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A Portrait of a Christian according to Francis 

Wstęp

Przepowiadanie Biskupa Rzymu − jak sam siebie nazywa 
Franciszek − od początku zdominowały dwa przeciwstawne 
tematy: realność demona oraz problem chrześcijańskiej tożsa-
mości. Temat demonologii Franciszka podjęty zostanie na ła-
mach najnowszego tomu „Studiów Franciszkańskich”1. Tym 
razem przeanalizujemy nauczanie papieskie w kwestii chrze-
ścijańskiej tożsamości. Śledząc treść apostolskiego 
przepowiadania Franciszka, w niedługim przecież okresie jego 

* O. Ignacy Kosmana ur. 1960 r. – franciszkanin, jest wykładowcą ho-
miletyki wWSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1987. Przez lata życia zakonnego wygłosił ponad 
sto rekolekcji, a także przeprowadził w kilku parafiach misje. W 2004 r. 
zainicjował Warsztaty Kultury Języka i Żywego Słowa w Niepokalanowie 
dla osób zakonnych, duchownych oraz świeckich. Jest dyrektorem Między-
narodowego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Opubli-
kował cztery pozycje książkowe i ponad 30 artykułów naukowych.

1 I. Kosmana, Demonologia w pismach św. Franciszka i w kazaniach 
Franciszka-papieża, „Studia Franciszkańskie” 2013 t. 23 (przyp. aut.).
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pontyfikatu, pojawia się nam spod ciemnego podkładu wyraź-
ny zarys chrześcijańskiej twarzy: jasny obraz chrześcijanina tu 
i teraz. Franciszek niczym ikonopisiec pisze ikonę współcze-
snego chrześcijanina. Na obraz chrześcijanina składa się wiele 
barw, które ukazuje papież w swoim nauczaniu. Odnajdujemy 
w nim błękity tajemnicy, mistyki i świętości; zieleń żyzności 
ludzkiej duszy i brązy ubóstwa; jest też czerwień, która jedno-
czy piękno z męczeństwem, oraz biel boskości Przemienienia. 
W tym obrazie chrześcijanina pojawia się również niebez-
pieczną czerń − czerń piekła, dramatycznego i tragicznego 
w skutkach oddalenia od Boga2. Portret chrześcijanina nie jest 
obrazem statycznym; jak na pisanej ikonie, wciąż ukazują się 
nowe szczegóły na „podobraziu”, wyłania się coraz bardziej 
duchowy obraz chrześcijanina − osoby wolnej i szczęśliwej.

1. Chrześcijanin ikoną dla świata

Zanim autoportret wyznawcy Chrystusa nabierze charakte-
ru ikony wykończonej, obrazu pobłogosławionego i „podpisa-
nego” przez Autora, należy przyjrzeć się pewnym stałym, 
istotnym elementom ludzkiego obrazu, bez których nie sposób 
wyobrazić sobie chrześcijanina. Tym elementom poświęca 
wiele uwagi Franciszek w swoim nauczaniu pasterskim i apo-
stolskim. Z jednej strony kreśli „linie”, które kształtują ducho-
wy rysopis osoby wierzącej w Chrystusa, z drugiej − pokazuje 
„krzywe”, które zniekształcają bądź wręcz zamazują obraz 
dziecka Bożego. Osobowość człowieka, jego indywidualność 
są jak deska, na której powstaje obraz człowieka wierzącego. 

2 Por. I .  Ałdaś , W drodze do nieba, do Ukochanego. O ikonie, http://
moniquami321.blog.onet.pl/page/4/ (dostęp 1.10.2013).
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Owa „deska” stanowi podobrazie ikony. Zarówno w wypadku 
ikony (przedmiotu sakralnego), jak i człowieka (sakralnego 
podmiotu), podobrazie poddawane jest działaniu wody3. Dzię-
ki działaniu Ducha Świętego − poprzez wodę chrzcielną − ro-
dzi się nowy człowiek: powstaje ikona chrześcijanina. Szkic 
nowego człowieka nanoszony jest na naturę ludzką, na owe 
ludzkie podobrazie. Żeby szkic przybrał ostateczny kształt ob-
razu, trzeba wielu starań; trzeba owe kontury wypełnić mocą 
ducha, mądrością i miłością, szlachetnością i nadprzyrodzono-
ścią; nanieść zdecydowane postawy wynikające z otwarcia się 
na słowo Boże: aktywność i kontemplację, słuchanie i głosze-
nie Ewangelii. Należy zatem połączyć dynamikę, ruch − ze 
statycznością, niewzruszonością. 

Co dokładnie stanowi owe wypełnienie? A co należy usu-
nąć z obrazu chrześcijanina?

1.1. Boskie „barwy i kształty”

Pozostając w metaforyce ikonastycznej, można powiedzieć, 
że Franciszek kreśli dla każdego wierzącego uniwersalne szaty; 
ich barwa jest taka sama dla wszystkich, ich rozmiar − dobrany 
na miarę indywidualną. Nauczanie papieskie daje zwięzły opis 
cech i wartości, które przynależą do istoty chrześcijańskiej toż-
samości. Od początku pontyfikatu na pierwszy plan wybija się 
przede wszystkim ewangeliczne przesłanie o ubóstwie i wierze. 
Nie zamyka ono jednak pasterskiego serca na inne, równie 
ważne elementy nauki Chrystusa: o miłości miłosiernej 

3 Przed napisaniem ikony deska musi być odpowiednio przygotowana. 
Poddaje się ją kilkugodzinnemu działaniu pary wrzącej wody. Zob. tamże.
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i przebaczaniu4, o rodzinnej wspólnocie Kościoła5, o chrześci-
jańskiej ekologii i chrześcijańskim pokoju6; o pokorze i łagod-
ności, o posłuszeństwie i radości7, oraz o dobrych manierach, 
zwykłym ludzkim wstydzie i łzach8. Wszystkie te cechy 

4 Zob. Franciszek PP., Orędziem Jezusa jest miłosierdzie, OR 2013 nr 5, 
s. 15; Tenże, Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, tamże, s. 16-17; Ten-
że, Miłosierdzie Boga dla świata, tamże, s. 41-43; Tenże, Jezus Chrystus 
jest wcielonym Miłosierdziem, tamże, s. 48; W. Kaspar, Trzeba szerzyć 
w Kościele kulturę miłosierdzia, tamże, s. 54-56; Franciszek PP., Niestru-
dzenie bądźcie miłosierni, OR 2013 nr 6, s. 25; Miłość Chrystusa jest dla 
każdego człowieka (red.), tamże, s. 4; Jak pięknie jest uzyskać przebaczenie 
(red.), tamże, s. 5.

5 Zob. Franciszek PP. , Z przyjaźnią i szacunkiem, OR 2013 nr 5, 
s. 21; Tenże, Musimy sobie nawzajem pomagać, tamże, s. 37; Spotkanie 
w rodzinnym gronie (red.), tamże, s. 23; Jesteśmy braćmi (red.), tamże, 
s. 28; Braterskie spotkanie (red.), tamże, s. 36; Franciszek PP. , Miłość 
braterska świadczy o obecności Jezusa wśród nas, OR 2013 nr 6, s. 46; 
Kościół nie jest niańką (red.), tamże, s. 21-22; Aby wspólnota była otwarta 
na wartości Ducha (red.), tamże, s. 32; Aby być Kościołem mówiącym „tak” 
(red.), tamże, s. 37-38; Franciszek PP. , Rodzina Bożą, OR 2013 nr 7, 
s. 50-51; Kiedy pasterze stają się wilkami (red.), tamże, s. 35.

6 Zob. Franciszek PP., Bądźmy „opiekunami” stworzenia, OR 2013 
nr 5, s. 18-19; Tenże, Działajcie na rzecz budowania pokoju, tamże, s. 25-
-27; P.  de Plunket t , Na rzecz ekologii ludzkiej, OR 2013 nr 6, s. 54-55; 
Pokój nie ma ceny (red.), tamże, s. 7; Nikomu nie wolno zabijać w imię 
Boga (red.), OR 2013 nr 7, s. 41-42. 

7 Zob. Złota reguła pokory (red.), OR 2013 nr 6, s. 9; Wielkoduszność 
w pokorze (red.), tamże, s. 29; Pochwała łagodności (red.), tamże; Posłu-
szeństwo to słuchanie, które wyzwala, tamże, s. 11-13; Radość w znoszeniu 
przeciwności (red.), OR 2013 nr 7, s. 30-31; Franciszek PP. , Wiarygodni 
i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, s. 41-45; Tenże, Skażeni przez kulturę 
odrzucania, OR 2013 nr 8-9, s. 48-49.

8 Zob. Dobre maniery i złe przyzwyczajenia (red.), OR 2013 nr 6, s. 38-
-39; Błogosławiony wstyd (red.), tamże, s. 34-35; Wstyd Piotra (red.) OR 
2013 nr 7, s. 37-38; Łzy są łaską (red.), OR 2013 nr 6, s. 5-6. 
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− barwy szat − można streścić w obrazie osobowej Prawdy, 
Piękna i Dobra9. Powie zatem ktoś: nihil novi sub sole. Naucza-
nie Franciszka nie jest nowatorskie. Papież powtarza, przypo-
mina wszystkim to, „co było od początku”, czego świadkami 
byli Apostołowie, co usłyszeli i ujrzeli własnymi oczami, na co 
patrzyli i czego dotykały ich ręce − objawione życie wieczne. 
Czyni to w tym samym, co oni, celu: abyśmy mieli współ-
uczestnictwo z nimi. A mieć z nimi współuczestnictwo znaczy: 
„mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem” − 
„żeby nasza radość była pełna” (por. 1J 1,1-4). Jest to, jak po-
wiada papież „radość świeżości”, radość „płynąca z pójścia za 
Jezusem (…); radość, którą nam daje Duch Święty, nie radość 
świata”10. Franciszek zdaje się powtarzać za Janem Ewangeli-
stą: „Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, 
ten jest kłamcą” − nie jest chrześcijaninem; „Kto zaś zachowu-
je Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała” 
(por. 2, 4-5) − ten jest prawdziwym obrazem Tego, który go 
stworzył i zbawił. Radość chrześcijańska jest przekonującym 
dowodem na autentyczność Ewangelii11.

Chrześcijanin należy do nowego pokolenia ludu Bożego; 
jest nowym stworzeniem, które postępuje zgodnie z Prawem 
Bożym i wskazaniami Ewangelii. O ile przestrzeganie Dekalo-
gu, a szerzej prawa naturalnego, w pewien sposób jednoczy 
wszystkie narody, to Ewangelia wyróżnia spośród nich okre-
śloną wspólnotę. Przedstawiciele tej grupy nie pasują do obra-
zu współczesnego obywatela świata − światowca. Uosabiają 
bowiem w sobie wszystkich tych, którzy wymienieni zostali 
w Jezusowych błogosławieństwach (Mt 5,3-11). 

9 Por. Franciszek PP. , Kościół ubogi i dla ubogich, OR 2013 nr 5, s. 13.
10 Franciszek PP. , Wiarygodni i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, s. 41
11 Por. tamże, s. 43.
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W obecnych czasach bałwochwalstwa − wszechogarniają-
cego kultu pieniądza − papież przedstawia obraz chrześcijani-
na jako człowieka ubogiego, marginalizowanego, odrzucone-
go12. Już samo imię biskupa Rzymu w sposób bezpośredni 
odnosi się do tej ewangelicznej wartości i niejako nakreśla li-
nię nauczania Franciszka13. Nauczanie o ubóstwie chrześcijań-
skim (w szerokim znaczeniu tego słowa) bezpośrednio nawią-
zuje do przesłania ewangelicznego (Mt 5,3-11; Łk 5,18-20; 
2Kor 8,2-15; Jk 1,5-10; 2,2-6; Ap2, 9). Wyraźnie przeciwsta-
wia się destrukcyjnej sile pieniądza. Proponuje „wielkodusz-
ność w pokorze”, jako styl życia chrześcijanina, człowieka 
Ewangelii14. Postuluje przekucie ludzkiego postępu w auten-
tyczny dobrobyt. Wskazuje na źródło obecnego kryzysu go-
spodarczego i antropologicznego, które wypływa z negowania 
prymatu człowieka i adorowania starożytnego złotego cielca. 
Nastąpiła fetyszyzacja pieniądza i dyktatura ekonomii, które 
przyczyniły się do zeszpecenia ludzkiego oblicza15. Należy do-
konać nowego otwarcia: wyjść „poza siebie”16, poza medialne 
skandale − a wtedy spotkamy ubóstwo. „Nie możemy być 

12 Por. Ubodzy obok możnych – goście Papieża (red.), OR 2013 nr 5, 
s. 20; Franciszek PP. , Trzeba walczyć z różnymi formami ubóstwa mate-
rialnego i duchowego, OR 2013 nr 6, s. 13; F.  M. Val iante , Papież Fran-
ciszek jest kibicem lepszego świata, OR 2013 nr 6, s. 55; Franciszek PP. , 
To niewiele, które staje się bogactwem, OR 2013 nr 7, s. 25. 

13 Por. Papież Franciszek, Chciałbym Kościoła ubogiego…, 
dz. cyt., s. 95-96; Tenże, Kościół ubogi i dla ubogich, OR 2013 nr 5, s. 13; 
Herb i motto Papieża Franciszka, tamże, s. 17.

14 Por. Wielkoduszność w pokorze (red.), OR 2013 nr 6, s. 29.
15 Franciszek PP. , Pieniądz musi służyć, a nie rządzić, OR 2013 

nr 6, s. 13; Sprzeciw wobec „pracy niewolniczej” (red.), tamże, s. 36-37; 
Franciszek PP. , Praca ma służyć godności osoby, tamże, s. 44-45. 

16 Por. Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 
2013 nr 7, s. 19; Dwa wyjścia dla chrześcijanina (red.), OR 2013 nr 7, s. 32.
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chrześcijanami sztywnymi, jakby nakrochmaleni − jak to do-
sadnie określa Franciszek − którzy rozmawiają o kwestiach 
teologicznych przy herbacie, spokojnie. Nie! Musimy stać się 
chrześcijanami odważnymi i iść na poszukiwanie tych (…), 
którzy są ciałem Chrystusa!”17. To zapewne najpełniej określa 
ton i cel nauczania papieskiego.

Drugim ważnym tematem papieskiego nauczania − chrze-
ścijańską „szatą” − jest wiara. To rys najważniejszy, który 
określa istotę obrazu chrześcijanina. Bez wiary w Jezusa Chry-
stusa − ukrzyżowanego i zmartwychwstałego − ikona stanie 
się co najwyżej bohomazem bądź karykaturą Bożego obrazu. 
Szata wiary nie jest na sprzedaż. Nie może być przedmiotem 
negocjacji18. „Kiedy zaczynamy obcinać wiarę, po trosze 
sprzedawać (…) wchodzimy na drogę apostazji, niewierności 
Panu”19. Należy tu dodać, że wiary nie można oddzielać od 
Kościoła. Franciszek powołuje się na znamienne w tym wzglę-
dzie słowa Pawła VI: co to za niedorzeczny rozdział, kiedy 
chce się żyć z Jezusem, bez Kościoła, iść za Jezusem bez Ko-
ścioła, kochać Jezusa bez Kościoła (por. EN 16); innymi sło-
wy: być z Jezusem bez Jezusa, wszak Kościół jest Jego Mi-
stycznym Ciałem, którego On jest Głową. W dobie 
powszechnego relatywizmu postawa chrześcijanina − jego ob-
licze − musi promieniować Prawdą, Pięknem i Dobrem20. Ob-
raz tego świata przedstawia złudne wartości: pluralizm prawd, 
szpetotę w dziedzinie moralności, życia publicznego, szeroko 
pojętej sztuki, oraz dobro pojmowane egoistycznie, skrojone 
na własne potrzeby. W takiej sytuacji chrześcijanin musi 

17 Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 2013 
nr 7, s. 19.

18 Por. Wiary nie można sprzedawać (red.), OR 2013 nr 6, s. 8.
19 Tamże.
20 Por. Franciszek PP. , Kościół ubogi i dla ubogich, OR 2013 nr 5, s. 13. 
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sprostać wielu codziennym wyzwaniom − iść pod prąd21. Musi 
dowieść − nie słowami, ale czynami, że jego wiara „nie jest 
alienacją ani oszustwem, ale konkretną drogą piękna i prawdy, 
którą wytyczył Jezus”22. Wówczas, niczym ikona, rozbłyśnie 
blikami23 i złoceniami pośród duchowej szarzyzny świata. Po-
dobnie rzecz ma się z ikoną osobową chrześcijanina. 

1.2. Ludzka inwencja

Zdarza się jednak, że ikona nie błyszczy, nie niesie boskie-
go przesłania o królestwie i życiu wiecznym. Dzieje się tak, 
gdy za pisanie swojego obrazu zabiera się artysta a nie mistyk. 
Tworzenie ikony jest dziełem modlitwy, postu i medytacji. 
W rzeczywistości, większość ikon nie posiada podpisów wy-
konawców. Ikona nie jest bowiem autorskim dziełem artysty, 
lecz uświęconym przez Ducha Świętego „nowym stworze-
niem”, pozostającym wszak w związku z wynikiem pracy 
i doświadczenia konkretnego człowieka24. W pewnym sensie 
aktywność człowieka zostaje ograniczona, zredukowana do 
narzędzia − ale narzędzia wolnego − „samokreacji” w rękach 
Boga. Prawdziwą bowiem władzą i mocą człowieka jest służ-
ba i posłuszeństwo swemu Stwórcy i Ojcu. Jeśli zbuntuje się, 
wypowie Mu posłuszeństwo, i zacznie „własnoręcznie” 

21 Por. Franciszek PP. , Odwaga, żeby iść pod prąd,  OR 2013 
nr  6 ,  s .  34.

22 Por. Wiara nie jest oszustwem (red.), OR 2013 nr 6, s. 30.
23 Bliki (na ikonie) – światła; cienkie białe kreseczki na twarzy i dło-

niach postaci, które sprawiają, że ikona „błyszczy”. Te światła (bliki) szcze-
gólnie uwydatnione wokół oczu to blask świętości Boga, który odbija się na 
obliczach Jego synów i córek – nowych stworzeń, pierwocin nowego życia 
na ziemi. Zob. I .  Ałdaś , W drodze do nieba, do Ukochanego. O ikonie, 
dz. cyt. 

24 Por. tamże.



73

Portret własny chrześcijanina w PrzePowiadaniu Franciszka

modelować postać swojego życia − malować własną podobi-
znę wedle wyimaginowanego przez siebie obrazu − jego twarz 
zostanie oszpecona czarnymi barwami oswojonych, udomo-
wionych wad i grzechów. Franciszek wymienia ich wiele: 
oszczerstwa, obmowy, oczerniania, zacietrzewienia. Skorzy 
do wystawiania jak najgorszych ocen bliźnim i światu, rysuje-
my czarną kreską własny portret, który już nie przedstawia 
chrześcijanina, ale obcą Chrystusowi osobę. Każde bowiem 
oszczerstwo zabija w nas człowieczeństwo; niszczy w nas ob-
raz Boży. Papież Franciszek podkreśla, że oszczerstwo jest 
czymś więcej niż grzechem; zrodzone z nienawiści − niszczy 
dzieło Boga. Oszczerstwo idzie w parze z kłamstwem25. Do-
morosły „ikonopisiec” zdaje sobie z tego sprawę, dlatego jest 
smutny, łatwo wpada w zniechęceni i pesymizm26. Życie traci 
sens. Chrześcijanin poddaje się marazmowi. Jego żywot na 
tym„łez padole” jest przeraźliwie smutny27, a on sam pozostaje 
zalękniony i rozczarowany, uskarżający się na zagrażające mu 
zewsząd klęski i nieszczęścia28. W końcu zapada w duchowy 
sen. Stąd aktualnym wciąż pozostaje pasterskie wezwanie 
Franciszka do duchowej aktywności, do dynamizowania 
własnego chrześcijaństwa i rozjaśniania własnej ikony życia. 
Paradoksalnie jasność w ikonę chrześcijańskiego życia wnosi 
krzyż. Parafrazując wypowiedź papieża można to ująć 

25 Por. Oszczerstwo zabija (red.), OR 2013 nr 6, s. 20; Franci-
szek PP., Wiarygodni i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, s. 44.

26 Por. Franciszek PP., Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu, 
OR 2013 nr 5, s. 10-11; Tenże, Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi, tamże, 
s. 29-30; Tenże, Życie uśpionych chrześcijan jest życiem smutnym, OR 
2013 nr 6, s. 42-43.

27 Por. Smutek nie jest chrześcijański (red.), OR 2013 nr 7, s. 31-32 
28 Por. Franciszek PP., Ewangelizacja wymaga prawdziwej odwagi, 

OR 2013 nr  8-9,  s .  37.
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następująco: Jezusowy krzyż jest ikoną, którą Bóg odpowiada 
na całe zło świata29. Ludzkie inwencje w tym względzie są ty-
leż naiwne, co nieskuteczne; w istocie kreślą grubymi czarny-
mi liniami jasne oblicza Boga w chrześcijaninie. Zastępowanie 
Boga w dziele pisania naszego własnego obrazu mija się z ce-
lem i z góry skazane jest na niepowodzenie. Należy okazać 
posłuszeństwo i cierpliwość, pozwolić Duchowi Świętemu − 
Boskiemu Ikonopiścowi − namalować naszą ikonę. Portret 
chrześcijanina powstaje przez całe ludzkie życie, wymaga to 
ze strony „portretowanego” określonej − ewangelicznej − dy-
namiki, stałej współpracy z Boskim Twórcą w odtwarzaniu 
świętego Archetypu na ludzkim obliczu. Chrześcijanin nie 
może być nieruchomym modelem ani bezwiednym statystą. 
W przeciwieństwie do „starego” Adama, bierze osobisty udział 
− współpracując z Duchem − w powstawaniu „świętej ikony”. 

2. Dynamika życia chrześcijańskiego

Już w pierwszej homilii Franciszka po konklawe, papież 
nakreślił główne zarysy chrześcijańskiej dynamiki. Na obraz 
chrześcijańskiego życia składają się trzy współczynniki: wę-
drowanie − budowanie − wyznawanie30. Mówca oparł się na 
czytaniach biblijnych, które przypisano do Mszy św. pro Ecc-
lesia, ze szczególnym uwzględnieniem zdań: 1) „Chodźcie, 
domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2,5); 2) 
„wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako 

29 „Jezusowy krzyż jest słowem, którym Bóg odpowiedział na zło 
świata”. Franciszek PP. , Słowo krzyża odpowiedzią na zło, OR 2013 
nr 5, s. 38.

30 Franciszek PP., Nasze życie jest wędrowaniem, OR 2013 nr 5, s. 8.
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duchowa świątynia” (1P 2,5); 3) „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego” (Mt 16,16).

Wędrowanie zakłada dynamizm. Nie jest to wędrowanie 
bez celu ani nie bez przewodnika. Ludzka wędrówka przebie-
ga w obecności Boga, w Jego świetle. To obliguje nas do nie-
skazitelności (por. Rdz 17, 1), wszak przestajemy z Najświęt-
szym. Nieskazitelność stanowi zatem cenę za Bożą obietnicę. 
Idąc za Bogiem Jezusem Chrystusem stajemy się zarówno bu-
downiczymi, jak i kamieniami szczególnej budowli − świątyni 
Bożej, którą w istocie jest nasze ciało: my sami (por. 1Kor 6, 
19). Bo przecież, jak to ujmie Franciszek, „Jezus nie ma domu, 
bo Jego domem są ludzie, my…”31. Na tym jednak nasza ak-
tywność nie poprzestaje. Nie wystarczy iść za Jezusem. To za 
mało − być domem Jezusa. Trzeba jeszcze tego Jezusa, za któ-
rym idziemy i niesiemy w sobie dawać innym wyznając wo-
bec świata wiarę w Jego misję „otwierania wszystkim bram 
Boga, uobecniania miłości Boga”32 pośród mieszkańców zie-
mi. I tak, Jezus wyznacza kontury ikony, szkicuje nasz obraz 
na desce życie − na drzewie rajskim. Los obrazu Bożego, jego 
być albo nie być, zależy od Jezusa. Jeśli nie idziemy za Nim, 
wówczas stajemy w miejscu i niczym żona Lota zostajemy 
unicestwieni. Jeżeli nie budujemy na Jezusie-Skale, wszystko 
się rozsypuje. Jeśli natomiast nie wyznajemy Jezusa Chrystu-
sa, to wówczas wyznajemy „światowość” diabła, światowość 
demona33. Jest pewien istotny warunek, by wędrować, budo-
wać i wyznawać Jezusa − jest nim obecność krzyża w naszym 
życiu. „Kiedy  wędrujemy bez krzyża, kiedy budujemy bez 

31 Franciszek PP., Domem Jezusa są ludzie, OR 2013 nr 5, s. 32.
32 Tamże.
33 Por. Franciszek PP., Nasze życie jest wędrowaniem, OR 2013 nr 5, 

s. 8.



76

Ignacy Kosmana

krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, to nie jeste-
śmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi tego świata…”34. Tym-
czasem, jakże często krzyż burzy nasze życie, wywraca je „do 
góry nogami”? Na naszych „zdjęciach rodzinnych” krzyż stoi 
obok, aby w myśl porzekadła, łatwiej można go było odciąć 
z fotografii. Boża ikona nie może się obejść bez krzyża; nasz 
obraz własny jest wtedy nieprawdziwy, zafałszowany. 

Co zatem należy uczynić, by wstrząsy życiowe nie zatrzy-
mały nas w drodze, nie zawróciły z niej; nie zburzyły domu 
Jezusa w nas i nie pozwoliły na unicestwienie Jego orędzia, 
które winno być głoszone „aż po najdalsze krańce ziemi”?35 
Franciszek daje gotową odpowiedź. Jest to swoiste vademe-
cum. Jezus − modlitwa − świadectwo36.

2.1. Jezus − podążanie za

Vademecum! Vade cum me − chodź ze Mną; za Mną idź! 
Bez Jezusa utkniemy w drodze. Tymczasem wiele rzeczy 
i osób w naszym życiu zdaje się „wyprzedzać” Jezusa. Franci-
szek odwołuje się tutaj do własnego doświadczenia. Gdy na 
Placu św. Piotra rozległy się słowa Habemus papam, tłumy 
odpowiedziały okrzykiem: Francesco! Francesco! Papa Fran-
cesco! „A Jezus gdzie był? − zapytuje papież, i dodaje: „Ja 
bym wolał, żebyście wołali: «Jezus, Jezus jest Panem i jest 
właśnie pośród nas!». Od tej chwili nie «Franciszek», ale «Je-
zus» !”37. Ten wyrzut papieża dotyka każdego z chrześcijan, 

34 Tamże.
35 Por. Franciszek PP. , Aż po najdalsze krańce ziemi, OR 2013 nr 7, 

s. 14. 
36 Por. Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 

2013 nr 7, s. 17-18.
37 Tamże, s. 17.
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nawet tego najpobożniejszego − zwłaszcza jego. Ileż to bo-
wiem razy jeżdżąc po sanktuariach poświęconych różnym 
świętym, spotykamy taki oto obrazek: tłumy przy trumience 
z relikwiami, blask palących się świec − i tonące w mroku, sa-
motne Tabernakulum… Zwykle jednak znacznie większe tłu-
my gromadzą się przy i przed idolami, których sława jest jak 
trawa, która „znika tak prędko i więdnie” (por. Ps. 37,2). Na-
sze umysły i życie formują medialne autorytety wypowiadają-
ce slogany, opłacone przez mocodawców. Za nimi podążamy. 
Nie za Jezusem. A przecież to Jezus, jako centrum Ewangelii, 
stanowi o „ewangeliczności” chrześcijanina. Ewangeliczność 
ta jest przestrzenią, na której dochodzi do spotkania z Jezusem 
Chrystusem i podążania za Nim i z Nim38. Nasza konsternacja 
i „mieszane uczucia” wobec nowych i kontrowersyjnych wy-
powiedzi Franciszka, zdają się jedynie potwierdzać, że zeszli-
śmy na złą drogę, że podążamy za złym przewodnikiem; że 
Jezus nie jest dla nas najważniejszy. Nasz obraz chrześcijanina 
nie jest już świętą ikoną. Nie stanowi bowiem elementu skła-
dowego Communionis sanctorum; nie jest częścią Mistyczne-
go Ciała Chrystusa − Kościoła; nie buduje go; jest jego mar-
twą tkanką. Posiadanie dokumentów − „zostałem ochrzczony, 
otrzymałem bierzmowanie, przyjąłem pierwszą komunię”39 − 
to za mało. Obraz chrześcijanina nierozerwalnie złączony jest 
bowiem z Bożym podobieństwem; z upodabnianiem się do 
Syna Bożego. Jeśli Syn Boży utożsamiany jest z Synem Czło-
wieczym, to chrześcijanin − syn człowieczy − rozpoznawany 
jest w świecie po rysach Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Jezus 
i Chrystus − te dwa imiona stanowią najpełniejszą definicję, 

38 Por. Franciszek PP. , Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, 
OR 2013 nr 7, s. 6.

39 Por. Kościół nie jest niańką (red.), OR 2013 nr 6, s. 22.
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opis istoty chrześcijaństwa. Chrześcijanin w istocie podejmuje 
się kontynuacji misji Chrystusa. Ochrzczony i napełniony Du-
chem (dla wielu niestety nieznanym Duchem40, ale przecież 
przyjacielem, „towarzyszem drogi”41) buduje Kościół Boży. 

2.2. Modlitwa − budowanie Kościoła

To budowanie odbywa się poprzez szeroko rozumianą mo-
dlitwę. Modlitwa jest ludzkim spojrzeniem na oblicze Boga, 
wejrzeniem w Jego miłość. Nie jest to bynajmniej akt jedno-
stronny: Bóg także patrzy na nas, obserwuje, wpatruje się 
w nasze życie. I co widzi? Czy przegląda się w swoim „no-
wym stworzeniu” jak w zwierciadle? Czy rozpoznaje swoje 
rysy w ludzkim obliczu? Jezus patrzy na nas bezustannie, z ta-
bernakulum i z krzyża nad łóżkiem. Nie sposób nie odczuwać 
Jego wzroku. Czasami wydaje się nam, ze budowanie Kościo-
ła − to przez modlitwę − polega na mówieniu, mówieniu, mó-
wieniu… Franciszek przyznaje, że zdarza się mu podczas wie-
czornej modlitwy przysypiać, ale nigdy nie jest gadatliwy. 
Zdaje się powtarzać słowa Mistrza: „Modląc się, nie bądźcie 
gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wie-
lomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6,7). „Nie! Pozwól, żeby 
Pan na ciebie patrzył. Kiedy On na nas patrzy − przekonuje 
Franciszek − daje nam siłę”42. Dzięki tej sile możemy budo-
wać Jego Kościół. Ludowa oraz indywidualna pobożność, „je-
śli żyje się nią w głębokiej jedności ze swoimi pasterzami”, 
stanowi praktyczny wymiar chrześcijańskiej eklezjalności, 

40 Por. Ten nieznany Duch Święty (red.), OR 2013 nr 7, s. 33-34.
41 Por. Duch Święty jako przyjaciel (red.), tamże, s. 30.
42 Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 2013 

nr 7, s. 17.
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„czynnej obecności we wspólnocie”43. Dzięki temu chrześcija-
nin staje się żywą komórką mistycznego organizmu, żywym 
kamieniem Bożej budowli. Wielu dziś dyskredytuje „poboż-
ność ludową” sprowadzając do niezrozumiałych, „przedaw-
nionych” ceremonii i form modlitewnych. Tymczasem, poboż-
ność ludowa jest „uprawnionym sposobem życia wiarą, 
sposobem odczuwania swojej przynależności do Kościoła”44. 
I dodajmy − budowania Kościoła. Bez modlitwy umiera nie 
tylko chrześcijanin − umiera Kościół. W pewnej mierze staje 
się niczym „grób pobielany”, z piękną fasadą, ale martwym 
wnętrzem (por. Mt 23,27). To wnętrze Kościoła, a i każdego 
chrześcijanina, stara się Franciszek ożywić odrzucając − ku 
zgorszeniu wielu − zmurszałe dekoracje, spełniające jedynie 
funkcje reprezentatywne. 

Budowanie Kościoła należy zacząć od rewitalizacji własne-
go życia, własnej ikony. Pierwszym i dostępnym dla każdego 
środkiem naprawy własnego obrazu chrześcijanina oraz sku-
tecznego budowania wspólnoty ludu Bożego jest modlitwa. 
Jej mocą jest Jezus, który „trzyma nas za rękę”45: prowadzi na 
budowę, której jest Skałą, Panem i Mistrzem. Dopiero po 
umocnieniu własnej „warowni” następuje „ekspansja” na 

43 Franciszek PP. , Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, OR 
2013 nr 7, s. 6.

44 „La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de 
sentirse parte de la Iglesia”. V Confe-rencia  General  del  Episcopa-
do Lat inoamericano y del  Caribe, Documento conclusivo, 2a edi-
cion, 13-31 mayo de 2007 Aparecida, San Pablo 2007, s. 151 (nr 264); 
http://www.celam.org/celam.info/download/ Documento_Conclusivo_
Aparecida.pdf (dostęp 3.10.2013); por. Franciszek PP. , Ewangeliczność, 
eklezjal-ność, misyjność, OR 2013 nr 7, s. 6-7. 

45 Por. Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 
2013 nr 7, s. 18.
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„peryferie egzystencjalne” − bez trzosa i torby, bez sandałów 
(por. Łk 10,4). Najważniejszym wszak i charakterystycznym 
dla ewangelizacji jest wymiar kontemplacyjny, którego nie jest 
w stanie zastąpić żaden aktywizm46.

2.3. Świadectwo − wyznawanie i głoszenie Ewangelii

Podążanie za Panem, budowanie Kościoła − nasza ewange-
liczność i eklezjalność − to jeszcze nie jest pełna, skończona 
ludzka ikona. Potrzebne jest wykończenie, podpis i błogosła-
wieństwo47. Zadowolenie ze złoceń i blików, triumfalizm pły-
nący z poczucia przynależności do ogromnego organizmu Ko-
ścioła, gdybyśmy na nich poprzestali, zniekształcają 
prawdziwy obraz wspólnoty wierzących w Chrystusa oraz 
własne wyobrażenie chrześcijanina. Potrzeba jeszcze wyzna-
nia, świadectwa. Misyjności. Chrześcijanin z natury jest mi-
sjonarzem, ale nie tym, o którym mówi Chrystus; który, „ob-
chodzi morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. 
A gdy się nim stanie, czyni go dwakroć bardziej winnym pie-
kła niż on sam” (por. Mt 23,15). Misja chrześcijanina to „pod-
trzymywanie żywej więzi między wiarą i kulturami ludów 
(…) poprzez pobożność ludową”48. Franciszek podaje kon-
kretny przykład takiej misyjności: jest nim między innymi nie-
sienie „w procesji z wielką czcią i miłością Pana na krzyżu”49. 
Nie jest to zwykły akt zewnętrzny − przekonuje − gdyż 
„ukazujecie centralne miejsce tajemnicy paschalnej Pana, 

46 Por. Franciszek PP. , Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach, 
OR 2013 nr 89, s. 46. 

47 Por. I .  Ałdaś , W drodze do nieba, do Ukochanego. O ikonie, dz. cyt. 
48 Franciszek PP. , Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, OR 

2013 nr 7, s. 7.
49 Tamże.
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który nas odkupił (…) i pokazujecie przede wszystkim wam 
samym, a także wspólnocie, że trzeba iść za Chrystusem kon-
kretną drogą życia, aby On nas przemienił”50. Nie można być 
chrześcijaninem „na pewien czas”, w określonej sytuacji 
i okolicznościach czy przy dokonywaniu pewnych wyborów. 
Chrześcijaninem należy być 24 godziny na dobę. Całkowicie. 
I wszędzie51. Nie dla siebie. Dla ludzi, narodów; całego świata.

Kościół jest domem wszystkich ludzi. „To nie mała kaplica, 
do której może wejść tylko grupa wybranych osób. Nie może-
my redukować łona Kościoła powszechnego do opiekuńczego 
gniazda naszych przeciętności”52. Ten dom ma być domem 
otwartym i przyjaznym dla każdego człowieka. Wiara nie 
może stanowić bariery, lecz ma się wyrażać „w formach anga-
żujących zmysły, uczucia, symbole różnych kultur − kontynu-
uje papież. Czyniąc to, pomagacie w jej przekazywaniu lu-
dziom”53. Ewangelizowanie takie może i powinno być również 
dziełem dzieci, które wraz z rodzicami uczestniczą w formach 
pobożności ludowej (np. pielgrzymki): „Kiedy pielgrzymuje-
cie do sanktuariów, kiedy zabieracie ze sobą rodzinę, wasz 
dzieci, prowadzicie właśnie działalność ewangelizacyjną”54. 
Praktyki religijne wchodzą bowiem w zakres 

50 Tamże.
51 Por. Franciszek PP. , Nie można być chrześcijanami na pewien 

czas, OR 2013 nr 7, s. 47. 
52 Cyt. za: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-franciszek-znow-za-

skakuje-popelnialem-bledy/cvxlp (dostęp 5.10.2013).
53 Franciszek PP. , Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, OR 

2013 nr 7, s. 7. 
54 Tamże. „El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en 

otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos 
o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador”. Por. V Con-
ferencia  General  del  Episcopado Lat inoamericano y del  Cari-
be, Documento conclusivo, dz. cyt., s. 151 (nr 264).
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chrześcijańskiego świadectwa; „przekazywanie wiary może 
się odbywać tylko poprzez świadectwo (…). Nie poprzez na-
sze idee, ale przez życie nasze na co dzień Ewangelią (…). Nie 
trzeba mówić dużo, ale mówić całym życiem: (…) konse-
kwentnym życiem!”55. Na czym ta konsekwencja polega? 
„Konsekwentnym życiem − odpowiada Franciszek − jest życie 
chrześcijaństwem, jako spotkaniem z Jezusem, który mnie 
prowadzi do innych, a nie jako faktem społecznym”56. W prze-
strzeni świata chrześcijanie nie mogą stanowić grupy zamknię-
tej w sobie, grupy ludzi żyjących „w obłokach”, oderwanych 
od świata, na jego uboczu57. Chrześcijanin nie może pozosta-
wać obojętny wobec bezdomności i głodu, wobec śmierci na 
ulicy, chociaż − przyznajmy − takie rzeczy wyznaczają nor-
malność na tym świecie; chrześcijanin w takich sytuacjach ma 
być „nienormalny” − ma być człowiekiem, którego przejmują 
tego typu wydarzenia. Spadek notowań na giełdzie czy zepsu-
ty komputer nie mogą przesłaniać rzeczywistych tragedii − 
własnych i drugiego człowieka, tragedii świata, który wyko-
rzystujemy i manipulujemy dla własnych przyziemnych 
korzyści58. Nasze podejście do siebie i do drugiego człowieka, 
a szerzej − do całego świata, wszystkich ludzi, stanowi istotne, 
nie słowne lecz poprzez ewangeliczne życie, świadectwo 
chrześcijańskie; stanowi doskonałą ikonę Bożego oblicza na 
ziemi.

55 Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 2013 
nr 7, s. 18.

56 Tamże. Por. Tenże, Wiarygodni i konsekwentni, OR 2013 nr 8-9, 
s. 41-45.

57 Por. Franciszek PP. , Bóg żywy i miłosierny, OR 2013 nr 8-9, s. 34. 
58 Por. Franciszek PP. , Skażeni przez kulturę odrzucania, OR 2013 

nr 8-9, s. 48. 
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Zakończenie 

Portret własny chrześcijanina przedstawia człowieka w dro-
dze (homo viator), podążającego za Jezusem, dającego się 
przemieniać w ucznia i głosiciela Ewangelii. Obcy jest mu 
bezruch. Jest dynamiczny i aktywny. Otwarty na „Boże nie-
spodzianki”59. Ściśle „współpracuje” z Duchem Świętym60. 
Przypomina żaglówkę, dla której „Duch Święty jest wiatrem, 
który dmie w żagiel, aby łódka mogła płynąć”61. Z tej łódki 
głosi Dobrą Nowinę braciom62. 

Chrześcijanin jest boskim wzorem osoby ludzkiej, pełni 
człowieczeństwa: Bożą ikoną. Patrząc na jego konterfekt win-
ny być wyraźnie widoczne inicjały: IHS − chrystogram, boski 
podpis. Stanowią one jednocześnie − jak na ikonie − Boże po-
dobieństwo i Boże błogosławieństwo.

Sumary:

The papal teaching on the question of Christian identity is 
painted with life’s human colors. To be found are the mystical 
blue as well as the green characterizing the fertile soil of the 
soul, plus the brown of poverty and the red of martyrdom 

59 Por. Franciszek PP. , Czy jesteśmy otwarci na „Boże niespodzian-
ki”?, OR 2013 nr 7, s. 20-22. 

60 Por. Franciszek PP. , Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, OR 
2013 nr 7, s. 18.

61 Franciszek PP. , Czy jesteśmy otwarci na „Boże niespodzianki”?, 
OR 2013 nr 7, s. 22. 

62 Por. Papież zachęca do czynnego głoszenia Ewangelii, http://ekai.pl/
papiez/x69652/papiez-zacheca-do-czynnego-gloszenia-ewangelii/ (dostęp 
6.10.2013).
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together with the white of divine transformation. Dangerous 
black also appears – the black of hell: dramatic and tragic 
when separated from God. Not in the least, bright and pure 
shades are most prominent in the Pope’s vision of Christianity 
today, decidedly dynamic, a transfiguration of homo sapiens 
into homo viator; the change of the old human into a new be-
ing – into an icon of God, a Christogram.


