (Ef 6,12). Nawi¹zuj¹c do znanej sceny ewangelicznej, gdy Chrystus rozkazuje wichrowi oraz wodom jeziora, by siê uspokoi³y, A. Bonora komentuje: Równie¿ burza na jeziorze zostaje umierzona tak, jakby chodzi³o o uwolnienie opêtanego
(por. Mk 4,35-41): z³o wstrz¹snê³o tak¿e kosmosem8.
Jeli wiat doczesny  w tym przyroda  z teologicznego punktu widzenia staje
siê wieloznaczny, to nie by³o tak od samego pocz¹tku. Nie jest to bowiem naturalny

A. Bonora, Male/Dolore, w: Nuovo dizionario di teologia biblica, a cura di P. Rossano e altri,
Torino 1994, s. 881.
8
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stan rzeczy. Mamy tu do czynienia z pewn¹ patologi¹. Za ingerencja Bo¿a okrelana
mianem dzie³o zbawienia polega tak¿e na reakcji uzdrawiaj¹cej zaistnia³e wypaczenie. Sama te¿ przyroda, kontakt z ni¹ stanie siê narzêdziem czy nawet aktywnym uczestnikiem tego pozytywnego dzie³a. To zjawisko jest w stanie prowadziæ do Boga, jednoczyæ
z Nim. Ma w tym znaczeniu charakter zbawczy. Taka moc mog³a wyp³yn¹æ jedynie od
Stwórcy. Tak to ujmuje Ksiêga M¹droci: Bo z wielkoci i piêkna stworzeñ poznaje siê
przez podobieñstwo ich Stwórcê (13,5). W Licie do Rzymian w. Pawe³ siêga jeszcze
dalej: od stworzenia wiata niewidzialne Jego przymioty  wiekuista Jego potêga
oraz bóstwo  staj¹ siê widzialne dla umys³u przez Jego dzie³a (1,20).
Dla S³ugi Bo¿ego Jerzego Ciesielskiego kontakt z natur¹ nie tylko nie stanowi³
przeszkody, ale nawet by³ pomoc¹ w prze¿ywaniu swego ¿ycia jako spotkania z Bogiem, czyli jako drogi zbawienia. Sam o tym tak pisa³: Na wschodzie z pocz¹tku
niemia³y promyk ró¿owy [ ] «Za s³oñce, góry, morskie g³êbie »9. Jerzy Ciesielski nie by³ odosobniony, jeli chodzi o takie podejcie do przyrody, do wiata doczesnego. W³aciwe wiêc bêdzie odwo³anie siê do kilku wybranych przyk³adów.
Szczególnie cenne dla omawianego tematu bêd¹ wiadectwa dotycz¹ce takiej duchowoci, w przypadku której nie ma miejsca nawet na najmniejsze podejrzenie o jak¹kolwiek niewiernoæ, o jakikolwiek brak co do mi³oci wzglêdem Boga, a tak¿e
wiadectwa, gdzie mamy do czynienia z powszechnie uznanym nadzwyczajnym stopniem zwi¹zków z Bogiem, mi³oci do Boga ponad wszystko  w tym ostatnim przypadku wypada odwo³aæ siê do w. Paw³a Aposto³a i w. Franciszka z Asy¿u. Nie
chodzi tylko o wyobcowane jednostki. Przecie¿ duchowoæ promieniuje, do jej
istoty nale¿y przekazywanie, doprowadzanie innych do komunii z Bogiem. Dlatego
trzeba tu tak¿e mówiæ o pewnych szko³ach duchowoci. Na przyk³ad bior¹c pod uwagê
Nowy Testament nale¿y pamiêtaæ, i¿ poprzez poszczególne jego ksiêgi mamy dostêp
tak do duchowoci Chrystusa, autorów poszczególnych pism, jak te¿ wspólnot,
z którymi ci autorzy byli zwi¹zani, np. Kocio³ów Janowych, Paw³owych, Kocio³ów poszczególnych ewangelii synoptycznych.
W ¯YCIODAJNYM KRÊGU BIBLII

Stary Testament jednoznacznie powiadcza, ¿e kontakt z natur¹ mo¿e stanowiæ
wa¿n¹ pomoc w nawi¹zaniu i umocnieniu komunii z Bogiem. Istotnym przyk³adem
jest tu Ksiêga M¹droci (13,5). Inny wa¿ny tekst to Ksiêga Daniela (3,56-88), którym to tekstem chrzecijanie modl¹ siê w Liturgii Godzin w jutrzni niedzieli trzeciego tygodnia10. W myl tego tekstu, s³oñce, ksiê¿yc, gwiazdy, deszcz, rosa, szron,
Cyt. za J. Machniak, S³uga Bo¿y Jerzy Ciesielski , s. 179.
Zob. Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bo¿ego, t. 1: Okres adwentu. Okres Narodzenia
Pañskiego, Poznañ 1982, s. 763 n.
9

10
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góry, pagórki , wrêcz wszystkie dzie³a Pañskie (Dn 3,57) s¹ wezwane, by b³ogos³awiæ Boga. S³owa te sugeruj¹ wspóln¹ modlitwê wespó³ z ludmi albo te¿ dawanie
ludziom odpowiedniego przyk³adu; mo¿na powiedzieæ z literackiego punktu widzenia, i¿ mamy tu do czynienia z figur¹ stylistyczn¹, pewn¹ metafor¹. Jednak w aspekcie teologicznym taka interpretacja jest wysoce niewystarczaj¹ca. Podobnie nale¿a³oby
podejæ np. do s³ów Izajasza (11,1 n.) jako proroctwa co do eschatologicznego udzia³u
stworzenia w dziele zbawienia. Sprowadzanie tych tekstów np. do mitycznej wizji raju
i projekcji tej wizji nie jest rozwi¹zaniem, które mog³aby zaakceptowaæ powa¿nie uprawiana teologia.
W krêgu Starego Testamentu jak najbardziej pozostaje z wielu wzglêdów bliski
chrzecijañstwu judaizm z czasów Chrystusa i pierwszych chrzecijan. Katolicki
dogmatyk Aleksander Ganoczy przypomina:
rabini nazywaj¹ Wszechwiat wiêtym obszarem [ ]. Podobnie jak nie znajdujemy
w Biblii gnostycznego, dualistycznego oddzielenia materii od ducha, tak te¿ nie oddziela ona cia³a od duszy ani przyrody od Boga11.

Judaizm z czasów pierwszych chrzecijan uwa¿a nawet, ¿e tak¿e zwierzêta maj¹
swoich anio³ów stró¿ów, modl¹ siê, bywaj¹ nadzwyczaj pobo¿ne, ¿e nawet pod tym
wzglêdem mog¹ stanowiæ przyk³ad dla swoich ludzkich panów12.
Nawi¹zuj¹c do s³ów Chrystusa: Królestwo Bo¿e jest poród was (£k 17,21), zastanawiaj¹c siê nad stosunkiem Chrystusa do tzw. wiata przyrody, jeden z teologów stwierdza:
Rzeczywista obecnoæ Bo¿ej przysz³oci w postaciach obecnego stworzenia nie ogranicza siê wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa do ludzi, dotyczy równie¿ wiata
przyrody. Trzewe, lecz pe³ne szacunku spojrzenie Jezusa ogarnia wspólne istnienie
cz³owieka, roliny, zwierzêcia i materii13.

Jak zauwa¿a Günther Bornkamm, Jezus w swoim nauczaniu nigdy wiata nie idealizuje, nigdzie te¿ go nie oczernia14.
11
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu. Podrêcznik teologii dogmatycznej (traktat III), red. W. Beinert,
Kraków 2000, s. 128.
12
Zob. P. de Benedetti, Zwierzêta, w: Encyklopedia chrzecijañstwa. Historia i wspó³czesnoæ:
2000 lat nadziei, Kielce 2000, s. 795. Zdaniem tego¿ autora, póniejsza, w³aciwa pewnym nurtom
teologicznym tendencja do wyrzucania nie tylko zwierz¹t, ale ca³ej przyrody jako takiej poza Bo¿e
dzie³o zbawienia, poza komuniê z Bogiem stanowi skutek wp³ywów hellenistycznych (tam¿e, s. 795).
Por. A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu..., s. 53: Bliskoæ przyrody i ¿ycie w zgodzie z natur¹ to cechy
charakterystyczne dla ¯ydów. A Jezus z pewnoci¹ nie wypiera siê swego naturalnego pochodzenia
i kultury.
13
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu..., s. 51.
14
Jesus von Nazareth, Stuttgart 1971, s. 62.
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Posiane miêdzy ciernie [chodzi o s³owo Bo¿e] oznacza tego, kto s³ucha s³owa,
lecz troski doczesne i u³uda bogactwa zag³uszaj¹ s³owo, tak ¿e zostaje bezowocne
(Mt 13,22). Cytowane s³owa wprost nie dotycz¹ wiata przyrody. Natomiast stwierdzenie przytoczone poni¿ej wydaje siê wskazywaæ, ¿e Chrystusowi nie obce s¹ pozytywne doznania estetyczne dziêki kontaktowi z przyrod¹ i ¿e pozytywnie korzysta
z tego faktu teologicznie. Przypatrzcie siê liliom, jak rosn¹: nie pracuj¹ i nie
przêd¹. A powiadam wam: Nawet Salomon w ca³ym swym przepychu nie by³ tak
ubrany jak jedna z nich. Jeli wiêc ziele, które dzi jest na polu, a jutro do pieca
bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to o ile¿ bardziej was, ludzie ma³ej wiary!
(£k 12,27). Dla Jezusa kontakt z przyrod¹, zwrócenie uwagi na jej piêkno mo¿e prowadziæ do spotkania z Bogiem, do uwiadomienia sobie Bo¿ej opieki, pozytywnego
charakteru zamiarów Boga tak¿e wobec cz³owieka.
W swoim nauczaniu Chrystus chêtnie odwo³uje siê do przyrody, pozwalaj¹c jej
przemawiaæ w swoich przypowieciach15. Przyroda mówi wiêc o Bogu, g³osi Jego
wielkoæ oraz dobroæ. Pomaga cz³owiekowi zbli¿yæ siê do Boga. Jest w najlepszym
tego s³owa znaczeniu narzêdziem zbawienia. Zostaje wybrana w tym celu. Nie jest to
ma³o. Ganoczy interpretuje ten fakt nastêpuj¹co:
Podobnie jak materia i forma sakramentu nie s¹ tylko narzêdziem i nonikiem przekazywanej sprawy [ ], tak te¿ wiat przyrody nie jest w nich [tzn. w przypowieciach
Jezusowych] wykorzystywany jedynie jako materia³ pogl¹dowy16.

W przypowieciach Chrystusowych przyroda otrzymuje i skutecznie pe³ni podobn¹ misjê jak Pismo wiête: objawia Boga. Warto te¿ podkreliæ, ¿e w przypowieciach Jezus mo¿e odwo³aæ siê do przyrody, nie wspominaj¹c o tak przecie¿
powa¿anym przez siebie Pimie (np. J 5,39; £k 24,44). Troska Boga o ptaki czy
o lilie jest wed³ug Jezusa takim wyrazem dobroci Bo¿ej, ¿e mo¿na odwo³uj¹c siê do
niej mówiæ ludziom o Bogu jako o ich Ojcu oraz o Jego ustawicznej, Ojcowskiej
opiece. Jak zauwa¿a Ganoczy, jeli Chrystus w swoich przypowieciach nawi¹zuje
do dowiadczeñ rolnika lub pasterza (np. £k 8,5 n.; 15,3 n.), by wskazywaæ na Boga
i Jego dobroæ, to mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tu do czynienia z teologi¹ stworzenia
i zarazem ukierunkowaniem na teologiê rzeczy ostatecznych, co jednoczenie stanowi uzasadnienie dla Chrystusowej (czyli tak¿e dla chrzecijañskiej) teologii rzeczy
ziemskich (np. pracy, zawodu, kultury, cia³a)17. W najwy¿szym stopniu Jezus czyni
przyrodê g³osicielk¹ królestwa Bo¿ego18, g³osicielk¹, w znaczeniu budowania
i umacniania zbawczych zwi¹zków z Bogiem. I nie jest to bynajmniej ma³o.
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu..., s. 52.
Tam¿e.
17
Por. tam¿e; zob. te¿ J. £ukomski, Próba zbudowania chrzecijañskiej , s. 310.
18
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu , s. 127.
15
16
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Pisma Paw³owe ró¿ni¹ siê np. co do formy od Ewangelii. Podobnie ma siê sprawa
z przekazanym w tych ksiêgach nauczaniem Chrystusa Pana i nauczaniem w. Paw³a.
Jednak i u Paw³a z Tarsu spotkamy siê z opini¹, ¿e przyroda mo¿e odegraæ bardzo
pozytywn¹ rolê w dziejach zbawienia, ¿e ludzie mog¹ w niej znaleæ przewodnika na
drodze do Boga, przewodnika danego przez samego Boga. I podobnie jak w nauczaniu
Jezusa mamy tu do czynienia z przekonaniem, ¿e ta droga jest w jakiej mierze podobna do drogi Objawienia: To bowiem, co o Bogu mo¿na poznaæ, jawne jest wród nich,
gdy¿ Bóg im [tzn. poganom] to ujawni³. Albowiem od stworzenia wiata niewidzialne
Jego przymioty  wiekuista Jego potêga oraz bóstwo  staj¹ siê widzialne dla umys³u
przez Jego dzie³a (Rz 1,19-20; por. 2,1-29). Jeli za na tej drodze pojawiaj¹ siê trudnoci czy niepowodzenia, to wina nie le¿y po stronie przyrody, lecz cz³owieka, a dok³adniej mówi¹c, grzechu oraz zwi¹zanych z nim mocy (z analogiczn¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia tak¿e w przypadku Objawienia): poniewa¿, choæ Boga poznali, nie oddali
Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziêkowali, lecz znikczemnieli w swoich mylach i zaæmione zosta³o bezrozumne ich serce. Podaj¹c siê za m¹drych, stali siê g³upimi. I zamienili chwa³ê niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy miertelnego cz³owieka,
ptaków, czworono¿nych zwierz¹t i p³azów. [ ] Prawdê Bo¿¹ przemienili oni w k³amstwo i stworzeniu oddawali czeæ, i s³u¿yli jemu, zamiast s³u¿yæ Stwórcy (Rz 1,21-25).
Tak¿e u w. Paw³a mamy do czynienia z przekonaniem, ¿e przyroda jako taka ze swej
natury nie oddziela od prawdziwego Boga, nie stanowi przeszkody na drodze ku Niemu.
Jeli zamiast pomoc¹ staje siê w³anie przeszkod¹, to nie z jej winy. Id¹c za tekstem Listu
do Rzymian (8,19-23), stworzenie (gr. kti,sij) oczekuje (avpokaradoki,a  co, na co ma
siê nadziejê, co nurtuje w umyle)19 nawet na jaki udzia³ w usynowieniu ludzi przez
Boga. Taki zaskakuj¹cy z punktu widzenia teologii nieskoñczony skok jakociowy,
gdzie mamy do czynienia nie z odtworzeniem sytuacji sprzed wtargniêcia grzechu
w dzieje wiata, odpowiada Paw³owej teologii nowego stworzenia (por. 2 Kor 5,17; Ga
6,15), gdzie nowoæ, na któr¹ wskazuje grecki przymiotnik kaino,j, ma charakter nie
przede wszystkim chronologiczny, ale jakociowy20, czyli istota stworzona zachowuje
swoj¹ to¿samoæ zarazem istniej¹c  ¿yj¹c w pe³niejszy sposób.
Na zakoñczenie w¹tku biblijnego nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na wymowê Apokalipsy w. Jana21, czyli ksiêgi o charakterze przede wszystkim pozytywnym, bo zwiastuj¹cej ostateczne zwyciêstwo Boga nad z³em i ratunek dla ofiar z³a. Powszechnie
19
Zob. G. Delling, avpokaradoki,a, w: Theological Dictionary of the New Testament, t. 1, red.
G. Kittel, Michigan 1993, s. 393.
20
Wiêcej na ten temat por. np. M. Lubomirski, Il ruolo dello Spirito Santo nel passaggio dalluomo
vecchio alluomo nuovo secondo san Paolo. Dissertatio ad doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1988, s. 93, przyp. 127.
21
Co do pism Janowych, to mo¿na by tu równie¿ odwo³aæ siê do terminu ko,smoj (kosmos, wiat
etc.) i jego wieloznacznoæ etyczno-teologiczn¹ przeanalizowaæ w wietle J 3,16: tak Bóg bezinteresownie umi³owa³ wiat (ko,smoj).

SPOTKANIA Z NATUR¥: PRZESZKODA CZY POMOC W KOMUNII Z BOGIEM

197

wiadomo, i¿ Ksiêga Apokalipsy jest tekstem trudnym pod wzglêdem interpretacyjnym. Poddamy zatem refleksji dwa jej fragmenty. Wydaje siê, ¿e autor Apokalipsy
(12,13-16) przypisuje wiatu ziemskiemu pozytywny wk³ad w zwyciêstwo Boga nad
z³em. Taki tok rozumowania w zupe³noci odpowiada³by przes³aniu, jakie kieruje
Chrystus czy Pawe³ z Tarsu (których ³atwiej interpretowaæ). A kiedy ujrza³ Smok, ¿e
zosta³ str¹cony na ziemiê, pocz¹³ cigaæ Niewiastê, która porodzi³a Mê¿czyznê.
I dano Niewiecie dwa skrzyd³a or³a wielkiego, by na pustyniê lecia³a na swoje miejsce, gdzie jest ¿ywiona przez czas i czasy, i po³owê czasu, z dala od Wê¿a. A W¹¿ za
Niewiast¹ wypuci³ z gardzieli wodê jak rzekê, ¿eby j¹ rzeka unios³a. Lecz ziemia
przysz³a z pomoc¹ Niewiecie i otworzy³a ziemia sw¹ gardziel, i poch³onê³a rzekê,
któr¹ Smok ze swej gardzieli wypuci³ (Ap 12,13-16).
Apokalipsa w. Jana wydaje siê podzielaæ duchowoæ nowego stworzenia, czyli stworzenia odnowionego i obdarzonego pe³ni¹ istnienia  ¿ycia. W Ksiêdze tej
(21,1.5) padaj¹ nastêpuj¹ce stwierdzenia: I ujrza³em niebo nowe (kaino.n) i ziemiê
now¹ (kainh,n), bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminê³y, i morza ju¿ nie ma.
[ ] I rzek³ Zasiadaj¹cy na tronie: Oto czyniê wszystko nowe (kaina.).
Podobny w¹tek pojawia siê tak¿e w Dziejach Apostolskich (3,19-21): Pokutujcie
wiêc i nawróæcie siê, aby grzechy wasze zosta³y zg³adzone, aby nadesz³y od Pana
dni och³ody, aby te¿ pos³a³ wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo
musi zatrzymaæ a¿ do czasu odnowienia wszystkich rzeczy (avpokatasta,sewj
pa,ntwn), co od wieków przepowiedzia³ Bóg przez usta swoich wiêtych proroków.
Tak¿e Ewangelia w. Mateusza dzieli siê podobnym przes³aniem: Jezus za rzek³ do
nich: Zaprawdê, powiadam wam: Przy odrodzeniu (evn th/ paliggenesi,a)| , gdy Syn
Cz³owieczy zasi¹dzie na swym tronie chwa³y, wy, którzy poszlicie za Mn¹, zasi¹dziecie równie¿ na dwunastu tronach, aby s¹dziæ dwanacie pokoleñ Izraela (19,28).
W jednej ze swoich prac B. Ramazzotti pisze:
Historia zbawienia przybiera rysy stworzenia wszechwiata. [ ] Wydaje siê, ¿e wed³ug tradycji judaistycznej oraz chrzecijañskiej przeznaczeniem wszechwiata nie jest
zniszczenie, ale przemienianie wraz z cia³em ludzkim, które jest cile zwi¹zane i spokrewnione ze wszechwiatem materialnym22 .
WSPÓLNOTOWE SOLI DEO REDNIOWIECZA23

Kontekst redniowiecza wraz z zagadnieniem znaczenia kontaktu cz³owieka
z natur¹ dla spotkania tego¿ cz³owieka z Bogiem przywo³uje postaæ w. Franciszka
La Lettra ai Romani, w: Il messaggio della salvezza. Corso completo di studi biblici. Scritti
Apostolici, a cura di G. Ghiberti etc., Torino 1969, s. 381.
23
Jeli chodzi o okres patrystyczny, to przyroda nadal bêdzie traktowana np. jako rzecznik Boga.
Mo¿na tu odwo³aæ siê np. do Pierwszego Listu w. Klemensa Rzymskiego. Szerzej na ten temat zob. np.
22
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z Asy¿u. W tym przypadku trudno mówiæ o jakichkolwiek brakach wobec mi³oci do
Boga, wobec stawiania Boga absolutnie na pierwszym miejscu. w. Franciszek jest
pod tym wzglêdem niezwykle radykalny  dobrowolnie wybiera ¿ycie w skrajnym
ubóstwie materialnym. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e Biedaczyna z Asy¿u np. gardzi³by przyrod¹. W rzeczywistoci jest zupe³nie inaczej. w. Franciszek dostrzega
piêkno wiata stworzonego, wskazuje na nie innym. Przyroda, tak¿e w myl jego
teorii, mo¿e staæ siê pomoc¹ dla spotkania cz³owieka z Bogiem, dla pog³êbienia komunii z Nim. Mo¿na tu odwo³aæ siê do kilku przyk³adów.
Jednym z centralnych elementów przes³ania o znaczeniu przyjcia na wiat Chrystusa w Betlejem w tradycji katolickiej sta³a siê szopka bo¿onarodzeniowa. Zawdziêczamy j¹ najprawdopodobniej w. Franciszkowi z Asy¿u24, który umieszczaj¹c
w szopce bo¿onarodzeniowej tak¿e zwierzêta doskonale wyjania, co przynosi Chrystus. Tak czy inaczej uzasadniona rezerwa w stosunku do rodz¹cych siê uczuæ czy do
np. artystycznych rodków wyrazu nie mo¿e wprowadzaæ w b³¹d. Pojednanie i pokój, radoæ i nadzieja na przezwyciê¿enie wszystkich skutków grzechu nale¿¹ do
samej istoty dzie³a Chrystusowego (por. £k 2,13 n.; 10,21; zob. te¿ Iz 11,1 n.).
Innym przyk³adem jest tzw. Pieñ s³oneczna w. Franciszka. Ograniczymy siê do
kilku w¹tków tego wa¿nego manifestu i testamentu duchowego25. Wed³ug tego tekstu s³oñce przez swe piêkno jest Twoim wyobra¿eniem, o Najwy¿szy (notabene,
nie tylko Stary Testament ostrzega³ przed ba³wochwalczym kultem np. s³oñca):
Pochwalony b¹d, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem s³oñcem,
Które dzieñ daje, a Ty przez nie wiecisz.
Ono jest piêkne i promieniste,
A przez swój blask Jest Twoim wyobra¿eniem, o Najwy¿szy!

Pieñ s³oneczn¹, jedno z najwiêkszych arcydzie³ poezji religijnej, mo¿na odbieraæ
jako hymn, modlitwê dziêkczynn¹ do Boga za wiat przyrody, np. za ksiê¿yc, wiatr,
ob³oki, wodê  nimi Bóg obdarowuje, podtrzymuje ¿ycie, b³ogos³awi. W takim razie
mamy do czynienia znowu z duchowoci¹, wed³ug której Bóg dzia³a przez wiat przyrody, prowadzi do siebie i tym samym zbawia pos³uguj¹c siê przyrod¹. Trzeba te¿ zaT. pidlík i in., Historia duchowoci, t. 3: Duchowoæ Ojców Kocio³a; t. 3A: Duchowoæ Ojców greckich i wschodnich; t. 3B: Duchowoæ ³aciñskich Ojców Kocio³a, Kraków 2004, s. 89 n. B. Ramazzotti
przytacza nastêpuj¹ce s³owa w. Ambro¿ego: Zmartwychwsta³ w Nim wiat, zmartwychwsta³o w Nim
niebo, zmartwychwsta³a w Nim ziemia. Bêdzie bowiem niebo nowe i ziemia nowa (La Lettra ai Romani..., s. 381).
24
Zob. Encyklopedia religii PWN. Wersja 1.0 (program komputerowy).
25
Cytaty z Pieni s³onecznej za: W. Egger, L. Lehmann, A. Rotzetter, Zeszyty duchowoci franciszkañskiej, z. 17: Brat wszystkich stworzeñ  Pieñ s³oneczna, Wroc³aw 1992, s. 2 n.

SPOTKANIA Z NATUR¥: PRZESZKODA CZY POMOC W KOMUNII Z BOGIEM

199

znaczyæ, ¿e przynajmniej w sensie jêzykowym mo¿na tu mówiæ o jakiej wspólnej
modlitwie stworzeñ razem z ludmi, modlitwie wielbi¹cej Boga. Czy w. Franciszek
móg³ mieæ to na myli? Byæ mo¿e, przecie¿ ze swoim przes³aniem o Bogu zwraca³ siê
nie tylko do ludzi, ale tak¿e m.in. do ptaków czy do wilka z Gubbio26. Rozmaite stworzenia ulegaj¹ fascynacji w. Franciszkiem oraz jego misterium. Trafnie zauwa¿a
F. Vandenbroucke:  wiêtoæ Franciszka w jaki sposób przywraca klimat w³aciwy
ziemskiemu rajowi, w którym cz³owiek ¿y³ w przyjani z ca³¹ przyrod¹27. W dziele
zbawienia, zgodnie z pogl¹dami w. Franciszka, jest wiêc miejsce tak¿e dla przedstawicieli wiata przyrody. Pod tym wzglêdem nie ma konkurencji czy konfliktu w relacji
Bóg  natura, pomiêdzy kontaktem cz³owieka z Bogiem i kontaktem z natur¹.
w. Albert Wielki to znamienity teolog i mistyk, a zarazem botanik i zoolog. Jego
zainteresowania przyrodnicze maj¹ charakter teologiczny, s¹ motywowane wiar¹,
a jego interesuj¹ce przemylenia wp³ynê³y m.in. na pogl¹dy Miko³aja z Kuzy oraz
Mistrza Eckharta. Zdaniem w. Alberta Wielkiego, wiat materialny, roliny i zwierzêta s¹ pomoc¹ dla cz³owieka w osi¹gniêciu zbawienia. Podkrelaj¹c znaczenie
przyrody dla zbawienia Albert myli o niej jako o stworzonej przez Boga, a nie jako
o oderwanej od swego Stwórcy28. Innymi s³owy, ten wielki teolog i mistyk dominikañski zwraca uwagê na nieprzerwane istnienie zwi¹zków miêdzy Bogiem i przyrod¹ i na ich pozytywne znaczenie dla ¿ycia duchowego cz³owieka.
Tak¿e wed³ug w. Tomasza z Akwinu przyroda ze swej istoty jest pomoc¹ dla
cz³owieka w jego spotkaniu z Bogiem. Zdaniem Akwinaty, który opiera siê tutaj na
Janowej teologii Logosu (gr. lo,goj), ³¹cz¹c j¹ z greckimi przemyleniami o nou/j
(duch, rozum itp.), Bóg wszczepi³ przyrodzie pewne zasady. Cz³owiek ma
w swoim ¿yciu korzystaæ z tych zasad, stosowaæ siê do nich. Zasady te nie s¹
w sprzecznoci z innymi prawami, jakie ludzie otrzymali od Boga, by za ich pomoc¹
osi¹gn¹æ zbawienie. W tym znaczeniu ludzie, jako byty rozumne, maj¹ naladowaæ
przyrodê  w. Tomasz pisze: ratio imitatur naturam29. Takie rozumowanie mo¿na
te¿ interpretowaæ w znaczeniu pewnych zobowi¹zañ cz³owieka wobec przyrody30.
Kolejnego ciekawego przyk³adu dostarcza cysterska szko³a duchowoci. Cystersi
rozumieli swoje ¿ycie jako pielgrzymowanie do nieba, dlatego uznawali za w³aciwe
wyrzekanie siê wszystkiego, co mog³o byæ przeszkod¹ w przebywaniu drogi do Boga.
Jednak nie przybra³o to u nich chrakteru np. niechêci do przyrody. Przedstawiaj¹c ich

Szerzej na ten temat zob. np. S. Kie³tyka, w. Franciszek z Asy¿u, Kraków 1982, s. 130 n.
F. Vandenbroucke, Storia della spiritualità, t. 4b: La spiritualità del medioevo (XII – XVI secolo).
Nuovi ambienti e problemi. Nuova edizione italiana ampliata e aggiornata, a cura di F. Grégoire e Giovanna della Croce, Bologna 1991, s. 122.
28
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu , s. 133.
29
Cyt. za A. Ganoczy, tam¿e, s. 134.
30
Por. tam¿e.
26
27
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duchowoæ Jordan Aumann stwierdza: Paradoksalnie [ ] Cystersi mieli zawsze g³êboki szacunek dla rzeczy stworzonych i delikatn¹ wra¿liwoæ na potrzeby ludzkie31.
OD VATICANUM II DO JANA PAW£A II:
DOCZESNOÆ I ESCHATOLOGIA32

Wiek XX  tak¿e teologicznie, duchowo  stanowi bezporednie milieu dla S³ugi
Bo¿ego Jerzego Ciesielskiego. W ca³ej pe³ni dotyczy to równie¿ jego wysoko ocenianej duchowoci. Jeli chodzi o aspekt teologiczny i postawy wobec kontaktu cz³owieka z natur¹, to i w tej czêci szkicu skoncentrujemy siê jedynie na wybranych
przyk³adach33.
Mo¿na siê tu odwo³aæ do pierwszej czêci konstytucji duszpasterskiej o Kociele
w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes: Koció³ i powo³anie cz³owieka, do
rozdzia³u III pt. Aktywnoæ ludzka w wiecie. W rozdziale tym zosta³y podjête
takie zagadnienia, jak: wartoæ ludzkiego dzia³ania, w³aciwe uporz¹dkowanie dzia³ania ludzkiego, autonomia spraw doczesnych, negatywny wp³yw grzechu, Misterium Paschalne jako misterium doprowadzenia dzia³alnoci ludzkiej do doskona³oci,
wype³nienie eschatologiczne. Mo¿na tu mówiæ o pewnym przymierzu Kocio³a ze
wiatem i na rzecz wiata, o okrelonym kierunku, jaki na przysz³oæ wytycza Sobór
Watykañski II34.
Zarys historii duchowoci, Kielce 1993, s. 114.
Jeli chodzi o wczeniejszy okres, to mo¿na odwo³aæ siê do przyk³adu w. Franciszka Salezego.
J. Noyer, Lhumanisme salésien, w: Prêtres de saint François de Sales 2004, nr 8, s. 13, zauwa¿a:
Kiedy Renesans przyzna³ cz³owiekowi centralne miejsce, to nie w tym celu, a¿eby odizolowaæ cz³owieka od kosmosu. Wrêcz przeciwnie. Arcydzie³o Micha³a Anio³a w Kaplicy Sykstyñskiej ukazuje ten
wiat jako przepe³niony energi¹, zawieraj¹cy w sobie przesz³oæ oraz przysz³oæ, mitologiê oraz przes³anie biblijne, zmartwychwstanie oraz stworzenie w jednym jedynym ruchu, który ogarnia sob¹ tak¿e
samego widza. Wszechwiat w. Franciszka Salezego w rzeczywistoci nie ró¿ni siê od tamtego kosmosu. Tak¿e stworzona przez niego szko³a duchowoci podejmuje temat pozytywnego charakteru zwi¹zków cz³owieka z natur¹ w³anie w kontekcie niezbêdnej dla cz³owieka komunii z Bogiem. Bardzo
ciekawie ³¹czy siê to z tak akcentowanym przez tê szko³ê duchowoci znaczeniem dla zbawienia, czyli
dla zwi¹zków z Bogiem, ¿ycia codziennego. Wed³ug tej szko³y codziennoæ, ka¿dy stan ¿ycia (np. ¿ycie
rodzinne, ró¿ne wykonywane zawody wieckie) s¹ drog¹ zbawienia, wystarczy, ¿eby cz³owiek skorzysta³ z tej mo¿liwoci. Mo¿na tu przytoczyæ nastêpuj¹ce s³owa w. Franciszka Salezego: Nie wiem,
jak siê to sta³o [ ], jednak wiat tak bardzo znalaz³ siê w sercu cz³owieka, ¿e cz³owiek sta³ siê wiatem,
a wiat cz³owiekiem (cyt. J. Noyer, Lhumanisme salésien , s. 14). Zdaniem J. Noyera, mamy tu do
czynienia z przewiadczeniem, ¿e zwi¹zki: cz³owiek  wiat opieraj¹ siê nie na wrogoci czy chêci
dominacji i wykorzystania, lecz (a przynajmniej tak powinno byæ) na mi³oci (tam¿e, s. 14). Znowu
przychodz¹ na myl podstawowe zasady i fundament poprawnych relacji cz³owieka do Boga.
33
Wiêcej na ten temat zob. J. Finkenzeller, Eschatologia..., s. 52 n.
34
Por. M. Florczyk, W. Misztal, Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje..., s. 522 n.
31
32
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W jednej ze swych prac F. Lambiasi stwierdza:
Wraz z wcieleniem Chrystusa Duch wiêty spokrewni³ z tym, co boskie, to, co ludzkie (por. Rz 8,19-23). Wraz ze zmartwychwstaniem sprawi³, ¿e fragment tego wiata
wszed³ do sfery boskiej. Ten sam Duch ju¿ tutaj na tym wiecie przygotowuje nowe
stworzenie35.

Nastêpnie ten¿e autor przytacza s³owa Gaudium et spes:
Je¿eli krzewiæ bêdziemy na ziemi w Duchu Pana [F. Lambiasi rozumie, ¿e chodzi tutaj
o Ducha wiêtego] i wed³ug jego zalecenia godnoæ ludzk¹, wspólnotê bratersk¹
i wolnoæ, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwoci, [ ] odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone z wszelkiego brudu, rozwietlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne królestwo  (nr 39).

Odwo³uj¹c siê do tego tekstu pisze on:
Teza katastroficzna nie mo¿e powo³ywaæ siê na Sobór (Gaudium et spes, nr 39), gdzie
jedynie w wyniku b³êdu w t³umaczeniu w³oskim tekst brzmi w nastêpuj¹cy sposób:
Nie znamy czasu, kiedy bêdzie mia³a koniec ziemia i ludzkoæ. Tymczasem w tekcie ³aciñskim mamy tutaj czasownik consummare. Nie oznacza on skoñczyæ, zu¿yæ
(w tym wypadku w ³acinie u¿ywa siê s³owa consumere), ale nieæ ad summum, tzn.
do pe³ni, do doskona³oci. Czyli, interesuj¹cy nas tekst nale¿a³oby przet³umaczyæ: nie
znamy czasu, kiedy to ziemia i ludzkoæ zostan¹ doprowadzone do wype³nienia; nie
znamy sposobu, w jaki zostanie przemieniony wszechwiat. Tak wiêc s³uszniej by³oby
mówiæ o koñcu czasu zamiast o koñcu wiata36.

W zwi¹zku z tematem dotycz¹cym relacji cz³owieka z przyrod¹ nale¿y odnotowaæ w¹tek eschatologiczny. wiat wed³ug soboru od zawsze jest w dziele zbawienia i ma mieæ jaki udzia³ w wiecznoci zbawienia, wiecznej i ostatecznie pe³nej
komunii cz³owieka. Ju¿ na tej podstawie nale¿a³oby mówiæ o pozytywnym znaczeniu kontaktu z natur¹ dla wspólnoty cz³owieka z Bogiem ju¿ w doczesnoci. A oto
inny fragment konstytucji duszpasterskiej o Kociele:
Ma on [tzn. Sobór Watykañski II] przed oczyma wiat ludzi, czyli ca³¹ rodzinê ludzk¹
wraz z ca³okszta³tem rzeczywistoci, wród której ona ¿yje; [ ] wiat, który, jak wierz¹ chrzecijanie, zosta³ stworzony i jest zachowywany dziêki mi³oci Stworzyciela,
popad³ w niewolê grzechu, lecz po z³amaniu przez ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³e-

F. Lambiasi, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi di pneumatologia, Bologna
1987, s. 330.
36
Tam¿e, s. 331. Zob. te¿. M. Flick, L’attività umana nelluniverso, w: La Costituzione pastorale
sulla chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, Colle D. Bosco (Asti)  Torino 1967 s. 623 n.
35
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go Chrystusa mocy Z³ego zosta³ wyzwolony, aby przeobraziæ siê zgodnie zamierzeniem Boga i osi¹gn¹æ doskona³oæ (nr 2)37.

Tak wytyczon¹ przez ostatni sobór drog¹ dalej prowadzi np. Katechizm Kocio³a
Katolickiego, w którym mo¿na m.in. znaleæ nastêpuj¹ce stwierdzenie: Wszechwiat widzialny jest wiêc równie¿ przeznaczony do przemienienia (nr 1047). Ze
wzglêdu na szczególne znaczenie, jakie liturgia posiada dla duchowoci (nie tylko,
jeli chodzi o formowanie wiernych), warto te¿ zwróciæ uwagê na wprowadzone
jako owoc odnowy soborowej modlitwy eucharystyczne. I tak prefacjê IV modlitwy
eucharystycznej wieñcz¹ s³owa: £¹cz¹c siê z nimi [tzn. z niezliczonymi rzeszami
anio³ów], razem z ca³ym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Ciê przez nasze
usta, z radoci¹ wys³awiamy Twoje imiê38. Nastêpnie w tej samej modlitwie eucharystycznej Koció³ modli siê: w Twoim Królestwie, gdzie z ca³ym stworzeniem
wyzwolonym z grzechu i mierci bêdziemy Ciê chwaliæ przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, przez którego obdarzasz wiat wszelkimi dobrami39.
Niejeden chrzecijanin widzi w przyrodzie reprezentanta Boga wobec ludzi. Jednak wed³ug chrzecijañstwa tak¿e ludzie reprezentuj¹ wiat natury przed Bogiem
(czy maj¹ to czyniæ). Nie jest to sprzeczne, nie wyklucza spotkania bezporedniego
z Bogiem, ale razem tworzy przebogat¹ ca³oæ. I tak w encyklice Fides et ratio Jan
Pawe³ II okrela przyrodê mianem ksiêgi natury, której misj¹ jest pomóc cz³owiekowi w poznaniu swojego Stwórcy:
Niektóre wa¿ne teksty, rzucaj¹ce dodatkowe wiat³o na to zagadnienie, znajdujemy
w Ksiêdze M¹droci. Autor wiêty mówi w nich o Bogu, który pozwala siê poznaæ
tak¿e poprzez przyrodê. W rozumieniu staro¿ytnych badania przyrodnicze mia³y wiele
wspólnego z wiedz¹ filozoficzn¹. Stwierdziwszy najpierw, ¿e dziêki rozumowi cz³owiek
jest w stanie poznaæ budowê wiata i si³y ¿ywio³ów, [ ] obroty roczne i uk³ady gwiazd,
naturê zwierz¹t i popêdy bestii (7,17.19-20) [ ] tekst biblijny stawia bardzo wa¿ny krok
naprzód. Przypominaj¹c tezê filozofii greckiej [ ] autor stwierdza, i¿ w³anie przez
rozumowe poznawanie przyrody mo¿na dotrzeæ do Stwórcy: Bo z wielkoci i piêkna
stworzeñ poznaje siê przez podobieñstwo ich Stwórcê (Mdr 13,5). Zostaje tutaj dostrze¿ony pierwszy stopieñ Bo¿ego Objawienia, czyli w³anie wspania³a ksiêga natury:
odczytuj¹c j¹ przy pomocy narzêdzi w³aciwych ludzkiemu rozumowi, mo¿na dojæ do
poznania Stwórcy. Je¿eli cz³owiek mimo swej inteligencji nie potrafi rozpoznaæ Boga
jako Stwórcy wszystkiego, to przyczyn¹ jest nie tyle brak w³aciwych rodków, co
raczej przeszkody wzniesione przez jego woln¹ wolê i grzech (nr 19)40.

Cyt. za: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje , s. 527.
Msza³ Rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 1986, s. 328*.
39
Tam¿e, s. 332*.
40
Tekst encykliki Fides et ratio za programem komputerowym: Nauczanie Kocio³a katolickiego.
Wersja 1.0, Kraków 2003.
37
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Z kolei w encyklice Ecclesia de Eucharystia, czyli w kontekcie dotycz¹cym samego serca kultu, jaki chrzecijanie sk³adaj¹ Bogu, ród³a oraz apogeum duchowoci chrzecijañskiej, Jan Pawe³ II przypomina, ¿e wiat stworzony jest równie¿
wiatem, który Bóg chce zbawiæ. Stwórca nie pos³uguje siê nim jak jakim narzêdziem, które potem odrzuci³by jako ju¿ Mu niepotrzebne:
Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, aby w najwy¿szym akcie uwielbienia przywróciæ ca³e
stworzenie Temu, który je uczyni³ z niczego. I w ten sposób On  Najwy¿szy i Wieczny
Kap³an  wchodz¹c do odwiecznego sanktuarium przez swoj¹ krew przelan¹ na Krzy¿u, zwraca Stwórcy i Ojcu ca³e odkupione stworzenie (nr 8)41.

Jeli chodzi o wspó³czesn¹ teologiê duchowoci, to w zwi¹zku z zagadnieniem
dotycz¹cym znaczenia kontaktu z natur¹ czy znaczenia wiata stworzonego dla duchowoci i zbawienia cz³owieka nale¿y równie¿ wspomnieæ o tzw. duchowoci kosmoteandrycznej. Samo okrelenie kosmoteandryczna jednoznacznie wskazuje
na zwi¹zki miêdzy Bogiem, ludmi i ca³ym wiatem stworzonym. Tak ukazuj¹ tê
duchowoæ autorzy obszernego opracowania powiêconego chrzecijañskiej duchowoci wspó³czesnej:
Ewidentnym jest ju¿ fakt, ¿e wewn¹trz naszej kultury pojawia siê potrzeba duchowoci
antropologicznej, która  pokonuj¹c wieckie kategorie elitaryzmu, a tak¿e wyobcowanie cz³owieka z historii i spo³eczeñstwa  bêdzie w stanie harmonijnie po³¹czyæ
kosmos, Boga i cz³owieka: jest to duchowoæ kosmoteandryczna [ ]. Jest ona w stanie rozpoznaæ dzia³anie ³aski w ca³ym kosmosie i w ludziach, a tak¿e dostrzec i odzyskaæ ka¿de dowiadczenie religijne obecne w ludzkim ¿yciu42.

41
Cyt. za programem komputerowym: Nauczanie Kocio³a . Por. W. Misztal, Eucharystia i udzia³
w misterium odkupienia wed³ug encykliki Ecclesia de Eucharistia Jana Paw³a II (wybrane aspekty),
w: Polonia Sacra 2003, nr 13, s. 219: Stwierdzenia np. o kosmicznym charakterze celebrowania
Eucharystii, o jej zbawczym znaczeniu dla ca³ego stworzenia (nie jedynie dla ludzi!) to nie tylko wyraz
wielkiego optymizmu co do Boga i co do wiata, ale tak¿e swoisty rachunek sumienia, co do wci¹¿ tak
rozpowszechnionego zawê¿onego przedstawiania Bo¿ego dzie³a stworzenia-odkupienia i tym samym
udzia³u chrzecijanina w tym dziele, to nawi¹zanie do jednego z najstarszych i najbardziej znacz¹cych
(choæ niestety ma³o znanych) elementów Tradycji chrzecijañskiej (zob. np. Mt 19,28; Dz 3,19-21; Rz
8,19-23; 2 Kor 5,17-19; Ef 1,10; Kol 1,18-20).
42
L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, Historia duchowoci, t. 6: Duchowoæ chrzecijañska
czasów wspó³czesnych, Kraków 1998, s. 473. Je¿eli chodzi o wspó³czesne nurty teologii katolickiej
w aspekcie coraz wiêkszego zainteresowania przyrod¹ jako danym cz³owiekowi towarzyszem w dziele
stworzenia-zbawienia, to wiele wa¿nych informacji mo¿na znaleæ w: A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu , s. 117215.
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Ju¿ na podstawie powy¿szej, bardzo wycinkowej i ogólnej prezentacji kilku przyk³adów z dziejów duchowoci chrzecijañskiej trzeba powiedzieæ (z poczuciem ulgi
i radoci¹): kontakt z natur¹ nie tylko nie powinien byæ przeszkod¹ w spotkaniu
z Bogiem, ale taki kontakt nale¿y traktowaæ jako udzielon¹ przez Boga pomoc cz³owiekowi. Bardzo du¿o zale¿y od samego cz³owieka, jak z tego Bo¿ego daru skorzysta (podobnie zreszt¹ bêdzie z ca³¹ ekonomi¹ ³aski). Kontakt z przyrod¹ trzeba nawet
rozumieæ jako jeden ze sposobów, oczywicie nie jest to droga jedyna, w jaki Bóg
zbawczo wychodzi cz³owiekowi naprzeciw, aby go obdarzyæ pe³ni¹ komunii ze sob¹,
czyli pe³ni¹ ¿ycia w wiecznoci. Tak ka¿¹ odpowiedzieæ na postawione
w tytule pytanie czo³owi przedstawiciele duchowoci chrzecijañskiej, jej fundatorzy i to poczynaj¹c od samego Chrystusa  chrzecijanie przecie¿ wierz¹, ¿e jest On
zarazem Bogiem i cz³owiekiem.
Z woli i daru dobrego Boga przyroda i ludzie towarzysz¹ sobie  tak¿e w znaczeniu
wzajemnej pomocy i potrzebowania siê43  na drodze spotkania z Bogiem, czyli na
drodze zbawienia, osi¹gania pe³ni ¿ycia. Wygl¹da te¿ na to, ¿e podobnie w jaki sposób
maj¹ sobie towarzyszyæ tak¿e w wiecznoci zbawienia44. Powracaj¹ na myl s³owa
z Ewangelii w. Jana: Tak Bóg umi³owa³ wiat (J 3,16)45. Jeli byty stworzone s¹ nie
tylko kontekstem i odbiorc¹, ale maj¹ aktywny i pozytywny udzia³ w dziele zbawienia, którego ostatecznym sprawc¹ mo¿e byæ jedynie Bóg, to ma to miejsce na zasadzie
udzielenia przez Boga daru synergii, wspó³uczestnictwa.
Przedstawione rozumienie znaczenia kontaktu z przyrod¹ dla ludzkiego ¿ycia duchowego jest tym bardziej godne zastanowienia i uwzglêdnienia w praktyce, poniewa¿ nie tylko staro¿ytnoæ zna niebezpieczeñstwo ba³wochwalczego kultu przyrody
czy ró¿nych sk³adaj¹cych siê nañ elementów. W aspekcie chrzecijañskim taka reli-

43
Por. Komunikat z konsultacji europejskich biskupów o dziele stworzenia (Namur  Belgia,
10 VI 2004): Odpowiedzialnoæ za dzie³o stworzenia jest zasadniczym wezwaniem dla przysz³oci
ziemi i obrony pokoju, a tak¿e dla chrzecijañskiego wiadectwa we wspó³czesnym wiecie.
44
Zob. J. £ukomski, Próba zbudowania chrzecijañskiej , s. 310, 358 n. (rozpoczynaj¹cy siê na
s. 359 podrozdzia³ nosi tytu³: Perspektywa eschatologiczna rodowiska naturalnego).
45
Por. V. Maraldi, Lo Spirito Creatore e la novità del cosmo, Postfazione di L. Galleni, Milano
2002, s. 210: Duch wiêty przynagla wiêc nas, abymy w nierozdzieln¹ jednoæ ³¹czyli «mi³owanie»
i «stwarzanie». Taki zwi¹zek nale¿y do najwa¿niejszych i najbardziej oryginalnych aspektów biblijnego
wiadectwa o stworzeniu. Zbyt czêsto zwi¹zek Stworzyciel  stworzenie (w znaczeniu istoty stworzonej) rozumiano w kategoriach wytwarzania i skutecznej przyczynowoci. Natomiast wed³ug Pisma,
zwi¹zek ten nale¿y przedstawiaæ siêgaj¹c po terminologiê w³aciw¹ zwi¹zkom wyp³ywaj¹cym z mi³oci.
Mi³ujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym siê nie brzydzisz, co uczyni³e, bo gdyby mia³ co
w nienawici, nie by³by tego uczyni³. Jak¿eby co trwaæ mog³o, gdyby Ty tego nie chcia³? Jak by siê
zachowa³o, czego by nie wezwa³? (Mdr 11,24-25).
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gijnoæ stanowi nawet powa¿ne niebezpieczeñstwo dla komunii cz³owieka z Bogiem,
a tym samym, jeli chodzi o wieczn¹ przysz³oæ cz³owieka. Zwrócenie uwagi na
pozytywn¹ rolê przyrody dla spotkania ludzi z Bogiem uwiadamia te¿, jak zaskakuj¹co bogata jest duchowoæ chrzecijañska, jak wiele ma do ofiarowania tak¿e wspó³czesnemu cz³owiekowi, jak bardzo odpowiada jego aspiracjom i jak mo¿e mu pomóc
w pokonaniu ró¿norakich problemów oraz w dalszym wielorakim rozwoju. Mo¿e to
okazaæ siê tak¿e bardzo przydatne, jeli chodzi o dalsze kierunki uprawiania teologii
duchowoci chrzecijañskiej46.
LES RENCONTRES AVEC LA NATURE:
L’OBSTACLE OU L’AIDE À LA COMMUNION AVEC DIEU?
Résumé
Il n’est pas difficile d’observer que, dans sa diversité, la rencontre avec la nature peut
influencer l’homme d’une manière positive ou négative. Du point de vue de la théologie chrétienne, de l’expérience spirituelle chrétienne, du christianisme comme tel on aperçoit la nature
comme un milieu donné à l’homme où, de son choix, Dieu est présent et réalise son oeuvre de
création – salut. Aujourd’hui l’humanité est de plus en plus consciente de ses multiples relations avec le monde naturel. Dans ce contexte il faut approfondir la question suivante: nature
constitue aussi le cadre pour les relations de l’homme avec Dieu. En ce qui concerne le christianisme déjà le Nouveau Testament fait connaître, en rappelant par ex. la vie et l’enseignement du Christ, le rôle positif et principal de la rencontre avec la nature dans l’œuvre du salut.

46
E. Ancili s³usznie zauwa¿a: Inny powód nieanga¿owania siê wieckich ¿yj¹cych w wiecie na
rzecz w³asnej doskona³oci nale¿y dostrzec [ ] w takiej duchowoci, która zbyt wy³¹cznie koncentrowa³a siê na ucieczce ze wiata i na pogardzie wobec rzeczywistoci doczesnych (Santità cristiana,
w: Dizionario enciclopedico , s. 2247 n.).

