<1eżeli więc być chrześcijaninem znaczy to samo, co przyświadczyć Chrystusowi,
to powinniśmy pamiętać, że to przyświadczenie dokonuje się w dwojaki sposób:
przez zawierzenie Słowu Bożemu i oparcie się na Nim, ale także i przez troskę o
wciąż lepsze zrozumienie najgłębszego znaczenia tego Słowa» (CT 20; zob.
DOK 54).

Istnieją dwa zasadnicze elementy, wśród których jednak najważniejszym
i całkowicie pierwszoplanowym
jest wymiar osobowy, zawierzenia, credere
Deo. Tylko w tej perspektywie wyjaśnienia doktrynalIJe i treściowe postawy
wiary posiadają znaczenie, o czym zapewnia św. Tomasz:
«Ponieważ każdy, kto wierzy, wyraża swoją zgodę na kogoś, do którego kieruje
swój akt wiary, wydaje się, że rzeczą najważniejszą i prawie celem wiary jest ten,
ku któremu kierowana jest zgoda: natomiast w pewien sposób są drugorzędne
rzeczy, które ktoś przyjmuje w postawie przyzwolenia na kogoŚ»12.

- Dwubiegunowość, jaka istnieje między postawą radykalną wiary, jako
zgoda na egzystencjalny plan objawiony w Chrystusie i wyrażeniem lub manifestacją wiary w kategoriach uwarunkowanych kulturowo (formuły, wierzenia, ryty, tradycje itp.)l3. Wynika z tego pewnego rodzaju napięcie między
wiarą i językiem, także nieustanne poszukiwanie autentyczności i historycznych urzeczywistnień, zawsze wewnątrz tego samego dynamizmu wiary.

W nawiązaniu do katechezy, która jest wtajemniczeniem
w wiarę i wychowaniem wiary ku jej dojrzałości, interesuje nas nie tylko określenie tożsamości aktu wiary, ale także zrozumienie jej dynamizmu, konkretne znaczenie
wyrażenia pokonywać drogę wiary. Prześledzimy w tym względzie trzy
aspekty: biblijno-teologiczny, psychologiczno-antropologiczny
i rozwojowy.
3.1. Dynamizm wiary: wskazania biblijno-teologiczne
Według Nowego Testamentu, dynamizm wiary pochodzi od ewangelicznego nawrócenia i rozwija się w proces przylgnięcia do Chrystusa i «naśladowania» Go, we wzroście ku pefni eschatologicznej. W perspektywie teologicznopastoralnej można wyróżnić następujące etapy: zainteresowanie Ewangelią
(<<sympatyzujący»), nawrócenie jako «opcja fundamentalna)}, wyznanie wiary
(żywe, wyraziste i aktywne) i droga do doskonafości (zob. DOK 56).
- Punktem wyjścia każdego wzrostu w wierze jest nawrócenie, decydujący
zwrot w życiu wierzącego, który zakłada odcięcie się od przeszłości i przy12 Quia vero quieumque credit alieuius dieto assentit, pricipale videtur esse, et quasi jinis, in unaquaque
eredulitate i/le cuius dieto assentitur: quasi autem secundaria sunt ea quae quis tenendo vuit olicui assentire.
Zob. S. TOMASSO, Summa Theol. 1I-lIae, q.11, a.1, w C.
13 Zob. C. MOLARI, Fede, w: Diziollario Teologico, red.J. B. BAUER - C. MOLARI, Cittadella, Assisi 1974,
s.262.
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jęcie nowej mentalności i nowego stylu życia. jest to sytuacja radykalnie
nowa, proces «dekonstrukcji», który przynosi «rekonstrukcję» czy ponowne
ułożenie własnego życia wokół nowego centrum życiowego - Chrystusa14•
- Przylgnięcie do jezusa Chrystusa przyjmuje formę procesu pogłębiania
i praktykowania życia chrześcijańskiego, który prowadzi do wyznania wiary
(zob. DOK 56,66) i, poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,
do ścisłego związku z Chrystusem i Kościołem, będącym doświadczeniem
exodusu i zanurzeniem w tajemnicy paschalnej Chrystusa (zob. Rz 5).
- Życie wiary rozwija się następnie w dynamicznym wzroście i dojrzewaniu tak pojedynczych osób, jak i wspólnot15.
• W odniesieniu do pojedynczego wierzącego, Nowy Testament używa różnych określeń i obrazów, aby wyrazić rzeczywistość wiary, która musi być
kultywowana, wzmacniana, prowadzona do dojrzałości. Słowo Boże jest
ziarnem, które musi wzrastać aż przyniesie plon stokrotny (zob. Mt
13,23); dynamizm chrześcijański polega na rozwoju życia Bożego, wzroście aż do pełni Chrystusa, wznoszeniu świątyni ducha; słowo musi «przynieść owoc», być «zachowywane» itp. Te wyrażenia obejmują całe bogactwo życia chrześcijańskiego
i stawiają w centrum wiarę. Prawdziwy
wzrost Królestwa Bożego jest czymś wewnętrznym, zakładającym także
konieczność wymiaru poznawczego:
chrześcijanin
musi rzeczywiście
wzrastać w wierze (zob. 2 Kor 10,15; FIrn 1,25), w poznaniu Boga (zob.
Kol 1,10) i jezusa Chrystusa (zob. 2 P 3,18).
• Odnośnie natomiast do wspólnoty chrześcijańskiej, Pismo Święte wyraża za
pomocą różnych obrazów dynamizm życia Kościołów lokalnych, które
wzrastają, budują się, posuwają się naprzód itp. W Biblii znajdują się także przestrogi skierowane do niektórych wspólnot, ponieważ okazywały
się jeszcze niedojrzałymi w wierze. I tak, Paweł pisze do chrześcijan w
Koryncie, że musi ich karmić mlekiem, nie pokarmem stałym, ponieważ
są jeszcze «cieleśni» (1 Kor 3,2-3). W Apokalipsie znajdujemy napomnienie skierowane do Kościoła w Laodycei, ponieważ stracił moc swojej wiary i nie jest «ani zimny ani gorący» (zob. Ap 3,16). W języku tym został
przedstawiony
rzeczywisty dynamizm rozwoju osobowego i zbiorowego, który musi rozwijać wiarę ku jej dojrzałości.
- Wynikiem tego wzrostu jest pełna dojrzałość i doskonałość wiary, osiąganie stanu «człowieka doskonałego (...), według Pełni Chrystusa» (Ef 4,13).
jest to jednak cel nieosiągalny, który odsyła do rzeczywistości eschatologicznej, nie pozwalając myśleć o skończonej, w życiu ludzkim, drodze wiary.
14 Zob. J. P. BAGOT,Conversione, w: Diz. Cat., s. 177-178. Ze swojej strony psychologia
religii podkreśliła znaczenie nawrócenia dla rozwoju i restrukturyzacji
osobowości. Zob. G. MILANE51-M. ALETTI, Psic%gia della religione, Elledici, Leumann (Torino) 1973, s. 23-37.
15 Zob. G. GROPPO,Te%gia
dell'ed!lcazione. Origine, identita, compiti, LAS, Roma 1991, s. 406-411.

3.2; Dynamizm wiary: aspekt psychologiczno-antropologiczny
Z punktu widzenia antropologicznego
jest możliwe wejście w głęboką analizę dynamizmu wiary poprzez dwie znaczące kategorie: poprzez proces
inicjacyjny i poprzez koncepcję postawy.
3.2.1.

DYNAMIZM

WIARY JAKO PROCES INICJACYJNY

Pojęcie inicjacji nie jest pochodzenia chrześcijańskiego. Było ono używane kilka
razy w okresie patrystycznym, lecz dopiero w wieku XXjego użycie, w związku
z «inicjacją chrześcijańską», zostało podane w sposób systematyczny16.
Nawet jeżeli obecnie w formie popularnej mówi się o inicjacji w odniesieniu do zróżnicowanych
form uczenia się lub socjalizacji (np. inicjacja
muzyczna, informatyczna itp.), w swojej formie najbardziej oryginalnej (z
łaciny «in-ire»: wchodzenie w) inicjacja ma charakter procesu przejściowego
i transformacyjnego,
w których etnologia i antropologia kultury rozróżniają
trzy podstawowe formy historyczne: inicjacja plemienna (przejście z okresu
adolescencji do statusu osoby dorosłej w kręgu grupy etnicznej); inicjacje
religijne (wejśt:ie w tajemnice religii lub sekty czy tajemnicze stowarzyszenia); inicjacje magiczne (wejście w posiadanie pewnych nadludzkich mocy).
W swojej koncepcji inicjacja przywołuje ideę przejścia, zmianę stanu, który odnosi się do osoby w jej najbardziej głębokim wymiarze bytowania, w
jej tożsamości relacyjnej i w jej historii. Tradycyjnie, podstawowe elementy
każdej inicjacji, to kształcenie czy nauczanie; personalne, życiowe przystosowanie do kultury grupy poprzez doświadczenie uwewnętrznienia
postaw,
kompetencji; wszystkie rytualne ceremonie. Każdy proces inicjacyjny, mimo
swych zróżnicowanych form zależnych od kontekstu, posiada zwykle następujące trzy etapy: sytuację wyjściowego odcięcia się i zerwania z przeszłością; czas przejściowych prób i walk, połączonych zwykle z opowiadaniami,
które wskazują na znaczenie i ważność tego etapu; sytuację końcową odnowy w symbolicznym przejściu od śmierci do życia oraz nabycie nowego poczucia przynależności 17.
Łatwo zrozumieć, jak koncepcja inicjacji została przyjęta w chrześcijaństwie (<<inicjacjachrześcijańska»), aby wskazać dynamizm nawrócenia i wejścia do Kościoła, czy też - mówiąc innymi słowami -zarysować
cały proces
wychowawczy i sakramentalny, który prowadzi do pełnego uczestnictwa w
życiu chrześcijańskim i w Kościele. W naj głębszym teologicznym znaczeniu,
inicjacja- chrześcijańska oznacza przede wszystkim proces wewnętrzny i
przemieniający ze strony działającego Boga poprzez sakramenty chrztu,
bierzmowania i Eucharystiil8, co też jest oryginalnością inicjacji chrześcijań.16 Zob. P. M. GY, La natian chrietienne d'initiatian. Ja/ans paur une enquete, "La Maison-Dieu"
132(1977), s. 33-54.
17 Zob.j. CLAES, L'initiatian, "Lumen Vitae" 49(1994) n. l, 5.11-20.
18 Zob. R. FALSINI, Iniziaziane ai sacramenti a sacramenti dell'iniziaziane?, «La Rivista deI CIero Italiano» 73(1992) n. 4, s. 266-282.

skiej w porównaniu z tradycyjnymi procesami inicjacyjnymi. Stać się chrześcijaninem oznacza przede wszystkim przyjąć dar i powierzyć się przemieniającej działalności Boga. W szerokim znaczeniu, inicjacja chrześcijańska
oznacza także cały proces osobistego przyjęcia wiary i postawy chrześcijańskiej, który prowadzi do wyznania wiary i pełnego włączenia się w Kościół.
W końcu, biorąc pod uwagę także charakterystykę każdego procesu inicjacyjnego, inicjacja chrześcijańska zachowuje zawsze swą niekwestionowaną oryginalność dzięki niektórym charakterystycznym
etapom, które odróżniają ją od tradycyjnych procesów. Przede wszystkim proces chrześcijańskiej inicjacji odrzuca każdą formę automatycznego
czy magicznego przekazu, pobudzając katechumenów
do w pełni wolnego formowania postaw
oraz poznawania wiary. Inicjacja chrześcijańska jest daleka od praktyk obecnych w grupach zamkniętych czy w sektach, ponieważ wprowadza do
wspólnoty i ludu o charakterze uniwersalnym (katolickość). I wreszcie, proces
inicjacji chrześcijańskiej, daleki od zamkniętego charakteru, wprowadza w
zawsze otwartą drogę wzrostu i dojrzewania, zarówno osobistego, jak i
wspólnotowego 19.
Inicjacja .chrześcijańska w naszym pluralistycznym i zsekularyzowanych
społeczeństwie
stała się problemem pedagogicznym i pastoralnym, który
nie łatwo jest rozwiązać. Obecna sytuacja religijna nie ułatwia już opcji na
rzecz wiary, przez co dość często inicjacja chrześcijańska staje się w rzeczywistości procesem «końcowym», punktem kończącym serię rytów i tradycji
religijnych. Z drugiej strony, z punktu widzenia wychowawczego i pastoralnego ważne jest ożywianie, przede wszystkim dla nowych pokoleń, autentycznych procesów inicjacji wiary i życia chrześcijańskiego.
Prawdziwy proces inicjacyjny posiada bowiem wiele wartości wychowawczych, przede
wszystkim przez swoją ogólną wymowę egzystencjalną, przez swój charakter głębokiego doświadczenia, który jest gwarancją docierania do głębi. Jest
jak proces uczenia się, w którym bardziej niż przekazanie wiedzy akcentuje
się wprowadzenie w «misterium», będące miejscem osobistego dojrzewania
poprzez przemianę i włączanie we wspólnotę.
To nie jest zadanie łatwe, również poprzez fakt, że współczesne społeczeństwo wydaje się nieczułe na rozumienie i przeżywanie procesu inicjacji:
przeważnie odwołuje się do procesów uczenia się; formacja wydaje się bardzo cząstkowa, fragmentaryczna; poczucie przynależności do grup i instytucji stało się częściowe, funkcjonalne, pluralistyczne; współczesny człowiek jest zainteresowany szczegółami, tymczasowością, a nie długoterminowym obowiązkiem; sens czasu i jego trwania związany jest z większą
punktualnością,
szczegółowością;
ma miejsce częste odwoływanie się do
samo-inicjacji (<<doit yourself»). Z drugiej strony stwierdza się trwałość niektórych procesów inicjacyjnych, przede wszystkim nie posiadających cha-

rakteru instytucjonalnego
(np. kierownictwo duchowe, rekolekcje, skauting, masoneria). Trudno także pominąć niebywałą «maszynę inicjacyjną»
współczesnego «medialnego» świata. Można również mówić o «inicjacji powierzchownej» (initiatique jlottant), będącej wskaźnikiem ukrytej potrzeby,
nieustannie obecnej u podłoża kulturowego współczesnego człowieka20.
3.2.2.

DYNAMIZM

WIARY JAKO INTERIORYZACJA

POSTAW

Koncepcja postawy (attitude, Haltung, actitud), dobrze znana w obszarze
psychologii społecznej21, jest używana także w psychologii religii dla określania i opisywania dojrzewania religijności, w przeciwieństwie
do stanu
religijności spontanicznej22 i do prostego stanu wierzenia, które odnosi się
prawie wyłącznie do sfery poznawczej postępowania.
Postawa obejmuje natomiast całą osobę:
«Postawa jest więc "trwałym systemem wartościowań pozytywnych lub negatywnych, uczuć i emocji, tendencji działań sprzyjających lub niechętnych, w odniesieniu do konkretnej sytuacji życia" (Krech, Crutchfield i Ballachey). Jesteśmy
skłonni zaakceptować tę ostatnią definicję jako tę, która odniesiona do teologicznej koncepcji "aktu wiary", spełnia lepiej, na poziomie psychologicznym
i
socjologicznym, wszystkie w tym względzie wymagania»23.

Postawa określa więc sposób bycia, ogólne postępowanie, które w odniesieniu do danej rzeczywistości czy sytuacji życia mobilizuje sferę poznawczą,
afektywną i tendencje wolitywno-dzialaniowe24• Kiedy sfery są dobrze utwierdzone, dają ogólnie duże poczucie stabilności oraz zajmują centralne miejsce w rozwoju osobowości. Rzeczywiście:
«mają [one] istotne znaczenie w określeniu naszego postępowania: wpływają na
nasze sądy i postrzeganie, na naszą gotowość i skuteczność uczenia się, pomagają nam wybrać grupy, do których można się przyłączyć, zawód, który zmierzamy
zdobyć, a także nasz sposób życia»25.

Koncepcja postawy ofiaruje, na płaszczyźnie pastoralno-katechetycznej,
użyteczne wskazania o charakterze interpretacyjnym i operatywnym. Rozróżnienie trzech podstawowych komponentów: poznawczych, afektywnych i
dzialaniowych, jest owocne również dla działań praktycznych. Także w obszarze teologicznym pojęcie postawy znajduje zastosowanie
zarówno w
Zob. J. CLAES.L·initiation.
Dla ogólnego
obrazu, zob: C. MESSANA,Atteggiamento.
w: Diz. Sc. Ed., s. l D1-1 D4; V. VOLPE,
Atteggiamento, w: Dizionario di sociologia, red. F. DEMARCHI- A. ELLENA,Paoline, Roma 1976, s. 138-143;
L.-BoNcoRI, Atteggiamento,
w: Enciclopedia pedagogica. t. l, red. M. LAENG, La Scuola, Brescia 1989,
kol. 1181-1185; E. ALBERICH.Atteggiamenti,
w: Diz. Cat., s. 55-56.
n Zob. A. VERGOTE,Psicologia religiosa. Borla, Torino 1967, s. 211.
23 G. MILANESI, llltegraziolle
tra fede e cultura. problema centrale delta pastorale catechetica, w: TENŻE.
RichercIJe di psico-sociologia religiosa, PAS-Verlag, ZUrich 1970, s. 62-63.
24 Zob. A. VERGOTE,Psicalogia .... s. 213.
25 V. VOLPE, Atteggiamellto,
s. 141.
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odniesieniu do nawrócenia26, jak i dynamizmu
rażonego w wierze, nadziei i miłości:

życia chrześcijańskiego

wy-

«Nazywając wiarę, nadzieję i miłość fundamentalnymi postawami egzystencji chrześcijańskiej, używa się języka zrozumiałego i posiadającego znaczenie dla współczesnego człowieka. Biorąc pod uwagę całościowy i zarazem immanentny charakter wiary, nadziei i miłości, można mówić o postawie życia chrześcijańskiego,
nazywającją wiarą, nadzieją czy miłością, z założeniem jednak, aby nadawać tym
pojęciom pełne znaczenie, takie, jakie mają w doświadczeniu chrześcijańskim i
objawieniu biblijnym»27.
W świetle tych rozważań, jest możliwe określenie
procesu inicjacyjnego i permanentnego odnośnie do:

wzrostu

wiary jako

• nawrócenia, czyli gfębokiej przemiany (poprzez etapy odcięcia się, prób i
odnowy) i przyjęcia całkowicie nowej postawy (która nadaje nową tożsamość), charakteryzującej
się odrzuceniem logiki porządku «światowego»
i opcją fundamentalną na rzecz Chrystusa w Kościele;
• progresywnej interioryzacji postaw wiary, podbudowanych
przez nadzieję i miłość, w harmonijnym związku trzech komponentów: poznawczych,
afektywnych i działaniowych;
• drogi ku dojrzalej wierze, zawsze w dynamicznym otwieraniu się na ideał
wierzącego dorosłego człowieka.

3.3. Dynamizm wiary: perspektywa rozwojowa
Dojrzewanie wierzącego zwykle nie odbywa się w formie jednolitej i prostej, lecz w zróżnicowanych formach, w zależności od tego, jak toczy się
życie, dzieląc się na różne okresy i etapy życiowych cyklów. Nie negując
wpływu wartości wychowawczych lub środowiskowych (np. sakramentów,

26

Zob.].

ALFARO,

Atteggiamentifondamentali

gia, Cittadella, Assisi 1973, s. 550.
27

Tamże, s. 475.

dell'esistenza cristiana, w: TENŻE, Cristologia e antropolo-

świąt religijnych, znaczących kontaktów), jest potwierdzonym
fakt, że istnieje pewna relacja pomiędzy fazami życia a rozwojem religijnym.
Użyteczne dla naszych analiz będzie odwołanie się do znanej teorii James'a Fowler'a o rozwoju wiary, będącej obrazem rozwoju religijnego człowieka, która może wpływać na zróżnicowanie działań wychowawczych28. W
rzeczywistości teoria ta nie odnosi się ściśle do wiary religijnej, lecz do szeroko pojmowanej koncepcji wiary, rozumianej jako próba nadania sensu
własnemu życiu, próba doświadczenia siebie samego, innych, świata, poprzez odwoływanie się do Bytu Ostatecznego. Jest to raczej dążenie do
przedstawienia
modelu teoretycznego,
zmierzającego
do poznania własnych zdolności, poprzez które nawiązujemy relacje z samymi sobą, z innymi i z Bogiem. Posiada ono charakter rozwojowy, związany z procesem
wzrostu religijnego i chrześcijańskiego.
Oto, zgodnie z teorią Fowler'a, schematycznie podane okresy czy etapy
rozwoju religijnego, postrzegane w optyce wychowawczej i katechetycznej29.
- Stadium pierwsze: wiara intuicyjno-projekcyjna (od 2 - 6/8 roku życia). We
wczesnym dzieciństwie powstają dyspozycje, które później wpływają na
związek z Bogiem. Poznając intuicyjnie i emocjonalnie
rzeczywistość,
dziecko projektuje na Boga swój sposób rozumienia świata (antropomorfizm). To stadium jest odpowiednie szczególnie dla formowania wymiaru
emocjonalnego w postawie wiary.
- Stadium drugie: wiara mityczno-konkretna (okoto 6/8 - 11/13 roku życia,
lecz także w wieku dorostym). Około 6-8 roku życia pojawia się zdolność myślenia w kategoriach operacji konkretnych. Dziecko jest wówczas zdolne
nadać sens własnym doświadczeniom
i dzielić je z innymi posługując się
opowiadaniami wziętymi z własnej grupy czy wspólnoty. Nie jest jednak jeszcze zdolne wyjść poza własną historię i doświadczenia, aby zastanawiać się
nad nimi i nadać im sens bardziej uniwersalny. Myśli o Bogu według logiki
«do ut des», wyobrażając Go sobie jako Boga karzącego i wynagradzającego.
- Stadium trzecie: wiara syntetyczno-konwencjonalna lub wiara związana z
przynależnością do wspólnoty (od 11/13 roku życia, aż do wejścia w świat dorosty, i dalej). W tym okresie dorastający młody człowiek nabywa umiejętności
myślenia abstrakcyjnego i koncepcyjnego, mając tym samym możliwość naby28 Zob. J. W. FOWLER,
Stages of Faith: The Psychology ofHuman Development and the Quest for Meaning,
Harper & Row, San Francisco 1981. Ograniczamy się do przedstawienia
teorii Fowler'a, lecz istnieją
inne analizy psycho-genetyczne
warte zapoznania, jak np.: E OSER- P. GMONDER,
Der Mensch, Stufen
seiner religiOsen Entwicklung. En strukturgenetischer Ansatz, wyd. 4, Gtitersloher Verlagshaus, Gtitersloh
1996. Zob. także A. BUCHER,Fasi delio sviluppo religioso secondo james W. Fowler e Fritz Oser. Panorama
comparativo e critico, "Orientamenti Pedagogici" 36(1989) n. 6, s. 1090-1121; TENŻE,Entwickltmg zur
religiosen Miindigkeit, "Lebendige Katechese" 21(1999) n. 1, s. 7-14.
29 Zob. E. ALBERICH
- A. BINZ,Adulti e catechesi. Elementi di metodologia catechetica del/'etiI adulta,
Elledici, Leumann (Torino) 1993, s. 82-86; P.-A. GIGUERE,
Unefoi d'adulte, Novalis-Universite Saint-Paul,
Ottawa 1991, s. 71-93.
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wania dystansu i wykraczania poza słowa i rzeczy z nową świadomością
siebie samego. To pozwala mu zrekonstruować wcześniejsze doświadczenia i myśleć w kategoriach przyszłości. Ważnym obowiązkiem tego okresu
jest określenie własnej tożsamości poprzez syntezę treści wiary i relacji, jakie w niej zachodzą. Głęboka wówczas potrzeb nawiązywania relacji z innymi i odpowiedzi na ich oczekiwania może przeradzać się w «tyranię innych»
(super-konformizm). W tym stadium Bóg jest kimś, kto zna nas lepiej niż my
sami, jest przyjacielem, towarzyszem.
- Stadium czwarte: wiara indywidualno-refleksyjna lub odniesienia do siebie samego (od początku okresu dorosłego). Na progu życia dorosłego (bądź
później) równowaga poprzedniego stanu może ulec modyfikacji w wyniku
dwóch czynników: a) treści wiary, wartości i obowiązki (które wcześniej
były akceptowane bez dyskusji) teraz są poddane krytyce; b) każdy odczuwa
obowiązek poszukiwania własnego fundamentu poza sferą relacji. Czuje potrzebę samodzielnego,
odpowiedzialnego
zaangażowania
się w życiowe
wybory, podczas gdy wcześniej był uzależniony od sądów innych osób. Poddane zostają ponownej analizie treści religijne (wierzenia, symbole, opowiadania) w celu przełożenia ich w formuły o charakterze koncepcyjnym.
Wiara traci jakość emocjonalną, lecz zyskuje na jasności (systematyczność,
precyzyjność) i wewnętrznej spójności. Może też zaistnieć konflikt z własną
wspólnotą. Istnieje ryzyko subiektywnego odczucia, że jest się w stanie całkowicie kontrolować sens własnego życia.

lub ponownego przystosowania (po 40
roku życia; tylko niektórzy dochodzą do tego stadium). Zmiana dokonuje się w
- Stadium

momencie

piąte: wiara jednocząca

dojścia do przekonania,

że nie ma się władzy nad wszystkim,

a

nadzieja pokładana w samym sobie może okazać się iluzją, jak również w wyniku
nabywania przeświadczenia,
że jest się uwarunkowanym
czynnikami nieuświadomionych czy nieświadomych wpływów. Pragnie się syntezy tego, co
wydaje się przeciwstawne w różnych sferach życia, podczas gdy krąg relacji
poszerza się poza przynależności klasowe, narodowe, religijne. Dochodzi
się do wniosku, że prawda nie może się ograniczać tylko do jednego punktu
widzenia i akceptuje się wymiar dialektyczny doświadczenia z jego paradoksami: Bóg jest jednocześnie transcendentny
i immanentny, wszechmogący i dobrowolnie ograniczony. Wiara staje się bardziej pokorna, ponieważ
pojawia się świadomość, że nasze mówienie o Bogu nie jest niczym innym,
jak tylko rodzajem bełkotania. Bardziej niż tłumaczenia symboli i wierzeń
religijnych, pragnie się wejścia w ich sens i przyjęcia.
- Stadium szóste: wiara o charakterze uniwersalizującym (niewielu dochodzi
do tego stanu). Osoby, które przekraczają poprzednie stadium, wchodzą w
dynamiczny stan, w którym przekracza się własne <~a», opierając się na
Bogu w sposób jakościowo nowy. Osoba żyje już w głębokim zjednoczeniu
z Bogiem, które odnawia fundamentalnie
tożsamość osoby, jak i wiedzę

oraz wartości. Rodzi się wówczas potrzeba przemiany aktualnie przeżywanych
Królestwa Bożego i komunii z Bogiem poprzez pełny dar z siebie i opozycję wobec zła bez używania przemocy. Są to wyjątkowe osoby (np. Matka Teresa czy Martin Luther King), które wydają się «zdecentralizowane», zanurzone w stanie pewnego rodzaju «konozy», która pozwala żyć tak, jakby Królestwo było już na ziemi. Osoby te, np. święci, ukazują, jaka mogłaby być przyszłość poprzez komunię z Bogiem, i już teraz,
poprzez swoje życie, stają się dla innych rodzajem wezwania i bodźca.

sytuacji w perspektywie

Pedagogia religijna dostrzega w opisie tych etapów rozwojowych bodźce i wskazania potrzebne dla skuteczności dzieła wychowania, jak również
służące przebudzeniu oraz wzrostowi wiary.
3.4. Religijna dojrzałość
Dynamizm wiary kieruje się ku celowi - nigdy w pełni osiągalnemu - jakim
jest dojrzafość i (względna) autonomia religijna. Próba opisu tego celu, poprzez jego cechy charakterystyczne,
może być bardzo użyteczna w obszarze katechetycznym, ponieważ ukazuje perspektywę działań, ku której winien się kierować każdy konkretny program. Kwestia ta jawi się jako tym
bardziej konieczna, im więcej narzeka się, że w obecnej rzeczywistości eklezjalnej istnieje w pasterzach jakiś rodzaj lęku przed dojrzafością, czego wyrazem jest fakt preferowania łagodnych i posłusznych wiernych30• Lęk ten istnieje także w samych wiernych, ponieważ wygodniej jest dla nich zachować
religijną infantylność, która nie wymaga Wysiłku wzrostu.
Także w tym przypadku bardzo skuteczny okazuje się dialog pomiędzy
teologią a naukami humanistycznymi. Rzeczywiście, aby zrozumieć koncepcje dojrzałości i autonomicznej postawy wiary, należy treści biblijne i teologiczne ubogacić wkładem psychologii osobowości, psychologii religii i ogólnie nauk pedagogicznych31•
Czyniąc punktem odniesienia koncepcję postawy i jej strukturę, możemy
nakreślić cechy charakterystyczne
dojrzałej wiary.
3.4.1.

DOJRZAŁOŚĆ

WIARY JAKO PEŁNA POSTAWA

- Wiara, o ile jest dojrzała, stanowi centralny rys osobowości (w przeciwieństwie do religijności czy wiary traktowanej w sposób marginalny) i staje się
w ten sposób źródłem mądrości i sensu.
Postawa dojrzałej wiary oznacza się stabilnością i jest zintegrowana z cafą
osobowością, będąc głównym punktem odniesienia w wyborach życiowych.

30 Jest to przejmująca obserwacja poczyniona w swoim czasie przez J. COLOMBA, Al servizio delia
fede. Manuale di catechetica. t. 2, ElIedici, Leumann (Torino) 1970, s. 405. Zob. A. BUCHER, Entwicklung
zur religiosen Miindigkeit.
31 Zob. G. GROPPO, Teologia dei .... s. 406-425.
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Jest owocem procesu integracji, w której wiara koordynuje
wszystkie wartości i motywacje osoby:

i harmonizuje

«osiąga się integrację, kiedy postawa wiary [...] staje się postawą fundamentalną,
także mentalnością życia, rysem podstawowym,
który organizuje osobowość
każdego człowieka, pod warunkiem jednak, że staje się ona fundamentem interpretacji egzystencjalnych sytuacji»32.

Dojrzała wiara jest centralnym źródłem działania osoby (<<główne centrum dowodzenia», «kabina reżyserska»), w przeciwieństwie do religijności
marginalnej, podzielonej, zredukowanej do jakiejś formy postępowania czy
emocji, bez wpływu na ogólną postawę i wybory etyczne33. Jeśli postawa
religijna zajmuje centralne miejsce, wówczas wiara staje się mądrością, tzn.
umiejętnością osądzania, wyboru i działania według logiki ewangelicznej34.
- Można mówić o dojrzałej wierze, jeśli następuje harmonijny rozwój
trzech wymiarów postawy: poznawczej, afektywnej i działaniowej (w przeciwieństwie do jednostronnego
czy częściowego rozwoju).
Nie osiąga się stanu dojrzałości jeśli nie rozwijają się razem konstytutywne wymiary każdej postawy. Tak, na przykład, wiedza religijna oddzielona
od sfery afektywnej i operatywnej zamyka się do znajomości teoretycznej
bez powiązania z życiem. Podobnie nie przekonują uczucia religijne (entuzjazm, wielkoduszność,
radość itp.), jeśli nie opierają się na oświeconym
sumieniu, nastawionym na uczciwe wybory. To samo odnosi się do sfery
działania: postępowanie zewnętrznie przykładne, lecz nie kierowane odpowiednimi motywacjami, może okazać się konformistyczne
czy pokrętne.
Tylko w harmonijnym wzroście trzech wymiarów postawa wiary staje się
źródłem sensu dla życia i czynnikiem jedności wewnętrznej35.
3.4.2.

DOJRZAŁOŚĆ WIARY W WYMIARZE POZNAWCZYM

Dojrzała wiara wpływa na rozwój wymiaru poznawczego, staje się więc ocedo religijności fideistycznej lub
irracjonalnej). Konkretnie oznacza to:

ną i motywacją postawy (w przeciwieństwie

- Wiarę oświeconą, pogfębioną, a więc nie tylko uczuciową, infantylną czy
irracjonalną. Nie prezentuje dojrzałości ten, który wyznaje zasadę niemożności podania uzasadnień wyznawanej wiary lub ignoruje jej fundamenty,
życiowe implikacje, tradycje itp., bądź opiera się tylko na popularnych opiniach i przesądach. Nie wydaje się dzisiaj możliwe uciekanie do «wiary bez-

G. MILANESI,Integrazione trafede ... , s. 70.
Zob. B. GROM,Religionspiidagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und jugendalters .. PatmosVendenhoeck & Ruprecht, Dilsseldorf-Gottingen
1981; F. GARELLI,La religione delio scenario. La persistenza delia religione tra ilavoratari, Ił Mulino, Bologna 1986.
34 Zob. R. PAGANELLI,
Formare alla fede adulta, Dehoniane, Bologna 1996, s. 81.
35 Zob. P.-A. GIGUERE,
Une foi d'adulte, Novalis-Universite Saint-Paul, Ottawa 1991, s. 110-111.
32

33

zasadnej» lub oczekiwanie
innych osób.

wyjaśnień sensowności

życia i wiary ze strony

- Wiarę zróżnicowaną, a więc będącą źródłem dokonywania wyborów, nie
monolityczną czy integrystyczną. Jest to kryterium, która pozwala na odróżnianie aspektów podstawowych od drugorzędnych, stałych od przypadkowych, pewnych od podlegających dyskusji. Jest to także pogłębione spojrzenie na «hierarchię prawd)} (zob. DOK 114-115), która jest złączona z
umiejętnością
dokonywania wyborów na rzecz nabywania głębokich doświadczeń religijnych, także z możliwością rewizji i przystosowań, bez ryzyka popadania w kryzysy czy wewnętrzne rozdarcia. Na przeciwległym biegunie znajduje się sztywny monolityzm, który pod pozorem wierności kryje
w sobie de facto niedojrzałość, niezdolność przystosowania,
nietolerancję
czy fundamentalizm.
- Wiarę krytyczną i samokrytyczną, nie naiwną, bezkrytyczną czy pasywną·
Właściwie pojmowane podejście krytyczne przynależy do dojrzałej postawy
wiary. Konstruktywna i wyważona krytyka ma miejsce wówczas, gdy opiera
się na dokumentach, sięga do poważnych argumentów. Prawdą jest, że wiara jest ufnym zawierzeniem Bogu, który się objawia, lecz nie oznacza to
konieczności takiej samej akceptacji różnych doświadczeń religijnych w historii ludzi. Z tego względu również katecheza musi pamiętać w swoich
celach o wyważonym krytycyzmie36•
3.4.3.

DOJRZAŁOŚĆ WIARY W WYMIARZE AFEKTYWNYM

Dojrzała wiara rozwija w integralnej formie wymiar afektywno-emocjonalny
postawy (w przeciwieństwie do religijności z okresu dzieciństwa czy dorastania, także infantylnej lub fanatycznej). Oto niektóre charakterystyczne
aspekty.
- Dojrzała wiara cieszy się autonomią odnośnie do motywacji, a więc nie
pełni roli wyłącznie funkcjonalnej czy zastępczej. Także:
«nie jest podporządkowana
potrzebom, życzeniom, instynktom, które mogą być
ujej początków, ale sama jest źródłem motywacji postępowania. To ona dominuje na różnych poziomach i fazach postępowania, czerpie z samej siebie oceny,
jest zdystansowana wobec bezpośrednich uwarunkowań psychicznych i społecznych»37.

36 Zob. Niemcy KWKA 3.5. Odnośnie do prawidłowej postawy krytycznej i akceptacji ze strony
Kościoła. zob. J. I. GONZALE5 FAUS. La Iibertad de palabm en la 19lesia y en la teologra. Santander. Sal
Terrae 1985. s. 117-129.
37 G. MILANE51 - M. ALETII. Psicolagia delia religione. Elledici. Leumann [forino) 1973, s. 304. Zob.
B. GROM. Religionspiidagogische Psychologie ...• s. 21-22; A. GOD/N, Psicolagia delie esperienze religiose.
Queriniana. Brescia 1983. s: 13-59.
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Postawa wiary nie może być określana jako dojrzała, jeśli nie posiada u
swoich podstaw określonej dojrzafości psychologicznej, afektywnej, która zaIdada wewnętrzną wolność i zdolność przezwyciężenia
egocentryzmu38•
Tylko osobowość zrównoważona,
zdolna do daru z siebie i wyzwolona z
lęku i frustracji może w pełni i dojrzale odpowiedzieć na egzystencjalny
apel wiary. jedynie na podstawie takiej równowagi wewnętrznej jest możliwa wiara rzeczywiście osobista i wolna39•
Brak autonomii motywacyjnej przeradza się często w religijność funkcjonalną, zastępczą, w łatwe schronienie dla osób niepewnych, sfrustrowanych,
które poszukują w życiu religijnym odpowiedzi na swoje nierozwiązane
problemy4°. Nie brakuje także w tym względzie rodzajów duchowości, którym wystarcza niepokój o psychologiczne bezpieczeństwo, jednak za cenę
«psychicznej niedojrzałości, infantylnych uzależnień, oddalenia od wolności
ewangelicznej, blokowania rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego»41.
- Dojrzała wiara jest twórcza, otwarta na to, co nowe, nie skostniała czy
konformistyczna. jest daleka od pozostawania w stanie blokady lub strachu
wobec nowych wyzwań, ale staje się niewyczerpanym źródłem motywacji,
nowych interpretacji, inicjatyw. Nie boi się zmian, lecz uważa je za normalne
prawo rozwoju i warunek autentyczności życia. Kto głęboko przylgnął do
Boga żywego, który objawił się w jezusie Chrystusie, ten poddaje się inspiracji Ducha, który jest odwiecznym źródłem życia i wszystkiego co nowe.
- Dojrzała wiara jest stafa, zdolna do wzbudzenia woli angażowania się na
dfugi czas, nie jest kapryśna czy tym bardziej instynktowna. Ta jej cecha,
komplementarna w odniesieniu do twórczości, wypływa z natury samej wiary, która jest także «programem życia zaangażowanego,
skierowanego ku
dobru trwałemu, a nie chwilowej korzyści »42.Zbyt łatwe męczenie się, tymczasowość, poddawanie się modom czy impulsom jest w opozycji do prawdziwie wewnętrznej i dojrzałej postawy wiary i nadziei.
- Dojrzała wiara jest komunikatywna, fatwo się udziela, jest otwarta na dialog i konfrontacje, nie jest samowystarczalna i nietolerantyjna. Osoby dojrzałe religijnie świadczą o swojej wierze i są otwarte na konfrontacje z odmiennymi kulturami i ideologiami, więcej nawet - potrzebę takiego otwarcia

38

ZUrich
1976.

Zob. prezentację
dojrzałej osobowości
u G. W. ALLPORT,Pedagogia delia personalita, PAS-Verlag,
1969, s. 235-262 i u M. ORAISON.Vivere da adulto. Immaturita e maturaziane, Cittadella, Assisi

Zob. A. GIGUERE,Une fai adulte ...• s. 104-110.
Zob. A. VERGOTE.Psicolagia religiosa ... , s. 211-258.
41 F. URBlNA, w: T. RUlz - J. LOPEz. VIIIjornadas
Nacionales de Catequesis de Adultos. "Actualidad
ąuetica" 116(1984). s. 81.
39
40

42

s.464.

A. RONCO.Psicolagia delia religione: una disciplina in construzione.

Cate-

w: In Ecclesia. LAS, Roma 1977,

uważają za źródło nieustannego oczyszczania i ubogacania. Dojrzała wiara
nie zagraża osobowej tożsamości, jest "wylewna" i zdolna do dialogu zarówno w odniesieniu do niewierzących, do wierzących z różnych wyznań
(dialog ekumeniczny), jak i w łonie własnej wspólnoty religijnej (szacunek
dla pluralizmu). Natomiast tam, gdzie brakuje uznania dla odmienności czy
też jest ono wstrzymywane lub odrzucane, popada się łatwo w brak tolerancji, przesądy, a wiara przeradza się w ideologię.
3.4.4.

WIARA DOJRZAŁA W WYMIARZE ZACHOWAŃ I DZIAŁANIA

Dojrzała wiara przyczynia

się do spójnego rozwoju wymiaru dziafaniowego
do religijności biernej i niespójnej).

czy praktycznego (w przeciwieństwie

- Dojrzała wiara jest dynamiczna i aktywna, nie pasywna czy sterylna. Staje
się niewyczerpanym źródłem motywacji, które kierują ku działaniu czy też
podtrzymują działania już rozpoczęte. Natomiast świadectwem niedojrzałości jest bierna postawa wielu wierzących, których religijność żywi się, co
prawda, jakiśmś rodzajem pobożności czy praktykami religijnymi, lecz bez
ścisłego związku z aktywnym życiem zawodowym, społecznym i politycznym.
Postawa religijna, która nie przekłada się na przekonywającą praktykę wiary i
nie jest przeżywana jako «obowiązek», wydaje się daleka od dojrzałości.
- Dojrzała wiara jest konsekwentna, spójna w wymiarze działania, daleka
od wewnętrznego
rozbicia czy niespójności. Kryterium wewnętrznej zgodności, jakim jest właśnie konsekwentność,
charakteryzujące każdą dojrzałą
świadomość religijną43, zakłada głęboki wewnętrzny związek pomiędzy
wiarą wyznawaną a wiarą przeżywaną, pomiędzy ewangelicznym programem życia a własnym postępowaniem.
Nie są z nim zgodne różne formy
rozbicia, rozdźwięku czy sprzeczności pomiędzy myślą i działaniem, brak
spójności w postawach czy to o charakterze masowym, czy zinstytucjonalizowanym, także brak jedności i wewnętrznej radości.

3.5. Być dojrzałym w wierze dzisiaj:
w poszukiwaniu nowego modelu wierzącego
Powyższe analizy nie wystarczają dla jasnego określenia celu dojrzałości religijnej, do którego musi zmierzać proces katechetyczny. We współczesnym
społeczeństwie poszukuje się nowego modelu wierzącego, nowej duchowości chrześcijańskiej44 , ponieważ podlega głębokiemu kryzysowi mało przekonywający tradycyjny obraz «dobrego chrześcijanina» lub «praktykującego
wierzącego», a więc obraz chrześcijanina - wypełniającego
obowiązki i
przykazania religijne - który uformowała współczesna epoka. Zmieniły się
dziś warunki życia społecznego, a zanik jednorodności
religijności zobo-

43
44

Zob. G. MILANESI - M. ALETII. Psicologia delia ...• s. 235.
Zob.]. MARTiN VELASCO. El malestar religioso de nuestra wltura. Paulinas.

Madrid

1993. s. 273-274.
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wiązuje do weryfikacji tradycyjnego modelu człowieka wierzącego, jednakże bez odrzucenia jego wartości, jak i do uformowania innego celu praktyki
duszpasterskiej
Kościoła.
Mimo pewnego ryzyka związanego z ukazywaniem wspomnianego
nowego modelu, podejmujemy jednak próbę określenia «tożsamości» chrześcijanina przyszłości, takiego modelu wierzącego, którego wyobrażamy sobie jako cel i zadanie katechezy. Jest to obraz, który przynosi nowe aspekty,
różne od dotychczasowych, nowy model dojrzafego wierzącego, którego domaga się zarówno społeczeństwo, jak i Kościół.
3.5.1.

TOŻSAMOŚĆ

RELIGIJNA W ASPEKCIE PERSONALISTYCZNYM

I WOLNOŚCI

Zakładany model wierzącego nie może być nim tylko przez tradycję lub
przynależność socjologiczną, lecz przez osobisty wybór, odkrywając ponownie w ten sposób własną tożsamość i radość bycia wierzącym. Ten personalistyczny wymiar wiary zakłada doświadczenie odnowionego nawrócenia i
uwewnętrznienia
wolnych postaw wiary w drodze zmierzającej do dojrzafości. W świecie pluralizmu i pragnienia samookreślenia, tylko wspólnota ludzi wierzących, wolnych i przekonanych, może dać gwarancje pewności i
wiarygodności .
3.5.2.

WIARA

WCIELONA

W KULTURĘ

Wielu wierzących odczuwa braki w religijności, przez co nie może zaoferować jej współczesnemu
światu, doświadczając przy tym uczucia przynależności jakby do dwóch światów trudnych do pogodzenia: świata wiary chrześcijańskiej, takiego jaki został odziedziczony, i świata wspófczesnej kultury,
zbudowanego z wielu aspiracji, wartości i sposobów myślenia właściwych
dla naszej epoki. Sytuacja taka doprowadza do wewnętrznego
rozdarcia,
którego nie zawsze daje się uzasadnić, także ze strony tych, którzy przyjmują Ewangelię jako kryterium własnego wyboru. Jest to dramat rozdzielenia wartości kulturowych od wymagań ewangelicznych, wiary od kultury,
«dramat naszej epoki» (EN 20).
Chodziłoby więc o inkulturację wiary, o uaktywnienie dialogu pomiędzy
wiarą i kulturą, o otwieranie się na wartości tkwiące w nowoczesności
i
ponowoczesności,
stosując z rozwagą podwójne prawo: kontynuacji autentycznych pragnień i wartości współczesnej kultury oraz zrywania bądź demaskowania takich sytuacji, w których byłaby zagrożona godność osoby czy
wartości Królestwa. Ten dialog nie wyłącza posłużenia się wyważonym krytycznym rozumowaniem i powinien doprowadzić do odważnej weryfikacji
tradycyjnych wyrazów religijności45•

45 Zob. A. FOSSION,DieLl tOLljoLlrsrecommence. Essei sLlr la catechese contemporaine,
Lumen Vitae/
Novalis/Cerf/Labor et Fides, Bruxelles 1997, rozdział 8 (<<Letravail des representations,,).

3.5.3.

«$ENSUS ECCLESIAE», ALE W FORMIE DOJRZAŁEJ

Nowy model wierzącego musi koniecznie odznaczać się tym, co nazywamy
«sensus Eccłesiae»: poczuciem przynależności i utożsamiania się ze wspólnotą kościelną, będącą jednocześnie tajemnicą i instytucją, w formie jednak
dojrzałej, «dorosłej», a więc bez postaw czy zachowań infantylnych i bezkrytycznych, które wielokrotnie charakteryzują postawę chrześcijan wobec instytucji. Dojrzały sens bycia Kościołem zakłada pragnienie przynależności i
odpowiedzialnego,
świadomego uczestnictwa, z poczuciem względnej autonomii i konstruktywnym nastawieniem krytycznym.
3.5.4.

DUCH WSPÓLNOTY

Myślimy o wierzącym, nie w sensie indywidualistycznym,
ale solidarnym
i pragnącym wspólnoty. Dzisiaj wobec tylu form nadmiernego indywidualizmu, istnieje potrzeba chrześcijan bardziej solidarnych, bardziej «wspólnotowych», bardziej zdolnych i pragnących żyć własną wiarą «z innymi», w
ubogacającym współuczestnictwie
i solidarności. jest to model chrześcijanina bardziej skłonnego do współodpowiedzialności
i posiadającego ducha
wspólnoty, niż wyizolowanego i samowystarczalnego.
Postulowany wierzący poczuje się w ten sposób bardziej zależny od innych, bardziej związany
ze wspólnotą wiary, do której należy. Ten związek, daleki od wewnętrznej
kruchości, winien być przeżywany jako znak ubogacenia i dojrzałości.
3.5.5.

ZAANGAŻOWANIE

W ŚWIECIE I GŁĘBOKA ŚWIADOMOŚĆ ETYCZNA

Myślimy o wierzącym, który nie troszczyłby się jedynie o swój rozwój duchowy, lecz był zaangażowany i jednocześnie odznaczał się wielką siłą moralną. jest to chrześcijanin, który potrafi ukazywać to zaangażowanie
nie
tylko w praktykach religijnych, lecz «w sercu świata»: w rodzinie i w pracy, w
polityce i w czasie wolnym, w działaniach na rzecz przemian społecznych.
jego charakterystycznym
rysem jest otwarcie na kulturę, duch współpracy,
wrażliwość etyczna, świadomość wartości, zaangażowanie społeczne i polityczne, solidarność z biednymi i odrzuconymi.
3.5.6.

OTWARCIE I DIALOG MIĘDZYKULTUROWY I MIĘDZYRELIGIjNY

Zanurzona w pluralistyczny świat wiara musi być dzisiaj przeżywana w relacjach do różnych religii, kultur i światopoglądów. Taka sytuacja nie jest koniecznie związana z zagrożeniami, lecz może być prawdziwym bogactwem,
jeśli jest przeżywana w duchu uczciwości i szczerości. Rozpatrywany przez
nas wierzący powinien być zdolny do dialogu, do akceptacji innych ludzi i
odmiennych rzeczywistości.
Postawy takie winny doprowadzać
go do
wzmocnienia jego tożsamości religijnej, jednakże nie poprzez konflikt z innymi, lecz poprzez współpracę i obopólne ubogacenie.

Wykaz powyższych elementów ma na celu pomoc w zrozumieniu istoty wzrastania w wierze oraz osiąganiu celu wiary dojrzałej w dzisiejszej rzeczywistości. Są
to, jak się wydaje, użyteczne wskazania do rozważań o katechezie jako posłudze
eklezjalnej w kontekście wspomnianego wzrostu i dojrzewania.

4. KATECHEZA WTĄJEMNICZENIEM W WIARĘ I WYCHOWANIEM WIARY:
TOŻSAMOŚĆ I ZADANIA
Katecheza jest pośrednictwem eklezjalnym w służbie wyżej opisanego dynamizmu wiary. Dokonamy teraz analizy jej tożsamości i zadań w świetle
inicjacji i wychowania.
4.1. Czy jest możliwe wychowanie wiary?
Jeśli tylko respektuje się teologiczną naturę aktu wiary, można mówić o
«wychowaniu» tylko w znaczeniu drugorzędnym i instrumentalnym, tzn. jako o
pośrednictwie ludzkim, które może ułatwiać, pomagać, usunąć przeszkody
itp. w procesie budzenia i dojrzewania postawy wiary, zawsze jednak w
oddzieleniu od bezpośredniej interwencji w wiarę, która jest darmową łaską Boga i zarazem wolną odpowiedzią człowieka. Katecheza więc musi być
świadoma swoich ograniczeń, gdyż jest wychowawczym posługiwaniem
wyłącznie o charakterze instrumentalnym i przygotowującym niezwykłe spotkanie ludzi z wezwaniem Boga46•
4.1.1.

KATEcHEZA PRAWDZIWYM WYCHOWANIEM

Wspomniana wyżej kwestia nie oznacza, że działanie Boga i dzieło katechetyczne idą dwoma różnymi drogami, czyniącymi bezskutecznym
każdy
ludzki wysiłek na rzecz rozwoju wiary. Trzeba uspokajać katechetów: jeśli
ich posługiwanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami, to tym
samym jest ono faską w dziele rozwoju wiary. Wiemy bowiem, że łaska Boża
«wciela się» w posługiwaniu zbawcze Kościoła. Sam zresztą Kościół jest
zbawczą łaską Boga, ukazującą się w sposób widzialny w historii.
Prawdziwą naturę wychowawczą procesu katechetycznego, jako działania
integrującego, należy postrzegać we wskazanym zarówno sensie, jak i ograniczeniach, bowiem wraz z rozwojem wiary uruchamia się także dynamizm
ludzkiego dojrzewania. Ważną dla dzieła ewangelizacji zasadę - Ewangelizować wychowując i wychowywać ewangelizując (DOK 147) - stosuje się także do
katechezy, bowiem jest ona specjalistycznym procesem wychowawczym (tamże). Katecheza więc musi stać się narzędziem pobudzania, pomocą, celo-

46 Możliwe, że zamiast «wychowanie wiary)) preferuje się określenia «wychowanie do wiary)) lub
«wychowanie w wierze)): Zob. OFFICE DE CATEcHESE DU QUEBEC, Les nouveaux defis de i'education de tafoi
des aduttes au Quebec, Fides, Montreal 1988, s. 84.

