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CZAS JAKO DROGA KONIECZNA I POWSZECHNA 
MI DZY BOGIEM A CZ OWIEKIEM 

 
 
Zagadnienie czasu stanowi przedmiot ró norodnych i wielostronnych re-

fleksji. Próby jego zrozumienia s  obecne u wielkich my licieli i twórców kul-
tury, w ród który znajduj  si  Arystoteles, w. Augustyn, w. Tomasz 
z Akwinu, Izaak Newton, Emanuel Kant i Albert Einstein1. Od Galileusza wraz 
z uj ciem ilo ciowym natury czas wchodzi w zakres fizyki rozumianej nowo-
ytnie. Jego korelatem jest natura, czyli przyroda i ca y wszech wiat. W kla-

sycznej my li filozoficznej, której przedstawicielem i mistrzem jest Arystoteles, 
czas jest jedn  z kategorii bytu. My l grecka zawa a na podej ciu do proble-
mu czasu2. Religijna my l ydowska i chrze cija ska dotycz ca czasu odcisn y 
w jeszcze wi kszym stopniu swoje pi tno na kulturze Europy i wiata3.  

My l religijna pozostawa a w kr gu racjonalnego podej cia do czasu. 
Podczas gdy czas prze ywany w wierze kszta towany by  w odniesieniu do 

                                                
* Ks. dr Jacek Wojda – Papieski Wydzia  Teologiczny w Warszawie, Sekcja w. Jana Chrzciciela; 
e-mail: jacek.wojda@wp.pl  
1 H. Buczy ska-Garewicz, Metafizyczne rozwa ania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, 
Kraków 2003; Czas w kulturze, red. Andrzej Nowicki, Lublin 1983; O naturze czasu,  red.  An-
drzej Wierci ski, Kielce-Warszawa 2004.  
2 G.E.R. Lloyd, Czas w my li greckiej, um. B. Chwede czuk, w: Czas w kulturze, wybór, opr. 
i wst p A. Zaj czkowski, Warszawa 1988, s. 218: „W my li greckiej znalaz y g boki wyraz dwa 
przeciwstawne do wiadczenia czasu. Z jednej strony cykl pór roku oraz dobowe i roczne ruchy 
cia  niebieskich stanowi  najwyra niejsze przyk ady procesów powtarzalnych, a na poziomie 
ycia spo ecznego t  ide  czasu potwierdza i wzmacnia powtarzanie si  rok po roku tych samych 
wi t religijnych. Ale proces starzenia si  jest nieodwracalny, zbli anie si mierci jest nieunik-

nione (…)”. 
3 A. Neher, Wizja czasu i historii w kulturze ydowskiej, t um. B. Chwede czuk, w: Czas 
w kulturze, s. 266: „O oryginalno ci my li ydowskiej stanowi nie tylko to, e przypisuje stwo-
rzenie jedynemu Bogu, lecz e ustanawia mi dzy tym Bogiem a wiatem przez Niego stworzo-
nym stosunek historyczny, a nie mitologiczny. (…) Poniewa  ca e Stworzenie wyst puje w czasie 
historycznym, aden z jego elementów nie istnieje w nie-czasie Boga. Zewn trzno  Boga 
wzgl dem Jego Stworzenia jest prawdziwie absolutna, a absolut ten powróci u ko ca czasów.” 
G. Pattaro, Pojmowanie czasu w chrze cija stwie, w: Czas w kulturze, s. 296-297: „(…) lata 
trzeba liczy  od narodzenia Chrystusa – od zdarzenia umiejscowionego w czasie, ale te  odmie-
rzaj cego czas. Okoliczno , e zasz o wydarzenie w postaci narodzin Chrystusa, ma wi c taki 
charakter, e ca a przesz  i ca a przysz  czerpi  od Chrystusa swe ukierunkowanie. (…) 
historyczny fakt Chrystusowego dzie a zbawienia nadaje warto  czasowi”. 
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wydarze  zbawczych, ludzie wierz cy nie przestawali interesowa  si  czasem 
i poddawali go refleksji filozoficznej. W podej ciu do rzeczywisto ci idea em 
jest po czenie fides et ratio4. Próba uj cia czasu w tej perspektywie jest bardzo 
wa na dla my li teologicznej i dla ycia, szczególnie ycia duchowego. Zagad-
nienie czasu jest bowiem istotne w rozumieniu i prze ywaniu wiary chrze ci-
ja skiej dzi , kiedy czas jest psychologizowany lub fizykalizowany. Nurt psy-
chologiczny zwróci  uwag  na wewn trzny czas cz owieka, w którym yj cy 
cz owiek jest kszta towany, a czas ulega personalizacji5. Nurt fizykalny bada  
czas w wymiarze wszech wiata i wiata, oraz wp yw czasu fizykalnego na ycie 
cz owieka6. W wiecie zdominowanym przez nauki przyrodnicze i techniczne, 
cz owiek cz sto jest w nich zamkni ty i urzeczowiony. Czas winien pomaga  
odnale  si  wspó czesnemu cz owiekowi. Szukaj c stosownych perspektyw do 
uj cia czasu, pytamy si  o jego miejsce w yciu konkretnego cz owieka, który 
prowadzi ycie religijne cz ce refleksj  i wiar .  

W pierwszej cz ci po ymy fundamenty pod zrozumienie czasu opiera-
c si  na rozwa aniach fizycznych i metafizycznych Arystotelesa oraz przed u-

aj c rozwa ania i dostrzegaj c ich aktualno , która wyrazi a si  w my li w. 
Tomasza z Akwinu. W drugiej cz ci spojrzymy na czas religijny, którego no-
nikiem jest w sposób szczególny Ko ció  katolicki. Czas filozoficzny, jak 

i czas religijny, oba uj te wed ug przes anek racjonalnych tworz  razem punkt 
wyj cia do refleksji nad rol  czasu w yciu chrze cijanina. Ta trzecia cz  jest 
prób  ukazania podej cia do czasu i jego akceptacji w yciu duchowym w Ko-
ciele. Czas nie jest w ciwo ci  abstrakcyjn  i tylko formaln , któr  mo na 

traktowa  w oderwaniu od wiata, od cz owieka i – w innym sensie – od Boga, 
dlatego b dzie uj ty w jakie  relacji  do tych bytów, stanowi c niejako sie -
cz  je i nie daj  si  rozerwa , poniewa  w innym przypadku – straci aby 
swoje istnienie.  

Filozoficzne uj cie czasu 
Spojrzenie w kategoriach filozoficznych na czas daje Arystoteles7. Stagi-

ryta przedstawia czas w aspekcie bytowo ci d c do wyja nie  pewnych, ko-

                                                
4 Jan Pawe  II, La foi et la raison. Lettre encyclique Fides et ratio, Paris: Centurion, Cerf, Mame, 
1998, nr 45-48, s. 61-65: Le drame de la séparation entre la foi et la raison.  
5 Zob. H. Bergson, La pensée et le mouvement. Essai sur les donnes immédiates de la conscience, 
w: Œuvres, Paris 1953. Por. P. Liszka, Wp yw nauki o czasie na refleksj  teologiczn  (wp yw 
koncepcji czasu na refleksj  teologiczn ), Wroc aw, Warszawa 1992, s. 21.  
6 P. Liszka, Wp yw nauki o czasie..., s. 6: „Najwa niejsza cz ci  pracy jest dowód, e nowe 
pojmowanie czasu faktycznie wp ywa na rozumienie zagadnie  teologicznych”. Autor skupia si  

ównie na pojmowaniu fizycznym czasu opieraj c si  na najnowszych odkryciach fizyki (por. 
tam e, s. 9).  
7 J. Moreau, Le temps salon Aristote, “Revue Philosophique de Louvain” 46 (1948), s. 57-84 
i 245-274; R. Brague, Du temps chez Platon et Aristote, Quatre études, Paris 1982. 
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niecznych, powszechnych. Rozpatruj c w tym aspekcie problem czasu, trzeba 
wyj  od jednego z fundamentalnych poj  filozoficznych, a mianowicie od 
poj cia substancji. Poj cie to ma inne znaczenie ni  substancja fizyczna, któr  
widzia  w rzeczywisto ci i wprowadzi  do filozofii Kartezjusz. Ów filozof wy-
ró ni  w rzeczywisto ci dwie rzeczy: res congitans i res extensa, czyli substan-
cj  duchow  i substancj  materialn . Lecz substancja materialna nie jest cz ci  
bytu, ale samodzielnym bytem, którego istot  jest rozci  (mierzalno ). 
W niej to ruch jest poj ty jako przemieszczanie si  wewn trzne materii. W tej 
optyce b dzie widziany czas, który zwi zany jest z ruchem. B dzie wi c podle-
ga  nowo ytnej fizyce. Substancja materialna jest przedmiotem badania takiej 
fizyki. Ten nurt w ramach nauk przyrodniczych dominuje od Kartezjusza a  po 
dzie  dzisiejszy. Czas, wed ug Newtona lub Einsteina, pozostaje czasem fi-
zycznym i jako taki s y do organizacji i orientacji dzia  cz owieka.  

Aby uj  czas szerzej, przekraczaj c zaw on  przez Kartezjusza per-
spektyw  badawcz , mo na odwo  si  do Arystotelesa. Jego koncepcja sub-
stancji obejmuje zagadnienie czasu, które jest interesuj ce dla naszych rozwa-

. Spotyka si  ona cz sto z niezrozumieniem lub uproszczeniem, co dzieje si  
ze szkod  dla prawdy8. Substancja, we ug Arystotelesa, jest bytem samym 
w sobie (ens per se), jest tym, co nie tkwi w czym  innym, tym, co jest czym  
okre lonym i czym  wewn trznie jednolitym9. Substancja jest podmiotem dla 
przypad ci i istnieje wraz z nimi, nie istnieje rzecz-substancja czysta bez 
przypad ci. Byt sam w sobie nie jest to samy z „bytem przypad ciowym”, 
ale jest z nim sprzeczny. Mimo tej precyzji Arystoteles okre la substancj  jako 
ens per se, a niekiedy ens per se jako substancj  wraz z przypad ciami. Sub-
stancja bowiem i przypad ci stanowi  kategorie bytowe, których wylicza 
dziesi . S  one nast puj ce: substancja, jako , ilo , relacja, dzia anie, do-
znawanie, miejsce, czas, posiadanie i po enie. Substancja jest pierwsz  z ka-
tegorii,  która  jest  trwa  sama  przez  si ,  ale  równie  inne  kategorie  s  czym  
bardziej trwa ym ni  co  przypad ciowego10 w sensie przypadkowego – co 

                                                
8 P. Liszka, Wp yw nauki o czasie..., s. 8: „Obecnie zmienia si  zarówno rozumienie substancji, 
jak i rozumienie materii, zmienia si  te  sens poj cia czasu, ju  nie tylko co do ukszta towania 
jego struktury, lecz równie  co do jego p aszczyzny bytowej. Nowe teorie nie traktuj  czasu jako 
przypad ci materialnej substancji, lecz nadaj  mu takie samo znaczenie ontologiczna, jakie 
posiada materia. Zmienia si  wi c sens wypowiedzi stosuj cych to s owo. Nale oby rozpatry-
wa  rzeczywisto  ca ciowo, gdy  wed ug wspó czesnej fizyki czas nie istnieje jako samo-
dzielna, daj ca si  wyra nie wyodr bni  i zmierzy  realno ”. Teoria substancji Arystotelesa 
ujmuje wr cz przeciwnie rzeczywisto  ca ciowo w aspekcie bytowym. Kartezjusz za  stosuje 
poj cia filozoficzne do fizycznego uj cia wiata ograniczaj c ich zakres semantyczny. Zob. 
A. St pie , Wst p do filozofii, Lublin 1989, s. 171-173.  
9 G. Reale, My l staro ytna, um. E.I. Zieli ski, Lublin: KUL, 2003, s. 241.  
10 Mo emy si  spotka  z uproszczeniem my li Arystotelesa dotycz cej czasu: zob. P. Liszka, 
Wp yw nauki o czasie..., s. 8: „Wed ug wielowiekowej tradycji czas nadal jest traktowany przez 
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pojawia si  w spekulacjach redniowiecznych nad tym tematem. Wed ug Ary-
stotelesa, kategoria czasu jak i inne kategorie s  podporz dkowane substancji. 
W swej Fizyce (IV, 11) Arystoteles daje nast puj  definicj  czasu:

 
 („To jest zatem czas, ilo  ruchu ze wzgl du na przed i po”)11.  

Jest on zawsze zwi zany proporcjonalnie z ruchem. T  ilo  ruchu wyra a si  
w jednostce miary, czyli w liczbach.  

Dla poszerzenia perspektywy widzenia czasu przypomnijmy, e 
Arystoteles wyró nia trzy rodzaje substancji: substancje zmys owe, które 
powstaj  i gin , substancje zmys owe, które nie gin  (s  nimi wed ug Stagiryty 
niebo, planety i gwiazdy zbudowane z czystego eteru) oraz substancje 
ponadzmys owe nieruchome i wieczne, wolne od wszelkiej materii12. 
Arystoteles twierdzi logicznie, e substancje zniszczalne istniej  dlatego, e 
istniej  substancje niezniszczalne. W substancjach, w których mieszcz  si  
wszystkie sposoby bytowania, mie ci si  czas. Jest on niezniszczalny, nie 
powsta  ani nie ma ko ca. Wniosek ten wynika z rozumowania, e przed 
powstaniem czasu musia oby istnie  jakie  „przedtem”, a po jego ko cu jakie  
„potem”. To „przedtem” i „potem” s  nast pstwem czasu, czyli czasem. 
A zatem czas jest wieczny. Takie samo rozumowanie odnosi si  do ruchu, bez 
którego nie ma czasu. Ruch i czas istniej  wiecznie. Wieczny ruch i wieczny 
czas maj  przyczyn  wieczn  i nieruchom , która sta a si ród em ruchu i jego 
wieczno ci. T  pierwsz  przyczyn  jest Nieporuszony Poruszyciel. Pierwszy 
Poruszyciel b cy pierwsz  substancj  poruszy  wszystko czystym aktem swej 
woli tak, jak przedmiot mi ci poci ga kochaj cego. Nie jest to przyczyna typu 
sprawczego, ale typu celowego. W ten sposób ca y wiat przenikni ty jest 
wp ywem Boga, który poruszy  go i jest przedmiotem pragnienia i przyci gania 
wiata do siebie. W tym uj ciu wiat zawsze by  kosmosem, a nigdy chaosem, 

gdy  jest bez pocz tku, jak sama Pierwsza Zasada, zwana Bogiem. Bóg wi c 
nie stworzy wiata i cz owieka, ale jest przedmiotem jego mi ci, cho  sam 
nie kocha, a je eli ju  to kocha tylko samego siebie. Bóg nie zni a si  do ludzi.  

Takie wnioski zosta y wyprowadzone przez Arystotelesa na drogach my-
li skonfrontowanej z innymi teoriami filozoficznymi i obserwacj  otaczaj cej 

                                                
teologów jako miara ruchu, jako daj ca si  wyizolowa  cecha stworzonego kosmosu. Czas we-

ug tej tradycji nie jest w najmniejszym stopniu powi zany z substancjalno ci  i stanowi jedynie 
jedn  z przypad ci”. Por. T. Wojciechowski, Scholastyczne i niescholastyczne dyskusje nad 
natur  czasu, „Analecta Cracoviensia” 3 (1971), s. 83-115.  
11 Aristote, Physique. Tome I (I-IV), texte établi et traduit par Henri Carteron, Paris, Les Belles 
Lettres, 1926, 219b 1-2. Tam e, 219b 2-3: 

 Arystoteles, Dzie a wszystkie, t um., wst p, komentarz K. Le niak, A. Paciorek, 
L.  Regner,  P.  Siwek,  t.  2,  Warszawa:  PWN,  1990,  Fizyka, s. 107. G. Reale, My l staro ytna, 
s. 255.  
12 G. Reale, Les racines culturelles et spirituelles de l’Europe, Mame 2004, s. 135. 
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rzeczywisto ci. Wracaj c do poj cia czasu i zwi zanego z nim ruchu, zauwa  
mo na, e istnienie substancji zmys owych, które s  zniszczalnymi, nie przeczy 
niezniszczalnemu bytowaniu ruchu i czasu. W tych substancjach bowiem trwa 
ruch i czas w ich procesie d enia ku zniszczeniu. Przechodz  one bowiem 
z jednego stanu do drugiego, z jednego bytu w inny. Wydedukowany Pierwszy 
Poruszyciel i zaobserwowany ruch s  ze sob  powi zane. Teoria substancji 
i przypad ci potwierdza ten stan. Ruch i czas s  czym  pierwotnym, jak 
i Pierwszy Poruszyciel.  

Jaka jest wi c droga do przebycia mi dzy cz owiekiem a Bogiem i jak  
rol  pe ni na niej czas? Czas Arystotelesa nie wydaje si  by  przeszkod  na 
drodze do Boga, gdy  jest wieczny, sta y, niezmienny; skoro czas jest wieczny, 
posiada pewien boski sposób bytowania. Jednak Bóg jest poza czasem; uru-
chomi  czas, lecz nigdy w nim nie by . Istnieje zatem przepa  mi dzy Bogiem 
a czasem, jak mi dzy wiatem zmys owym niezniszczalnym i ponadzmys o-
wym, czyli czysto boskim. Cz owiek jako substancja, której form  jest dusza 
duchowa,  yj ca w ciele,  jest  predysponowany,  aby czy  si  ze wiatem bo-
skim. Jego intelekt pochodzi z zewn trz i posiada cechy boskie13. Wchodzi za-
tem w czas jakby naturalnie uposa ony, aby w nim si  porusza . Arystoteles 
zaznacza, e niemo liwo ci  jest poznanie czasu bez relacji do duszy ludzkiej. 
Ona bowiem postrzega czasowe „przed” i „po”14. Ona potrafi liczy  czas licz-
bami, które s  poj ciami formalnymi. Bóg nie pomo e cz owiekowi doj  do 
Siebie, a czy mo e uczyni  to czas? Wydaje si , e nie, skoro czas jest przypa-

ci  bytu ludzkiego, przypad ci  trwa , lecz zawsze przypad ci , cho  
cz owiek potrafi go spostrzec i liczy . To intelekt ludzki i funkcja poznawania 
jest drog  w czasie prowadz  do Boga. Czy odkrycie czasu i zrozumienie 
jego idei pozwala doj  do substancji czysto boskiej? Czas realny jest funda-
mentaln  rzeczywisto ci  istnienia cz owieka i przedmiotem jego poznania. Jak 
wiele innych elementów istniej cej ca ej rzeczywisto ci, jest on porcj  do po-
znania, które przybli a do pe ni bo ej. Jednak, jak zasygnalizowano powy ej, 
droga do Boga jest jednostronna, cz owiek zd a ku Bogu przede wszystkim 
przez poznanie, Bóg jako e jest bytem doskona ym, my  my  siebie15 
i mi ci  maj  upodobanie w sobie, nie wychodzi ku temu, co niedoskona e 
i d ce do doskona ci. Cz owiek jest w centrum procesu wspinania si  ku 
wy ynom niebieskim. Ma on pewn  autonomi  i mo e si  temu po wi ci  wy-
bieraj c t  najlepsz  cz stk  aktywno ci cz owieczej. Jednak Arystoteles 
w swojej my li nie daje wszystkich odpowiedzi na pytania dotycz ce cz owieka 

onego z duszy i miertelnego cia a, cz owieka maj cego osi gn  najwy -
                                                
13 O duszy, I, 4. Zob. G. Reale, My l staro ytna, s. 262. 
14 Fizyka, IV, 11: „nie jest mo liwe, aby istnia  czas, gdyby nie istnia a dusza”. G. Reale, My l 
staro ytna, s. 255.  
15 Metafizyka, XII, 7-9. Zob. Tam e, s. 248.  
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sze szcz cie poprzez poznanie. Nie daje sposobu przekroczenia pewnego du-
alizmu mi dzy tym, co ziemskie i niebieskie, cielesne i duchowe, zmys owe 
i ponadzmys owe, czasowe i ponadczasowe. A jest to wa ne zagadnienie dla 
okre lenia drogi mi dzy cz owiekiem a Bogiem.  

Cho  przekroczono ju  koncepcj wiata Arystotelesa, obalaj c jego teo-
ri  o wiecie podksi ycowym i ponadksi ycowym, substancja i czas nie stra-
ci y swej aktualno ci. Wypracowanie poj  substancji i czasu jako jej trwa ej 
przypad ci lub kategorii bytowej stanowi osi gni cie realistycznego poznania 
rzeczywisto ci. W tym procesie poznawczym punktem wyj cia by o stwierdze-
nie istnienia konkretnej tre ci, czyli istoty danego bytu. Dokonane to zosta o 
w s dach egzystencjalnych. To uchwycenie istnienia i istoty bytu, które to z o-
enie odnosi si  do wszystkich bytów, czyli rzeczy, jest fundamentalne w my-
leniu o ca ej rzeczywisto ci. Substancja i czas maj  w sobie te dwa elementy 

bytu. A zatem substancja z jej przypad ci  bytow  jak  jest czas jest czym  
realnym, o czym prawd  stwierdza si  w s dzie egzystencjalnym. W ród bytów 
jest cz owiek. Jest on substancj  bytow . W operacji poznania stwierdzam jego 
istnienie. Substancja cz owieka ma w sobie przypad  czasu, to znaczy, e 
czas jest mu przyporz dkowany. Cz owiek na ziemi yje w czasie.  

Udoskonalenie rozumienia takich poj  jak substancja i czas przyniós  
w. Tomasz z Akwinu16. Zwi zane by y one, jak widzieli my u Arystotelesa, 

z koncepcj wiata, a szczególnie z jego wieczno ci . Rzeczywi cie staro ytni 
filozofowie nie zajmowali si  problemem zaistnienia wiata. Wszyscy byli 
przekonani, e wiat istnieje od zawsze. Problem stanowi o wyja nienie ruchu 
w wiecie. St d zrozumia  si  staje teoria Pierwszego Poruszyciela. Zainspiro-
wani my  religijn  Ojcowie Ko cio a, jak Justyn M czennik, Orygenes, Au-
gustyn i inni, podj li ten problem. Tomasz opracowa  go najbardziej gruntownie 
od strony filozofii. Dlatego koniecznym wydaje si , uzupe ni  rozwa ania filo-
zoficzne odwo uj c si  do w. Tomasz z Akwinu, który znany jest ze swego 
oparcia si  na filozofii Arystotelesa. W szczególno ci, jak Stagyrita, tak te  
Tomasz pozosta  przywi zany do pierwsze stwa ontologicznego substancji 
indywidualnej17. Jednak uwa  on, e nie mo na wyja ni  ostatecznie substan-
cji przyjmuj c jej aktywno  naturaln  i ruch. Konieczne jest rozwa enie faktu 
zaistnienia ca ej substancji18. Jej zaistnienie mo e wyja ni  ostatecznie jej by-
                                                
16 A. Fuente, Caracter cosmológico de la nocion de tiempo en Santo Tomas, Estudios Filosóficos 
3 (1954) 171-210; Ten e, De natura temporis apud sanctum Tomam,  Santander,  1955.  Cyt.  za  
P. Liszka, Wp yw nauki o czasie…. Zob. Jan Pawe  II, La foi et la raison. Lettre encyclique Fides 
et ratio, nr 43-44, s. 59-61: La constante nouveauté de la pensée de saint Thomas d’Aquin. 
17 L.-B. Geiger, Penser avec Thomas d’Aquin, Fribourg: Cerf, 2000, s. 48 : „Comme le Stagirite, 
le Docteur Angélique s’est attaché à la primauté ontologique de la substance individuelle, foyer 
d’existence autonome (ens per se) et d’activité”.  
18 Zob. J.A. Weisheipl, Tomasz  z  Akwinu.  ycie,  my l  i  dzie o, t um. Cz. Weso owski, Pozna : 
W drodze, 1985, s. 256.  
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towo . aden byt z obserwowalnych nie mo e wytworzy  innego bytu, którego 
istnienie by oby odr bne i ró ne od dzia aj cego bytu. Obracaj c si  w ród by-
tów nietrwa ych, zniszczalnych, gin cych, b cych w ruchu, stwierdzi  mo -
na, e ich istnienie jest przygodne. Dla unikni cia absurdu owo istnienie doma-
ga si  istnienia absolutnego, czyli bytu, który by by istnieniem w sobie jak 
i ród em istnienia dla innych bytów. Tomasz okre la ten byt Bogiem19. To 
„Pierwsze Istnienie” mo e uczyni  co  z nico ci20,  i to uczynienie czego  z ni-
czego zosta o nazwane stworzeniem21. Wed ug Tomasza, racje rozumowe i g o-
szona wiara przemawiaj  za tym, e „wszystkie rzeczy zosta y stworzone przez 
Boga”22. Jednak nie mo na pozna  pocz tku istnienia wiata. Kategorie 
czasowe „przedtem” i „potem” zawodz  w tym dowodzeniu. Arystoteles i jego 
uczniowie prowadzili refleksje bior c zawsze za podstaw  istnienie materii, 
czyli czego , z czego mo na co  zrobi . To zrobienie by o udzieleniem formy 
danej materii. Bóg jednak nie tak dzia a. Ens Supremum – Bóg nie potrzebuje 
preegzystuj cej materii, czasu, refleksji, aby zdecydowa  o uczynieniu czego-
kolwiek, jak potrzebuje tego rzemie lnik. Bóg jest mocniejszy ni  rzemie lnik. 
Stwarza „w mgnieniu oka” substancj wiata, jednocze nie materi  i form 23. 
Akt dania bytu, czyli jego stworzenia jest wieczny jak Bóg. Nic nie jest czaso-
we u Boga. Wobec tego nie mo na orzeka  o tym, co jest ponadczasowe 
i wieczne? Mo na to czyni  poprzez analogi  lub poprzez objawienie. Maj c 
skutek mo na wnioskowa  o przyczynie sprawczej, ale rozum pozostaje bezsil-
ny wobec aktu stwórczego. Dlatego sam akt stwórczy jest tajemnic  wiary jak 
te  i to, e wiat zaistnia  w czasie24.  

Odej cie od aksjomatu Arystoteles mówi cego, e „z niczego nic nie mo-
e powsta ” stosownie do zaobserwowanych zmian zachodz cych w naturze, 

stwarza mo liwo  zobaczenia (theorein) Boga, który w swym dzia aniu nadna-
turalnym stwarza co  z nico ci. Stwarzanie i zmiany, czyli ruch nie s  t  sam  
rzeczywisto ci . Wszelka bowiem zmiana zak ada podmiot dzia ania, czyli 

                                                
19 E.  Bréhier,  Histoire de la Philosophie, PUF 2004, s. 603. Ka da z pi ciu dróg do poznania 
istnienia Boga ko czy si  stwierdzeniem, e ten byt jedyny konieczny nazywamy Bogiem.  
20 Mo na by o mówi  o tym w czasach Tomasza,  gdy  ju  przed nim w cywilizacji  muzu ma -
skiej w Bagdadzie (VII-X w.) zosta a wynaleziona cyfra zero, czyli nic. St d pojawia si  temat 
stworzenia z niczego (creatio ex nihilo). Arystoteles nie zna tego zagadnienia, Stary Testament 
o tym wprost nie donosi.  
21 Tomasz, De potentia, q. 1, a. 1. Zob. Summa Theologiae, I, q. 45, aa. 1-2.  
22 De potentia, q. 3, a. 5. Zob. J.A. Weisheipl, Tomasz z Akwinu, s. 260.  
23 Arystoteles cho  by  realist  pozostawa  pod wp ywem platonizmu. K ad  nacisk na form  
w bycie, która go organizuje i porusza. Tomasz k adzie akcent na istnienie, jako e ono jest istot  
bytu. W tym uj ciu pojawia si  pytanie o racj  zaistnienia (a nie tylko stwierdzenie przemian). 
Pojawia si  te  poj cie przyczyny celowej.  
24 De potentia, q. 3, a. 17; Summa Theologiae, I, q. 46, a. 2. Zob. J.A. Weisheipl, Tomasz z Akwi-
nu, s. 269. Por. Tomasz z Akwinu, De aeternitate mundi.  
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substancj . Wyj tek stanowi substancja czysta. Dopiero w tej rzeczywisto ci 
substancji stworzonej mo na mówi  o ruchu, a w zwi zku z nim o czasie, który 
jest korelatem ruchu. Akt stwórczy jest u podstaw wszelkiego istnienia, 
a wszelkie stworzenie, ka dy byt, powi zany jest z Bogiem, jak ze ród em 
swego istnienia. Tak wi c i czas jest uzale niony od Boga25.  Co  wi cej,  jest  
stale stwarzany przez Boga, to znaczy podtrzymywany w istnieniu. Dla Boga 
bowiem jest tym samym stworzy wiat i zachowa  go w istnieniu.  

Poj cia substancji i czasu wypracowane przez Arystotelesa zosta y wyko-
rzystane do zrozumienia rzeczywisto ci przez Tomasza. Istniej  zatem ró ne 
byty, które mo na nazwa  substancjami. W ród nich jest substancja boska nie-
stworzona, czyli Bóg, i ró norodne byty stworzone. Szczególn  substancj  
stworzon  jest cz owiek. Jego istot  jest posiadane przez niego s owo nios ce 
sens, które Arystoteles wyrazi  terminem logos26. Jedna z najbardziej tradycyj-
nych definicji cz owieka akcentuje t  jego rozumn  w ciwo : homo est ani-
mal rationale27. Cia o i dusza cz owieka stanowi , wed ug Arystotelesa, sub-
stancj  z on , ale zupe , a cia o ma si  do cia a jak materia do formy. To-
masz podobnie dowodzi, e dusza duchowa jest zjednoczona ze swym cia em 
jak z jego form 28. Na gruncie teologii doktor anielski twierdzi, e form  dla 
cia a jest nie miertelna dusza stworzona przez Boga. W sposób oryginalny byt 
ludzki nie jest okre lony jako cia o yj ce lub zwierz  rozumne, ale jako sub-
stancja duchowa zjednoczona z cia em29. Rozum b c intelektem substancjal-
nie, stanowi element istotowy bytu ludzkiego30.  

Odnosz c si  do objawienia Bo ego, mówi cego o cz owieku jako bycie 
stworzonym na obraz i podobie stwo Bo e, Tomasz definiuje najbardziej kom-
pletnie byt ludzki. Dochodzi do tego okre laj c obraz jako fina  tworzenia 
cz owieka i akcentuj c przyczyn  celow  jego tworzenia. Byt ludzki zatem 
zosta  stworzony, chciany i poj ty przez swego Stwórc , nie po to, aby by  sub-
stancj  my  lub rozumnym zwierz ciem, ale aby by  na podobie stwo Bo-

                                                
25 Tomasz  w  De potentia (q. 1, a. 5) omawiaj c zale no  istnienia bytów od stwórcy ukazuje 
zarys historii metafizyki, gdzie w oparciu o z enie bytowe substancja i przypad ci przedsta-
wia poszukiwania g bszych przyczyn istnienia bytów. Zob. S. Adamczyk, Zupe na zale no  
stworzenia od Stwórcy w nauce w. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne” 14 (1966), s. 17-
31.  
26 Fr. Châtelet, Une histoire de la raison. Entretiens avec Émile Noël, Seuil 1992, s. 61.  
27 Jest to sentencja Seneki M odszego (3-65 r. po Chr.), ale tkwi ona swymi korzeniami w tradycji 
filozoficznej Arystotelesa.  
28 Summa contra Gentiles, IV, 26.  
29 De ente, 4. Zob. L.-B. Geiger, Penser avec Thomas d’Aquin, s. 112. 
30 Unikaj c zdeformowania my li Tomasza i pope nienia anachronizmu, trzeba podkre li , e 
racjonalizm wspó czesny zrywa z t  koncepcj  Tomasza okre laj c rozum jako autonomiczn  

adz  le  mi dzy intelektem a w adz  zmys ów. Zob. L.-B. Geiger, Penser avec Thomas 
d’Aquin, s. 113.  
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ga31. To za  suponuje, e zdolny jest naturalnie poznawa  i kocha  Boga. Jego 
ycie i aktywno  ma uaktualni  w najwy szym stopniu ten obraz wyci ni ty 

w akcie stworzenia32. Obraz Bo y jaki nosi cz owiek w sobie pomaga zatem 
zrozumie  kim jest cz owiek i po co yje.  

Cz owiekowi przys uguje tytu  osoby (ludzkiej). Rzymski filozof Bo-
ecjusz (480-524) w traktacie O osobie Chrystusa i jej dwóch naturach zdefi-
niowa  osob  jako substancj  indywidualn  rozumnej natury33. Okre lenie to 
przybli a cz owieka jako byt odr bny od wiata rzeczy i przyrody, ale przede 
wszystkim ukazuje jego zwi zek ze wiatem Bo ym. Definicja ta bowiem po-
wsta a na bazie kontrowersji teologicznych dotycz cych Boga, o którym mówi 
Objawienie chrze cija skie34. Przytoczona klasyczna definicja osoby u wiada-
mia trwa  tradycji filozoficznej Arystotelesa, m.in. przez oparcie si  na poj -
ciu substancji. Tomasz z Akwinu zna  j  bardzo dobrze, gdy  korzysta  ze 
wspomnianego dzie a Boecjusza, gdy pisa  o Chrystusie jako osobie35. Pó niejsi 
personali ci powiedz , e osoba realizuje si  w relacyjno ci wzgl dem innych 
osób i Boga oraz wobec ca ej rzeczywisto ci36. Relacyjno  bytu jest, wed ug 
Stagiryty, tak e kategori , któr  charakteryzuje si  byt.  

                                                
31 Summa Theologiae, I, q. 93.  
32 Tam e. Ten obraz Boga mo e by  widziany na trzy sposoby: w zdolno ci naturalnej poznawa-
nia i kochania Boga, w realizacji niedoskona ej lub doskona ej poznania i mi ci Boga. Pierwszy 
sposób znajduje si  we wszystkich ludziach, drugi w sprawiedliwych, trzeci w wi tych. W De 
potentia (q.  9,  a.  9)  Tomasz wyró nia trzy podobie stwa Trójcy wi tej  w stworzeniach: podo-
bie stwo ladów lub przedstawienie przyczyny przez jej skutek; podobie stwo obrazu naturalne-
go zarezerwowane stworzeniu rozumnemu zdolnemu kocha  i poznawa  jak Bóg kocha i poznaje, 
podobie stwo jedno ci, do której dochodz wi ci.  
33 Beotius, Liber de persona et duabus naturis, PL 64, 1343, Caput II: Persona quid sit: “quoniam 
praeter naturam non potest esse persona, quoniam quae naturae dicuntur, aliae substantiae sunt, 
aliae accidentes, et videmus personam in accidentibus non posse constitui; quis enim dicat ullam 
albedinis, vel nigredinis, vel magniudinis esse personam? (…) nulla est enim persona equi vel 
bovis, caeterorumque animalium, quae muta ac sine ratione vitam solis sensibus degunt. At 
hominis dicimus esse personam, dicimus Dei, dicimus angeli. Rursus substantiarum aliae sunt 
universales, aliae particulares”. Caput III: Differentia naturae et personae: “Quocirca si persona 
in solis substantiis est, atque in his rationalibus, substantiaque omnis natura est, nec in universali-
bus, sed in individuis constat, reperta personae est igitur definitio: Persona est naturae rationalis 
individua substantia”.  
34 R. Remond (dir.), Les grandes inventions du Christianisme, Paris 1999, s. 47-68. 
35 J.A. Weisheipl, Tomasz z Akwinu, s. 180. 217. 383-384. Traktat De unione Verbi incarnati 
mo e by  uwa ane za przygotowanie do tertia pars Summy Teologicznej, gdzie znajdujemy wy-
wód o osobie Chrystusa i jego dwóch naturach. Tomaszowi zawdzi czamy komentarz dzie a 
Boecjusza De Trinitate (Expositio super librum Boethii De Trinitate). 
36 W szczególno ci wymiar relacyjny osoby podkre la  Emanuel Mounier (+1950), który widzia  
jej zdolno  do ycia wspólnotowego, bez którego nie jest mo liwy rozwój jej to samo ci. 
E. Mounier, Le personnalisme, Paris: PUF, 1949, s. 42: „Aussi le personnalisme range-t-il parmi 
ses idées-clefs l’affirmation de l’unité de l’humanité dans l’espace et dans le temps, pressentie par 
quelques école de l’Antiquité, affirmée dans la tradition judéo-chrétienne. Il n’y a pour le chrétien 
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Przej cie od Arystotelesa do Tomasza z Akwinu ukaza o nam trwa  
i pewn  zmienno  my li dotycz cych substancji i przypad ci, spo ród któ-
rych jedn  jest czas. Wraz z now  interpretacj  Arystotelesa poj cia te nabra y 
nowego znaczenia i pomog y w tworzeniu teologii chrze cija skiej. Rzeczywi-
sto  sk ada si  w ró norodnych substancji, w ród których wyró nili my Boga 
i cz owieka. I jak pierwsz  charakteryzuje istnienie absolutne niezdeterminowa-
ne przez czas, tak druga podlega czasowi. W wielorakie relacje bytu ludzkiego 
wpisany jest czas, lub czas jest w ciwo ci  relacji mi dzyosobowych i ludz-
kich. Arystoteles dochodzi  pochodzenia czasu. Wnioskowa  o nim z ruchu 
istniej cego w kosmosie. Dla niego czas by  ilo ci  ruchu, odliczaniem po-
szczególnych momentów „teraz” ze wzgl du na „wcze niej” i „pó niej”. Czas 
by  zatem liczb , któr  cz owiek mo e uchwyci  i ni  si  pos ugiwa .  

Dzisiaj, gdy my limy o czasie nikt nie rozwa a fizycznego lub metafi-
zycznego pochodzenia czasu i jego definicji, ale staje wobec czasu wyznacza-
nego przez kalendarze i zegary. Zarysowanie czasu w uj ciu filozoficznym 
z aspektami teologicznymi pozwala nam wej  w jego g bi . Nie mo na go 
traktowa  oddzielnie od istniej cych substancji, i w separacji od substancji bo-
skiej. Celem tego etapu refleksji by o uchwycenie racji ostatecznych i ontolo-
gicznych czasu, aby pochyli  si  nad czasem i jego rol  w codziennym yciu. 
Najwa niejsze za  zagadnienie dotyczy czasu jako kategorii cz cej byt ludzki 
z bytem boskim oraz mo liwo ci takiej czno ci.  

Czas cz owieka w religii i w Ko ciele 
Pojmowanie filozoficzne czasu za Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu 

nie powinno zbyt odprowadza  nas w ekskluzywne widzenie czasu jakoby on 
nale  tylko do tego aspektu wiedzy. Istnieje wszak sfera religijna tak dla Ary-
stotelesa, jak dla Tomasza, w której czas jest obecny i ma swoj  rol  do odegra-
nia w relacji mi dzy cz owiekiem a odpowiadaj cym cz owiekowi Bogiem. 
Mimo e filozofia chce by  poznaniem autonomicznym odwo uj cym si  do 
rozumu ludzkiego i istniej cej rzeczywisto ci, zawsze towarzyszy jej jaka  wia-
ra religijna. U Arystotelesa by y to tradycyjne politeistyczne religie greckie, dla 
Tomasza chrze cija stwo. Historycznie stwierdza si , e wiara podprowadza do 
rozumu i jego u ywania w rozwi zywaniu ró nych problemów, przed jakimi 
staje cz owiek. Tym najbardziej oczywistym problemem by a kwestia istnienia 
wiata. W tym temacie Arystoteles nie wyszed  poza tradycyjne pogl dy religij-

                                                
ni citoyens ni  barbares,  ni  maîtres ni  esclaves,  ni  Juifs ni  gentils,  ni  Blancs ni  Noirs,  ni  Jaunes,  
mais des hommes tous créés à l’image de Dieu et tous appelés au salut par le Christ. L’idée d’un 
genre humain ayant une histoire et un destin collectif dont aucune destinée individuelle ne peut 
être séparée, est une idée maîtresse des Pères de l’Église”. Karol Wojty a postawi  w centrum 
swoich refleksji cz owieka jako osob  – rzeczywisto  staj  si  poprzez czyny. Zob. J. Galaro-
wicz: Cz owiek jest osob . Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojty y, Daimonion 1994, 
s. 46.  
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ne, które naznaczone mitologi  prowokowa y go do podj cia si  znalezienia 
rozwi za  rozumowych. Ogólnie wierzono, e wiat istnia  odwiecznie. 
W oparciu o to prze wiadczenie funkcjonowa  kult religijny. Zmienia y si  pory 
roku, ruchy cia  niebieskich by y jednostajne, ziemia i jej ro liny rodzi y owoce 
w okre lonym czasie. Wszystko mia o swój czas. Zauwa ono cykliczno  egzy-
stencji i w niej zamkni to cel ludzkiego ycia. Ze zjawiskami astronomicznymi 
i cyklami natury rodz cej owoce oraz rozwijaj cej si  kultury by  zwi zany kult 
bogów. Wypracowano mity, które bazowa y na czasie kosmicznym i jednocze-
nie opowiada y o pocz tkach wiata, jego narodzinach. Czas mitu nie by  

chronologiczny, lecz cykliczny. W micie udawano si  w podró  w poszukiwa-
niu straconego czasu. Pozwala  on na zgrupowanie ró nych cz sto sprzecznych 
ze sob  do wiadcze yciowych37. By  mo e to prze wiadczenie religijne 
o istniej cym jakby odwiecznie wiecie zawa o na podej ciu Arystotelesa do 
wiata. Wystarczy o bowiem wyja ni  tylko ruch w wiecie, jako podstawowy 

problem jaki wiat stawia , a który to problem zawiera  si  w pytaniu o zasad  
wiata.  

Tomasz z Akwinu stawa  wobec innego status questionis. Wiara chrze-
cija ska uczy a, e Bóg stworzy wiat. Podj cie tego zagadnienie od strony 

filozoficznej jest wyzwaniem dla rozumu. Stworzenie wiata jest nowym pro-
blemem filozofii, dzi ki my li religijnej rozwijanej za pomoc  ró nych argu-
mentów w teologii.  

Czas w nurcie tradycji judeochrze cija skiej nie jest cyrkularny, lecz li-
nearny. Biegnie od punktu stworzenia do ko ca wszystkich rzeczy, czyli do 
sko czenia wiata38. Jest obecny w tym globalnym uj ciu czasu tak e czas opar-
ty na obserwacji ruchu cia  niebieskich i ich konsekwencji oraz na procesie 
uprawy roli i plonowania ró nych ro lin w ramach kultury agrarnej. W tym 
nak adaniu si  znacz cych dla czasu trwania i zmian tworzy si  kult religii 
Abrahama, która jest korzeniem dla religii ydowskiej i chrze cija skiej. Ten 
nurt religijny ma u podstaw interwencj  Boga w czas, którego teofanie zaczyna-

 dominowa  w kalendarzu religijnym ludu Bo ego. Wymownym przyk adem 
jest kalendarz liturgiczny i wykaz rytua ów wi t i dni wi tych, o których mó-
wi Ksi ga Kap ska (23,1-44). Wej cie Boga w czas zmieni o istotowo poj-
mowanie czasu i jego prze ywanie. Odt d liczba wyra aj ca czas jest warun-

                                                
37 Zob. J.-P. Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, Maspero 1974, s. 223. B. Malinowski, 
Le Mythe de l’éternel retour, Paris 1949. J. Leduc, V. Marcos-Alvarez, J. Le Pellec, Construire 
l’histoire, Midi-Pyrénée 1998, s. 63.  
38 Zob. M. Eliade, Le Sacré et le Profane, Gallimard 1965, s. 92 : “L’idée du Temps cyclique est 
dépassée. Jahvé ne se manifeste plus dans le Temps cosmique (comme les dieux des autres relig-
ions) mais dans un Temps historique, qui est irréversible. Chaque nouvelle manifestation de Jahvé 
dans l’Histoire n’est plus réductible à une manifestation antérieure (…). L’événement historique 
gagne ici une nouvelle dimension: il devient une théophanie”. 
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kiem i okoliczno ci  spotkania z Bogiem, który prowadzi swój lud. Liczba ta 
jest podstaw  do tworzenia kalendarza, który b dzie zorganizowaniem czasu 
wi tego w ramach czasu kosmicznego i agrarnego liczonego dotychczas. Przy-
adem jest pierwszy miesi c roku i wiosny, nisan, w Starym Przymierzu, który 

zbiega si  z wielkim wi tem Paschy zaczynaj cym si  14 nisan i wspominaj -
cym wyj cie Izraelitów z Egiptu39. W ten sposób rodzi si  czas, który bierze pod 
uwag  wa ne wydarzenia z przesz ci. Jest to zatem czas historyczny, który 
nie zrywa z tera niejszo ci , czyli z czasem tera niejszym. To po czenie wyra-
a si  w liturgii. Lud wspomina dzie a Boga i prze ywa blisko  Boga, który 

trwa wiernie w przymierzu zawartym ze swoim ludem. Liturgia jest tu nie tylko 
wspomnieniem, ale i uobecnieniem dobrodziejstw uczynionych przez Boga 
ludowi.  

Gdy wy oni  si  Ko ció  wraz z przyj ciem Mesjasza Jezusa nasta a pe -
nia czasu, a wraz z nim potrzeba przeorganizowania religijnego prze ywania 
czasu.  Jezus  Chrystus  bowiem  jest  Tym,  ku  któremu  zmierza  czas  i  którego  
przyj cie w czasie by o zapowiadane. Pawe  aposto  napisa  wprost: „Gdy nade-
sz a pe nia czasu, Bóg zes  syna swego, zrodzonego z niewiasty (…)” (Ga 4, 
4). Czas ma swoj  pe ni  dzi ki swemu Stwórcy i Panu, który dotyka czasu 
i przyjmuje go dla swojego bytu. Jest to wydaje si  najg bsza racja tej pe ni 
obok innych ludzkich takich jak Imperium Rzymskie i jego cywilizacja, 
a w niej kalendarz julia ski. Syn Bo y wcielony, Jezus Chrystus, jednoczy 
w sobie czas. Mówi o sobie: „Jam jest Pierwszy i Ostatni, i yj cy. By em 
umar y, a oto jestem yj cy na wieki wieków” (Ap 1,17c-18a), „Jam Alfa 
i Omega, Pocz tek i Koniec” (Ap 21,6b). Alfa oznacza pocz tek, czyli stworze-
nie wiata, Omega – koniec, czyli sko czenie wiata – powtórne przyj cie 
Chrystusa. Od Niego wi c wiat pochodzi i do Niego zmierza40. Prawda, e 
wszystko jest w Nim, znaczy dla prze ladowanych chrze cijan, o których 
wspomina autor Apokalipsy, e do Niego nale y pierwsze i ostatnie s owo. On 
jest Panem wszystkich rzeczy. Tytu  Alfa i Omega przypisywany Bogu i Jezu-
sowi Chrystusowi nale y ujmowa  w perspektywie historio-zbawczej. Wyda-
rzenia zwi zane z Jezusem Chrystusem waloryzuj  czas w sposób niespotykany 
dotychczas. Bóg si  wcieli , a zatem przyj  na siebie czas. Czas jest cz ci  
Jego istoty. Wydarzenie wcielenia i narodzenia Syna Bo ego zostanie uj te 
liturgicznie i chronologicznie w historii Ko cio a. 

owa i czyny Jezusa Chrystusa dokonane w czasie wyrastaj  z niego 
w rzeczywisto ci Nowego Przymierza zawartego mi dzy Bogiem a cz owie-
kiem w Chrystusie. Wydarzeniem pierwszoplanowym jest m ka, mier  i zmar-

                                                
39 M. Czubak, Ecclesia Paschalis. Per un’ecclesiologia pasquale alla luce del Vaticano II, 
rozprawa doktorska, Wydzia  Teologiczny UMK, Toru  2011, s. 25.  
40 M. Cynka, F. K oniecki,  i , w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1989, kol. 1-2.  
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twychwstanie Jezusa Chrystusa. To wydarzenie staje si  nowym pocz tkiem 
czasu religijnego dla tych, którzy s  uczniami Pana. W tym przypadku licz  si  
dni,  które wskazuj  na wa no  czasu w tym, co si  dokona o i  w tym, co si  
dzieje dalej. Tym niezapomnianym dniem jest pierwszy dzie  po Szabacie, 
zwany ósmym dniem (J 20, 27) lub pierwszym dniem tygodnia (Mt 28, 1). 
Ukazywanie si  Zmartwychwsta ego jest podstaw wi towania tego dnia, na-
zwanego tak e dniem Pa skim. Zast puje on po wi tym dniu Sabatu, wype -
niaj c go i zast puj c41. Tak bierze pocz tek cykl tygodniowy i roczny ycia 
chrze cijan.  

Czas religijny chrze cijan ma swój fundament w Passze Pana Jezusa. 
Rozwija si  w Ko ciele staj c si  czasem Ko cio a wyra aj cym si  w roku 
liturgicznym42, który bazuje na wydarzeniach zbawczych interwencji Boga 
w Chrystusie43. To znaczy, e wej cie Boga w ycie ludzi i w ich czas ma swój 
dalszy ci g poprzez powo anych i wprowadzonych w komuni  z Bogiem 
w Ko ciele. Illud tempus kiedy Jezus chodzi  po ziemi jest czasem centralnym 
dla Ko cio a, i staje si  czasem otwartym dla wierz cych poprzez liturgi . 
W liturgii bowiem wierz cy ma udzia  w illo tempore,  w  którym  Jezus  ,  
umiera  i zmartwychwsta . Dzieje si  to na zasadzie oddanej przez termin 
anamnesis (przypomnienie), który oznacza akt uobecniaj cy wydarzenia z prze-
sz ci44. W liturgii realizuje si  historia zbawienia45. Ko ció  celebruje w litur-
gii wydarzenia zbawcze kontynuuj c histori  zbawienia.  

Rok ko cielny mia  swój progresywny rozwój w historii. W pierwszym 
rz dzie czas by  znaczony przez niedziele i doroczny dzie  Paschy Pana, 
w których to dniach wi towano Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z bie-
                                                
41 Orygenes, Komentarz do Psalmu 91, PG 23, 1169: „S owo przenios o wi to szabatu na dzie , 
w którym powsta o wiat o i da o nam jakby obraz prawdziwego odpoczynku, na dzie  zbawie-
nia, niedziel , pierwszy dzie wiat ci, w którym Zbawiciel wiata, po dokonaniu wszystkich 
swych dzie  po ród ludzi, zwyci ywszy mier , przekroczy  bramy nieba przezwyci aj c stwo-
rzenie sze ciu dni i otrzymuj c b ogos awiony szabat i b ogi odpoczynek”. Cyt. za A. Bergamini, 
Chrystus wi tem Ko cio a. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowo , duszpa-
sterstwo, um. K. Kubis, Kraków 2004, s. 83.  
42 Zob. B. Nadolski, Liturgika t. II. Liturgia i czas, Pozna  1991. B. Mokrzycki, wi ta Liturgia 
Ko cio a, Warszawa 1986.  
43 A. Bergamini, Chrystus wi tem Ko cio a, s. 37: „(…) czas Ko cio a stanowi zasadnicz  jed-
no  z czasem Chrystusa: Z boku Chrystusa umieraj cego na krzy u zrodzi  si  przedziwny sa-
krament ca ego Ko cio a (KL 5). Oznacza to, i  w momencie, w którym Chrystus doprowadza 
w swoim misterium paschalnym do spe nienia dzie o zbawienia, w tym w nie momencie rodzi 
si  Ko ció , nowa Ewa z nowego Adama”. Zob. Z. Danielewicz, Aporie (trudno  w zrozumieniu) 
teologii czasu, w: P. Kantyka (red.), Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu 
i nadziei, Lublin 2006. Cz. S. Bartnik, Chrystus jako sens historii, Wroc aw 1987. 
44 J. Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, um. A. G os, Kraków: AA, 2011, s. 77-
79. 
45 A. Bergamini, Chrystus wi tem Ko cio a, s. 32. S. Marsli, Il tempo liturgico attuazione della 
storia della salvezza, RL 2/1970, s. 210.  
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giem wieków wy ania y si  inne dni wi te, które pozostawa y w jakiej  relacji 
do historycznego misterium Paschy Pana46. Takim dniem wi tym jest dzie  
Narodzenia Pa skiego. Jest on wa ny tym bardziej o tyle, o ile sta  si  punktem 
centralnym liczenia czasu ludzko ci. Oblicze  chronologicznych w poszukiwa-
niu tego dnia wi towanego ju  w Ko ciele w III wieku dokona  w 525 roku 
w Rzymie mnich Dionizy Ma y. Przez ustalenie daty narodzenia Jezusa Chry-
stusa „uchrystusowi ” kalendarz, który przyj  si  prawie powszechnie w Euro-
pie i z czasem w wiecie. Czas przeto jest uporz dkowany od narodzin Chrystu-
sa i dzieli si  na lata przed Jego narodzeniem i lata po Jego narodzeniu. Wyda-
rzenie narodzenia Chrystusa wyst pi o wi c z kadru liturgicznego, obejmuj c 
swym nadaj cym charakter religijny wp ywem ka dy bie cy rok.  

enie czasu do wydarzenia narodzenia Chrystusa jest ukazane szcze-
gólnie wymownie w Martyrologium Romanum47. Dziejowe oczekiwanie na 
Zbawiciela wiata znacz  nie tylko wydarzenia zwi zane z wiar , ale tak e wy-
darzenia wiatowe, takie jak olimpiada grecka, za enia miasta Rzymu oraz 
panowanie Cezara Augusta.  Na wa no  tego wi ta  i  dnia wskazuje fakt  wy-
budowania w 326 roku nad Grot  Narodzenia Jezusa w Betlejem przez Helen , 
matk  cesarza Konstantyna Wielkiego, bazyliki Narodzenia. Obchody liturgicz-
ne Bo ego narodzenia zyskuj  charakter coraz bardziej powszechny. Przywo a-
ny fakt ukazuje w procesie kszta towania si  roku ko cielnego na zjawisko „hi-
storyzacji”. W obchodzeniu misterium Chrystusa zwracano uwag  na dni i na 
miejsca, w których rozgrywa y si  wydarzenia zbawcze. St d wielk  rol  
w tworzeniu czasu ko cielnego mia  Ko ció  w Ziemi wi tej. Inne Ko cio y na 
ró nych ziemiach Wschodu i Zachodu rozwijaj  tajemnice Chrystusa, które 
znacz  czas religijny i s  celebrowane w liturgii. Bardzo wcze nie dni m cze -
stwa chrze cijan s  dniami liturgicznymi. Rozwija si  cze  Naj wi tszej Maryi 
z uwzgl dnieniem dni wi tecznych.  

Pocz tek roku ko cielnego mia  swoj  ewolucj . Zaczynano go na Wiel-
kanoc, lub w Bo e Narodzenie, lub w Zwiastowanie Pa skie. Od X/XI wieku, 

                                                
46 P. Visentin, Cristo nel tempo. Storia dell’anno liturgico, w: Cristo ieri, oggi e sempre. L’anno 
liturgico e la sua spiritualità, Cal, Ecumenica Editrice, Bari 1979, s. 54: “(…) jedyn  syntez  
mo liw  i bior  pod uwag  fakty ukazane przez obiektywn  histori  jest synteza wychodz ca 
od wydarzenia Paschy, a przynajmniej sprowadzaj ca wszystko do tego jedynego centrum, jak 
mia o to miejsce na przyk ad, dzi ki g bokiemu instynktowi chrze cija skiemu, w odniesieniu 
do cyklu wi t Bo ego Narodzenia i pewnie nie trzeba du o si  trudzi , by zrobi  to samo dla 
wi t wi tych”. Cyt. za A. Bergamini, Chrystus wi tem Ko cio a, s. 60.  

47 Por. B. Mokrzycki, Oto jestem. Eucharystyczna mistagogia w roku liturgicznym, Kraków: 
WAM, 2004, s. 42: „(…) w tym (…) tek cie (…) winni my odczyta  (or dzie zbawienia): Chry-
stus sta  si  Cz owiekiem, a wchodz c w ludzk  histori , nada  jej g boki sens! Wszystkie wyda-
rzenia, poczynaj c od stworzenia wiata, zmierza y do tego w nie punktu (…)”.  
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cho  nie wsz dzie w Europie, zaczyna  si  on adwentem48. Obecnie u pocz tku 
roku ko cielnego49 stoi czas adwentu. Po nim nastaje uroczysto  Narodzenia 
Pa skiego i okres Bo ego Narodzenia. Wszystko zmierza ku wi temu Triduum 

ki i zmartwychwstania Pa skiego, które przed a si  ku niedzieli Zes ania 
Ducha wi tego. Ten okres paschalny poprzedzony jest czasem Wielkiego Po-
stu trwaj cym od rody popielcowej do rozpocz cia Mszy Wieczerzy Pa skiej 
w Wielki Czwartek. Mi dzy okresami Bo ego Narodzenia i Wielkiego Postu, 
a tak e mi dzy okresem paschalnym a adwentem, biegnie czas zwyk y.  

Sobór Watyka ski II przypomina:  
wi ta Matka Ko ció  uwa a za swój obowi zek obchodzi  w czcigodnym 

wspomnieniu zbawcze dzie o swego boskiego Oblubie ca przez ca y rok w usta-
lonych dniach. Ka dego tygodnia Ko ció  obchodzi pami tk  Zmartwychwstania 
Pa skiego w dniu, który nazywa  Pa skim, a raz do roku czci je tak e razem z Je-
go b ogos awion  M  na Wielkanoc, w to swoje najwi ksze wi to.  
Z biegiem roku Ko ció  ods ania ca e misterium Chrystusa, pocz wszy od Wcie-
lenia i Narodzenia a  do Wniebowst pienia, do dnia Zes ania Ducha wi tego 
oraz oczekiwania b ogos awionej nadziei i przyj cia Pa skiego. W ten sposób ob-
chodz c misteria Odkupienia, Ko ció  otwiera bogactwa zbawczych czynów i za-

ug swojego Pana, tak e one uobecniaj  si  niejako w ka dym czasie, aby wierni 
zetkn li si  z nimi i dost pili aski zbawienia” (KL 102). 

A zatem od czasu biegn cego ku Wcieleniu a  do dnia Pi dziesi tnicy 
i w oczekiwaniu na Paruzj  Pana trwa cykl roku ko cielnego, podczas którego 
wspomina si  ca e misterium Chrystusa. Jest to czas cykliczny, który harmoni-
zuje si  z czasem linearnym biegn c ku swemu celowi ostatecznemu50. Rok 
ko cielny wyra a pe ny przebieg czasu chrystusowego, czyli takiego, na który 
rzuci wiat o Chrystus. Ko ció  jest w Chrystusie panem tego czasu, który jest 
na us ugach ekonomii zbawienia. Ale jednocze nie czas chronologiczny jest 
obecny w tym czasie zbawczym.  

Poj cie czasu, jakim pos uguj  si  filozofowie czy astronomowie, grecki 
„chronos”, zosta  wpisany w rozwój Ko cio a od pocz tku. Dokona o si  to 
spontanicznie, gdy  w owym czasie funkcjonowa y kalendarze ydowski 
i rzymski, w których odnajdywali si  bohaterowie Nowego Testamentu. Doko-
na o si  to równie  historycznie dzi ki pierwotnej tradycji i pracy redakcyjnej 
autorów ksi g Nowego Testamentu i innych pism dotycz cych Jezusa i jego 
dzie a, w szczególno ci Ko cio a. Wyró ni  si  tu w szczególno ci ukasz two-
rz c w dwóch ksi gach opowie  o pocz tkach i wzro cie dzie a Jezusa Chry-
                                                
48 Zob. K. Matwiejuk, ycie liturgiczne w klasztorach cysterskich przed Soborem Watyka skim II, 
Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2009, s. 153-181. 
49 Dokument zatytu owany Ogólne normy Roku liturgicznego i Kalendarza (1969) okre laj  
obecny kszta t roku ko cielnego. Zob. A. J. Znak, G. Babik, Teologia czasu adwentu, narodzenia 
i epifanii: Chrystus, który przyszed , przychodzi i przyjdzie, w: A.J. Znak (red.) Rok liturgiczny, 
Wroc aw 1991, s. 113-131.  
50 Zob. M. Eliade, Aspects du mythe, Gallimard 1963, s. 205.  
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stusa. Wida  to w elementach chronologicznych wydarze  historii zbawienia51. 
„Chronos” jeszcze mocniej uwidacznia dzie a Boga i Jego „kairos”52. W g bi 
przekazu najwa niejszy jest czas dany przez Boga ca ej ludzko ci oraz jednost-
kom jako szansa zbawienia, grecki „kairos”53. 

Ten czas jest spotkaniem z Bogiem, Jego przyj cia do Izraela, cz owieka 
i ludzko ci. W ksi dze proroka Izajasza czytamy: „Gdy nadejdzie czas mej a-
ski, wys ucham ci , w dniu zbawienia przyjd  ci z pomoc ” (Iz 49, 8). W No-
wym Przymierzu ten czas jest wype niony w Chrystusie Jezusie. Aposto  Pawe  
z Tarsu napisa : 

 („W czasie 
pomy lnym wys ucha em ciebie, w dniu zbawienia przyszed em ci z pomoc . Oto 
teraz czas upragniony, oto teraz dzie  zbawienia” – 2 Kor 6, 2).  

Rok ko cielny sta  si  tym czasem upragnionym, kairosem zbawienia.  
Przej cie do uj cia czasowo ci na poziomie religii prowadzi o poprzez 

rozwa ania szukaj ce fundamentów filozoficznych istniej cego czasu. Istot  
czasowo ci religijnej jest Bóg w swych interwencjach w histori  stworze -
ludzi. W szczególno ci Jego wkroczenie w czas dokona o si  w Jezusie Chry-
stusie, Synu Bo ym. Ko ció  sta  si  dziedzicem tego najwi kszego Dzie a Bo-
ga i pos anym, aby nim  i nie  je wiatu. Stworzony i rozwijany kalendarz 
liturgiczny (ko cielny) jest wyrazem spe niania tej misji.  

Tomasz z Akwinu znajdowa  si  w swojej epoce, w której czas by  poj-
mowany i prze ywany religijnie. Epoka ta jest uwa ana tak przez historyków 
filozofii, jaki i historyków Ko cio a za okres charakteryzuj cy si  teocentry-
zmem. Czas religijny pozwoli  na pe niejsze ycie i uczestniczenie w historii, 
o tyle, o ile obecno  Boga by a odbierana jako oczywisto  i naturalno  przez 
ludzi redniowiecza. Wówczas cz owiek  na ziemi jak u siebie, historia by a 
widziana jako wi ta, wystrzegano si  dualizmu mi dzy Bogiem a wiatem, 
mi dzy Bogiem a cz owiekiem. Uwa ano, e Ziemia si  nie kr ci, lecz S ce 
jest w ruchu, i ono zachodzi. Ziemia by a pojmowana jako mieszkanie cz owie-
ka (w przeciwie stwie do kultury greckiej, która widzia a to miejsce, jako naj-

                                                
51 Zob. J. Wojda, Pierwsza historia Ko cio a: Dzieje Apostolskie ukasza a „Historia Ko cielna” 
Euzebiusza z Cezarei, „Vox Patrum” 55(2010), s. 675-697; M. Wojciechowski, Daty z ycia 
Jezusa, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987) nr 3, s. 202-214; A.J. Najda, Historiografia 
paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, „Rozprawy i Studia Biblijne” 39, Warszawa: Vocatio, 
2011; J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, Kielce 2011.  
52 Zob. P. Liszka, Wp yw nauki o czasie..., s. 68.  
53 Tam e, s. 69: „Odcinkami na tej prostej s  lata, dni i godziny. Tworz  one pod e dla realizo-
wania si  w wiecie zbawczego misterium. Nawet s owo kairos nie oznacza tylko wewn trznej 
tre ci, lecz posiada te  osobna warstw  chronologiczn ”. Zob. X. Leon-Dufour, ownik Nowego 
Testamentu, Pozna  1981, s. 276; L. Stachowiak, Ewangelia wg w. Jana, Pozna  Warszawa 
1975, s. 116. 
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ni sze i odleg e od bogów). W redniowieczu istnia a pewna wspó naturalno  
cz owieka i wiata, który by  chciany przez Boga. Wp yn o to na prze ywanie 
czasu, a Ko ció  ten czas u wi ca  i dawa  do u wi cenia, przez co cz owiek 
stawa  si wi ty. A zatem mamy celowo  czasu ci le okre lon  i jego bohate-
rów: Boga i cz owieka. Dla cz owieka czas jest dobrem stworzenia i zbawienia, 
dla Boga darem rozdawanym raz na zawsze i ci gle dla dobra cz owieka, naj-
wi kszego z Jego stworze . Mierzy  czas i umie  go wylicza  i widzie  w kon-
tek cie bytu to jedna strona jego istnienia, drug  jest sens jaki posiada. Ko ció  
czerpi c wiat o od Jezusa Chrystusa w inspiracji Ducha wi tego da  sens 
istniej cemu czasowi. Cz owiek posiada wiadomo  czasu i b dzie zawsze 
zmaga  si  z nadaniem mu sensu lub z odkryciem jego znaczenia.  

Czas w osobistej drodze do Boga 
Przedstawienie aspektu filozoficznego i teologiczno-ko cielnego czasu 

stanowi obiektywn  podstaw  do refleksji na temat prób zaakceptowania czasu 
do ycia duchowego w Ko ciele i w wiecie. Podmiotem, czyli substancj  czasu 
jest cz owiek. Cz owiek jest bytem historycznym, czyli pojmowalnym dzi ki 
czasowi, w którym yje. Stwierdzenie to pozwala ustrzec si  niebezpiecze stwa 
tworzenia obrazu cz owieka abstrakcyjnego pozbawionego rzeczywisto ci cza-
su. Uj  cz owieka jako byt historyczny prowadzi do uchwycenia go w serii 
zmian w swoim yciu, w czasie d ugofalowym, w którym ujawnia swe do-
wiadczenie duchowe, które jest równie  historyczne.  

Najwa niejszym i niepowtarzalnym punktem odniesienia cz owieka 
w swej czasowo ci jest Jezus, o którym powiedziano, e przyniós  pe ni  czasu. 
By o wiele nieporozumie  w ród uczniów Jezusa, pocz wszy od Jego aposto-
ów odno nie tej pe ni czasu, który by  nazywany czasem ostatecznym. Ale 

Jezus inaczej rozumia  czas i  w innej jego perspektywie, ni  aposto owie54. 
Oni oczekiwali s du nad wiatem i kresu czasu. Celem za  mia a by  pierwotna 
niewinno . Wyj cie z historii by o logiczn  konsekwencj  tego my lenia. 
Uczniowie nie my leli o zakorzenieniu czasowym Mesjasza. On za  „zamiast 
unicestwi  czas lub przemieni  go w wieczno , (…) pogr  si  w nim; pod-
da  si  historii i wszystkim upokorzeniom wynikaj cym z ludzkich dziejów55. 
Wszed  w histori  i w czas na dobre, jak powiedzia : „A oto ja jestem z wami 
po wszystkie dni, a  do ko ca wiata” (Mt 28, 20).  
                                                
54 J. Guitton, Ko ció  wspó czesny, um. B. Majchszak, J. Bednarek, J. Ryba t, Warszawa: PAX, 
1965, s. 226: „Z nadej ciem Mesjasza dzieje mia y sko czy  si  okresem katastrof, walki mi dzy 
ziemskimi pot gami, ostatecznym zwyci stwem dobra nad z em. Nadej cie Mesjasza nie mia o 
by  tylko wydarzeniem historycznym, ostateczn  syntez  tak , jak  by aby synteza ostatecznie 
zorganizowanego proletariatu. Mia o to by  przej cie ludzko ci w sfer  wiecznego trwania, pod 
panowanie spo eczno ci wi tych, do Królestwa Bo ego, gdzie ludzko  nie podlega aby warun-
kom ziemskiego bytowania”.  
55 Tam e, s. 227.  
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Odt d czas posiada swoj  pe ni , a ona jest w Jezusie z Nazaretu (Mk 1, 
15). On, który jest Panem czasu przewidzia  ten moment: czas zbawienia – 

. Tu jest notowany prze om w dziejach wiata. Oby nie przegapi  tej 
historii, w której jeste my obecni, ani czasu, który nie wydaje si  mówi  o bli-
skim ko cu, bo jest czasem spe nienia.  

Przesz  i przysz  w granicach czasu mog  sta  si  tera niejszo ci . 
Umo liwia mi to Ko ció , w którym yj  i z którego czerpi ycie duchowe. On 
udost pnia mi ró ne drogi, na których spotykam szczególne wymiary czasu. 
W Eucharystii i w „pami tnikach” po Panu oraz po Starym Przymierzu odczy-
tuj  tera niejszo 56.  Jest  czas  i  to,  co  w  czasie;  cz  z  tego  jest  wieczna,  
niezniszczalna, ponadczasowa, jak mi , sprawiedliwo , dobro , prawda... 
Te warto ci s  wci  te same, czas ich nie zmieni, one trwaj .  

Nie mog  powiedzie , e czasu nie ma, e to tylko twór umys u, u uda, e 
wszystko jest takie samo, e cykle czasowe anuluj  czas. W istniej cym czasie, 
który p ynie, ja dzisiaj wracam do przesz ci, do czasu sprzed 2000-cy lat, do 
roku, do wczoraj, i odkrywam to, co sta e, wieczne, niezmienne – prawd  Jezu-
sa Chrystusa, Jego Osob . Czyn Chrystusa rodz cego si  w ubóstwie jako dzie-
ci , a pó niej umieraj cego w opuszczeniu na krzy u niezmiennie trwa; Jego 

owa nie przemijaj , s  wieczne i prawdziwe, a prawda jest niezmienna. Mo na 
dostrzec w czasie zmienno , czyli przemijalno , i niezmienno . A zatem 
przesz  jest tera niejszo ci  i przysz ci , czy te  raczej prawd  w p yn -
cym czasie...  

Bóg posiada czas absolutnie. My tylko z niego korzystamy, jest on nam 
yczony, nie mamy nad nim panowania ponad to, na ile go przyjmiemy i wy-

korzystamy. Bóg i ja, jeste my obecni, istniejemy, w czym czas nie jest prze-
szkod . ycie kr ci si  wokó  Boga i w pewnym sensie wokó  mnie. wiat, 
Ko ció  ze swym czasem nie s  poza Bogiem. Jak my ludzie „czasowi” i „mate-
rialni” mamy  z Bogiem, który jest wieczny i niematerialny? Przez tajemnic  
wcielenia! Przez czasowo  Boga! Przez materialno  Boga we wcieleniu! Tu 
znajduje si  nowe principium, w którym czas staje si  drog  mi dzy Bogiem 
a cz owiekiem.  

W Bo e Narodzenie si gamy do tego, co historyczne, aby wej  do tego, 
co wieczne. Wspominamy moment, który przemin , ale który mia  w sobie 
wieczno . Jak wa ne jest nie przeoczy  niczego57.  

Ale sta o si  to przesz o 2000 lat temu, dlaczego wci  wracamy do tego 
czasu?58 Dla nas ludzi czasowych, historycznych, nie ma innego dost pu jak 
tylko przez wspomnienie. To wspomnienie nabiera szczególnego wymiaru 

                                                
56 Z notatnika autora z dnia 12.12.2007. 
57 Tam e, z dnia 18.12.2007. 
58 Tam e, z dnia 25.12.2007. 
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w liturgii. W niej mo na us ysze  s owa: 
„To czy cie na moj  pami tk ”) [ k 22, 19c], a w nich mo na 

zmie ci  te  s owa: „(…) na pami tk  Narodzenia”. Narodzenie mia o miejsce 
w czasie. Jezus jest boskim Dzieci ciem, Zbawicielem. A zatem to Dzieci  nas 
ubóstwia, bo przyj o nasz  natur . Dzi ki temu procederowi przyj cia ca ej 
natury ludzkiej, ca y cz owiek mo e by  zbawiony. Jest to niezwyk y sposób – 
boski sposób zbawienia cz owieka. Jestem zbawiony trzymaj c w r ku Boga 
wcielonego, dzieci  Jezus w hostii wi tej. Narodziny Jezusa nie s  banalne. 
Prawd  jest, e rodzi si  jak cz owiek, ale to boskie Dzieci 59. Przed Nim trzeba 
si  schyli ... tak jak wchodz c do Bazyliki w Betlejem, uni  si … tak jak 
uni yli si  pro ci pasterze.  

W agendach-kalendarzach z minionych lat mo na odczyta  to, co, gdzie 
i kiedy mia o miejsce, ale nie da si  pozna  wszystkich faktów60. Pozostaje 
wiele niewiadomych i tajemnic. My liczymy dni, godziny, lata; jest to nasz 
porz dek. Lecz Bóg nie ma potrzeby tego robi , gdy  jest z innego wymiaru 
bytu. Jednak my c o yciu Jezusa, chcia oby si  pozna  fakty z ró nych lat 
jego ycia. Na przyk ad, jak wygl da , gdy mia  10, 12, 20... lat? Jak pracowa ? 
Jak si  modli  w dzieci stwie? Jak funkcjonowa  w domu rodzinnym i w ród 
rówie ników? Tradycyjnie przyjmuje si , e w wieku oko o 30 lat opu ci  dom 
rodzinny i po wi ci  si  zupe nie swej misji mesja skiej.  

Mo na poznawa  Jezusa dzie  po dniu z medytacji tajemnic ró co-
wych. W III tajemnicy cz ci tajemnic wiat a61 (g oszenie królestwa) pozna-
em, dlaczego to s owo, które Jesus g osi  jest wci  g oszone i ju  nie t skni  

za tym, eby  w czasach Jezusa. W przeciwnym razie znaczy oby to, e Bóg 
by  ponad histori , e mo e nie by o tajemnicy wcielenia albo, e Bóg by  ca -
kowicie czasowy-nie miertelny. W tym ostatnim przypadku Jezus, Syn Boga 

ywego, mia by ju  ok. 2004 lata. Takiego chcia oby wielu. Znaczy to, e wca-
le by si  nie zestarza . Otó  Jezus przyszed  na wiat w czasie i przestrzeni jako 
prawdziwy cz owiek, który narodzi  si ,  swoje lata, umar  i zmartwychwsta . 
Wi c On ju  nie g osi s owa, gdy  Jego czas si  sko czy  – trzeba to uszano-
wa ! Ale w tej logice stworzenia i czasowo ci przewidzia  ludzi, którzy mieliby 
misj  g oszenia i wype niania Jego S ów. A zatem w sposób naturalny inni g o-
sz  s owo, a nie Jezus Chrystus, cho  widz c g biej Jezus wci  g osi Ewange-
li 62. Ale to S owo, wed ug to samo ci Jezusa Chrystusa, jest jednocze nie 

owem ludzkim i boskim, które jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz o-

                                                
59 w. Jan aposto  ujmuje misterium Syna Bo ego w uj ciu zst puj cym (J 1, 1sq).  
60 W tym miejscu chodzi o agend -kalendarz z roku 2008.  
61 Z notatnika autora z dnia 15.01.2009. 
62 Zob. „Wiara rodzi si  z tego, co si  s yszy, tym za , co si  s yszy, jest s owo Chrystusa” (Rz 10, 
17);  „Jest  obecny w swoim s owie,  albowiem gdy w Ko ciele czyta si  Pismo wi te,  wówczas 
On sam mówi” (SC 7); „Przez swoje s owo, po ród wiernych jest obecny Chrystus” (OWMR 33).  
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cz owiekiem. Jego S owo, które tak dawno wybrzmia o, wci  brzmi, bo jest 
wieczne maj c w sobie moc Bo . w. Pawe  napisa  o nim do Tesaloniczan: 

„Dlatego nieustannie dzi kujemy Bogu, bo gdy przyj li cie s owo Bo e, us ysza-
ne od nas, przyj li cie je nie jako s owo ludzkie, ale – jak jest naprawd  – jako 

owo Boga, który dzia a w was wierz cych” (1Tes 2, 13).  

Jezus naucza  i g osi  S owo Bo e. Jego historia przemin a, ale nasza historia 
ze s owem Pana dzieje si  wci . Czas nie ogranicza rzeczy wiecznych63.  

Jezus ju  wype ni  historycznie swoj  misj  (od narodzenia, poprzez g o-
szenie S owa i czynienie znaków, mier  a  do zmartwychwstania i wniebo-
wst pienia), której dope nieniem by o zes anie Ducha wi tego. Tymczasem 
kontynuuje j  kroku po kroku w Ko ciele64. Sam zaplanowa  ten sposób zba-
wienia. Je li tego nie przyjmuj  i trudno mi to zrozumie , to znaczy, e nie 
mam zaufania do Jezusa Chrystusa i  Jego S ów!? Zaufanie jest  za  u podstaw 
wszelkiej relacji do Boga. Zaufanie wobec Tego, który jest i mówi. Aposto o-
wie mieli to zaufanie i przekonanie o pos aniu i czynili wielkie dzie a u pocz t-
ków Ko cio a. Ich nast pcy a  po dzi  dzie  znajduj  si  w tym cuchu „Po-
sy aj cego i pos anego”. Jest to sukcesja apostolska65. W ni  i ja jestem wprz -
gni ty: „To czy cie na moj  pami tk !”, „Komu odpu cicie grzechy (…)!”. Jest 
to wi c wieczne dzi  – ja dzia am przez sakramenty, ja czytam S owo Bo e, 
a On, Pan Jezus mówi i dzia a. Dzisiaj widzia em t  Obecno  i dzia anie Pana 
Jezusa. On odpuszcza grzechy. A zatem wa  jest rzecz , eby zauwa  
z jednej strony zaufanie do Niego i Jego zamys u mi ci, a z drugiej strony 
Jego Obecno  w dzisiejszym czasie i miejscach. W ten sposób Jezus zostawia 
nas w logice naszego ycia, czyli czasowo ci, w historii, zapewniwszy nam 
Zbawienie, powierzywszy nam g oszenie i celebrowanie Zbawienia.  

Ko ció  celebruje msz w. na pami tk  Pana. Jest ona najwi kszym da-
rem Boga dla Ko cio a i ludzko ci. Prze yta w katedrze66 uprzytomni a mi, e 
czas i wieczno  zesz y si  w Jezusie Chrystusie, a teraz schodz  si  w Jego 

                                                
63 Zob. M. Valtorta, Poemat Boga-Cz owieka, t. I-IV, Michalineum 1992, s. 93. Autorka przyta-
cza rozmow  m odego Jezusa z nauczycielami Prawa w wi tyni: „– Dosy . By o to na wiele 
wieków przed nami. Jak symbol znajdujesz w tym zdarzeniu dawnej kroniki? – Znajduj  to, e 
nie ma czasu dla rzeczy wiecznych. A wiecznym jest Bóg i dusza nasza, wieczne s  stosunki 
mi dzy Bogiem a dusz . Tote , co wywo o gniew wtedy, jest tym samym, co wywo uje dzisiaj. 
Jednakowe s  skutki winy”. 
64 Z notatnika autora z dnia 16.01.2009.  
65 Zob. Kard. J. Ratzineger, O naturze kap stwa, „Pastores” 1(1)1998, s. 27-38; czytamy tu 
o fundamencie chrystologicznym sukcesji apostolskiej, s. 28: „Jak Jezusa Chrystus jest pos any, 
tak te  posy a. Jak Ojciec mnie pos , tak i Ja was posy am (J  20,  21).  On  ma  tylko  Ojca,  
a wszystko inne nale y do Ojca, tak te  ucze  Jego, ma tylko Jezusa Chrystusa, a wszystko inne 
do Niego nale y. Ich pos uga jest kontynuacj  Jego misji: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 
10, 40)”.  
66 Z notatnika autora z dnia 18.01.2009.  
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Ko ciele. Pan Jezus jest obecny w czasie i przestrzeni: w liturgii, w biskupie 
i prezbiterach, w ludzie Bo ym, w wi tych postaciach eucharystycznych, 
w  S owie,  w  ciszy.  S owo  czytane  z  Biblii  i  nauczane  sta o  si  s owem  przy-
prowadzaj cym do nas Pana Boga Ojca, Syna i Ducha wi tego. To zetkni cie 
(hipostatyczne) mi dzy Bogiem a cz owiekiem jest przedziwne. Wskazuje na 
bezpo rednio  relacji i dost p do Boga przez czas: s owem, cia em, dusz ; 
w tym przypadku czas jest po rednikiem! Na zewn trz katedry siedleckiej Pan 
Bóg jest obecny w wiecie czasowej przyrody, z której mo na wspomnie  dzi-
siejszy wschód s ca i jego zachód.  

Bóg zbli a si  do czasowego cz owieka bardzo blisko. Modlitwy rozmy-
la  i medytacji prowadz  do Jego do wiadczania. Pozna em, e nie ma ró nicy 

mi dzy czasem wtedy a dzi 67. Jest ten sam dost p do Niego, gdy  to przesz  
i czas nios  tera niejszo  i przysz , której s wiadkowie. A my jeste my 
wiadkami naocznymi tego, co by o wczoraj. Z to samym czasem wczoraj 

i dzi  istniej  zwi zane z nim wydarzenia, a w wydarzeniach osoby dzia aj ce 
i tworz ce wydarzenia. Widzia em ten czas jako jedno. Cofaj c si  w dalek  
przesz , kiedy jeszcze mnie nie by o, odkrywam ja niej t  jedno . 

yj c w czasie, stwierdzam, e on sta  si  moim wspó pracownikiem68. 
On jest korzystny – tu i teraz – nie ma innego czasu, lepszego. Miniony mia  
swoj  warto  w swoim czasie dla swoich ludzi. Nie ma z otego wieku; w ka -
dym wieku pojawiaj  si  ludzie zaproszeni do budowania Królestwa Bo ego, 
do zaanga owania si  w ycie, do pój cia za Chrystusem. W Nim Ojciec doko-
nuje pe ni czasu jednocz c wszystko, aby „wszystko na nowo zjednoczy  
w Chrystusie jako G owie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10). To 
zjednoczenie daje pe ni  czasowo ci, która zaprasza do siebie, aby tworzy  
now  histori  z dnia na dzie , na bie co.  

Przyjmuj  ten czas!69 Rachunek sumienia s y, aby podzi kowa  za 
ka  cz stk  czasu, od rana a  dot d: toaleta, modlitwa, liturgia godzin, litur-
gia eucharystii, spotkania, zaj cia… Trzeba czas szanowa ! Istnieje ogólna 
tendencja uciekania od czasu, przed czasem, albo w przesz  albo w przy-
sz  lub  poza  czas.  A  przecie  ka da  sekunda  jest  wa na,  bo  pochodzi  od  
Boga. On sam jest fundamentem czasu, dlatego musz  przyj  ten dar czasu 
i go nie wyprzedza  ani o nim nie zapomina  na co dzie . Czasu urealnia moj  
histori , ale te  ka  histori . Nie mo e by  historii ponadczasowej.  

owo Bo e z czyta  mszalnych niesie cz sto zapytania o postawy wobec 
czasu70. Jezus mówi :  

                                                
67 Tam e, z dnia 4.02.2009.  
68 Tam e, z dnia 12.10.2009.  
69 Tam e, z dnia 30.05.2010.  
70 Tam e, z dnia 12.11.2010.  
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„Przyjdzie czas, (…) bo jak b yskawica, gdy zab nie, wieci od jednego kra ca 
widnokr gu a  do drugiego, tak b dzie z Synem Cz owieczym w dniu Jego. (…) 
Jak dzia o si  za dni Noego, tak b dzie równie  za dni Syna Cz owieczego: jedli 
i pili, enili si  i za m  wychodzi y a  do dnia, kiedy Noe wszed  do arki; nagle 
przyszed  potop i wygubi  wszystkich. Podobnie jak dzia o si  za czasów Lota: 
jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wy-
szed  z Sodomy, spad  z nieba deszcz ognia i siarki i wygubi  wszystkich; tak sa-
mo b dzie w dniu, kiedy Syn Cz owieczy si  objawi” ( k 17, 24, 26 -30).  

Wyra enia: „w czasach Noego”, „w czasach Lota”, „w czasie przyj cia Syna 
Cz owieczego”, stanowi  pewien ci g czasowy. Czas p ynie i nie zwiastuje 
niespodzianek; dzi  wszystko toczy si  tak samo, jak w historii Izraela, której 
przyk adami s  wydarzenia z ycia Noego i Lota. W tej historii, tam, tyle rzeczy 
si  dokona o – Bóg napomina , kara , jedna  ze sob . I podobnie jest wci ; tyle 
rzeczy si  dzieje, Jezus napomina w Ko ciele i przez Ko ció . Ta perspektywa 
historyczna pomaga widzie  czas. S owa Jezusa budz  z u pienia w czasie, 
w którym mia oby ju  nic si  nie wydarzy . S ycha  Jego wezwanie, aby  
tak, by by  gotowym na Jego przyj cie. Nic nie zmienia  – gdy jest si  na dachu 
nie wraca  do mieszkania, gdy si  jest na polu, nie wraca  do domu, nie chcie  
na si  zachowa  swego ycia ( k 17, 31.33). Eucharystia by a wype nieniem 
tych s ów. Pan Jezus przyszed  w swoim czasie i odkupi  mnie. Jezus Dobry 
Pasterz powiedzia :  

„Ja ycie moje oddaj  (za owce), aby je potem znów odzyska . Nikt Mi go nie za-
biera, lecz Ja od siebie je oddaj . Mam moc je odda  i mam moc je znów odzy-
ska ” (J 10, 17-18).  

W tej historii On przychodzi codziennie i uczy gotowo ci na swoj  Paruzj , 
która jest g oszona w Eucharystii.  

Czy ta codzienno  nie jest wi ta? W niej jest raz trudniej, raz atwiej, 
ale s owa Ewangelii XXXIII niedzieli zwyk ej71 dodaj  otuchy: „Przez swoj  
wytrwa  ocalicie wasze ycie” ( k 21, 19)72. Ka dy dzie  przynosi ask  
Pana. Maj c tendencj , aby ogl da  si  za siebie, winieniem  tym nowym 
dniem aski, który jest niepowtarzalny. Pan jawi mi si  jako „Inny” – wi ty. 
Dobrze, e Go nie chc  na si  obj  rozumem, jak kiedy . On jest „Inny”, ale 
zawsze bliski i bardzo dobry. Dzi  niedzielnie uwielbiam go za histori wiata, 
i za zapowied  Jego przyj cia, i e to wszystko, co nas otacza, przeminie. Nie 
ma innego czasu jak tylko ten dzisiejszy.  

W I niedziel  adwentu Pan jawi si  jako Alfa i Omega73. Wszystko 
w Nim zaczyna si  i wszystko w Nim si  ko czy. Doszed em od Pocz tku do 
Ko ca… ycie spe nione. Tylko przy Nim jest mo liwe rozwi zanie sensu y-

                                                
71 Tam e, z dnia 14.11.2010.  
72 k 21, 28: „A gdy si  to dzia  zacznie, nabierzcie ducha i podnie cie g owy, poniewa  zbli a 
si  wasze odkupienie”. 
73 Z notatnika autora z dnia 28.11.2010.  
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cia. Dzisiejsze Ewangelia (Mt 24, 37-44) mówi o czuwaniu w oczekiwaniu na 
Pana, o jego okoliczno ciach czasowych. Pan mówi o swoim przyj ciu do 
mnie:

paruzja Syna Cz owieczego… przychodzi Syn Cz owie-
czy). Pan jest obecny, a jednocze nie przyjdzie. Czas, historia, ycie biegnie 
bez Niego, a jednak z Nim, gdy  to On jest Obecny i nie biegnie donik d, do 
pustki, do nico ci, do chaosu, do bezsensu, do niewiadomej… gdy  On sam jest 
Tym, który wychodzi naprzeciw yciu, czasowi, historii. On wszystko ogarnia 
i zbiera. Jak to napawa nadziej  na pocz tku nowego Adwentu mojego ycia. 
U jego pocz tków i u jego kresu jest Ten sam Jezus Chrystus, który prze  
swoj  ziemsk  histori  i teraz chce j  dzieli  z nami. Nie zapomnij, e jest do-
gmatem paruzja Pana, Syna Cz owieczego, maj cego dost p bezpo redni do 
Najwy szego, zasiadaj cy po Jego prawicy. Jest to dogmat porz dkuj cy za-
gadnienie celowo ci wiata i ycia ludzkiego.  

Kolejna niedziela mija74.  Jakie  to  szcz cie  by  na mszy w.  i  przyjmo-
wa  Pana Jezusa. Jest to szczytem tego dnia wi tego. Po po udniu modlitwa na 
ró cu w lesie seminaryjnym przynosi blisko  Pana. ycie to On. Ciesz  si , 
e Go odnalaz em, e pozwoli  mi dotrze  do ród a, jakim jest On sam. On 

stale kryje si  w czasie, a jednocze nie jest w nim stale obecny. Potrzeba tylko 
uda  si  na Jego poszukiwania, a On wyjdzie na spotkanie75. ycie to spotkanie 
Pana, nic nie jest tak cenne jak On. Etapy ycia wyznaczaj  spotkania z Nim. 
To wszystko jest takie proste i prozaiczne. Przyjmuj  to wszystko jako ask . Ta 
codzienno  i Pan! Jego winieniem kocha  i na ladowa .  

Jezu, Ty dajesz inny rytm ycia, ni wiat i czasami wiatowe pragnienia. 
ycie, wed ug Ciebie, to ycie w Tobie – ycie g bokie… Pan naprawd  two-

rzy punkty zwrotne w czasie. W nich jest prze om yciowy: od spotkania do 
spotkania z Nim. Spotkanie z Nim to odkrycie nowej jako ci istnienia.  

atwo si  zgubi  w tym czasie, dlatego ci gle wraca  trzeba do wieczne-
go S owa Pana76: „(…) jak e obecnego czasu nie umiecie rozpoznawa ?”77 ( k 
12, 56). Ten czas do rozpoznania… to osoba Jezusa, który wskazuje na sens 
czasu, w którym yjemy. Jezus jest wielkim znakiem czasu oraz jego wype nie-
niem – zostaje tylko On i ycie dla Niego – sam z siebie s dz  o tym i rozstrzy-
gam na korzy  Jezusa – inaczej b  w wi zieniu, by odda  ostatni pieni ek 
(por. k 12, 59). Jezus przyszed  w Eucharystii, która naznaczy a czas sensem. 
Rozpozna em, e to czas ostateczny, e przes anie o Bo ym mi osierdziu propa-

                                                
74 Tam e, z dnia 20.02.2011.  
75 Ojciec Bronis aw Mokrzycki SJ wprowadzaj c w rekolekcje ignacja skie u ywa obrazu kopa-
nia studni. Trzeba wytrwa ci, aby si  dokopa  i napi  si  wody! 
76 Z notatnika autora z dnia 21.10.2011.  
77 (…)  
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gowane przez wi  Faustyn  i b ogos awionego Micha a Sopo  jest prze-
eniem tej mowy Jezusa.  

Kolejna niedziela jest okazj  i ask , aby rozpozna  boski wymiar cza-
su78. Poszukiwanie i celebrowanie historycznej obecno ci Zbawiciela Jezusa 
staje w centrum mojej uwagi i drogi duchowej. Pan przychodzi ciele nie w cza-
si , w liturgii. Jak ja Go odbieram: czasowo, fizycznie, duchowo, moimi zmy-

ami, sercem i duchem? Wlewa w serce cz owieka sw  wiedz  – poznanie 
Siebie. Nie znam Go ostatecznie wed ug cia a (por 2 Kor 5, 16) – cho  przez 
czas i przestrze  zawsze przychodzi (sakramenty) i ja si  wypowiadam wobec 
Niego i modl  si  w czasie, moim cia em, ustami, umys em, uczuciami, sercem. 
Potem przekraczam zmys y i trwam zjednoczony z Nim duchowo, a tu ju  jest 
cudowne.  

Lektura ci a Dziejów Apostolskich zanurza w czas zbawienia79. 
W pierwszym rozdziale tej ksi gi Nowego Testamentu, która jest drug  ksi  
dzie a ukaszowego80, czytamy o Jezusie w czasie mierzonym od Zmartwych-
wstania do Wniebowst pienia. Jest to czas ukierunkowywania uczniów na Ko-
ció  paschalny i na jego przysz . Ta ówczesna przysz  realizuje si  dzi-

siaj. Wznosi si  modlitwa dzi kczynna za to dzie o Pana, za Ko ció :  
„Jak dobry jeste  Jezu, Panie mój,  tyle dla mnie dokona . Wydarzenia, które 
rozegra y si  wokó  Ciebie i których by  g ównym bohaterem zmieni y dzieje 
wiata. Sam znajduj  si  w tym nurcie, w tych falach, które zosta y wzbudzone 

przez Ciebie na ziemi i w niebie. One s  w ruchu, w czasie i w wieczno ci, tak e 
wci  jestem w epicentrum wprawienia w ruch. Jakby to by  wieczny pocz tek”.  

Powroty do medytacji nad pierwsz  histori  Ko cio a, jak  s  Dzieje 
Apostolskie81, otwiera nowe horyzonty na obecny czas zbawienia w Ko cio-
ach82. Dzieje ukazuj  wielu aposto ów S owa Chrystusowego, wiele miejsc, 

gdzie powstaj  i rozwijaj  si  Ko cio y. Tu mamy do czynienia z dziejami roz-
szerzania dzie a Pana Jezusa. wiat jest opromieniony wiat em Chrystusa. 
Mo na tu wyró ni  dwa poziomy rzeczywisto ci. Pierwszy jest zjawiskowy, na 
którym dostrzec mo na ludzi, miasta, domy, morze, porty… Drugi jest g bszy, 
a który pozwala kontemplowa ycie Bo e pulsuj ce w sercach wierz cych 
i  w  nowych  Ko cio ach.  W tej  g bi  serc  istnieje  komunia  z  Chrystusem i  po-
znanie Boga Ojca i Pana Jezusa83; na tych dwóch poziomach tocz  si  dzieje 
i czas Ko cio a na ziemi. Jest to nowy czas i nowe stworzenie, w którym Pan 
jest stale obecny.  
                                                
78 Z notatnika autora z dnia 30. 10. 2011.  
79 Lektura Dziejów Apostolskich rozpocz a si  11.11.2011, zako czy a si  3.12.2012.  
80 Zob. J. Wojda, Pierwsza historia Ko cio a: Dzieje Apostolskie, s. 680. 
81 Zob. tam e, s. 696. 
82 Z notatnika autora z dnia 13. 02. 2012.  
83 J 17, 3: „A to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, 
którego pos , Jezusa Chrystusa”. 
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Ta rzeczywisto  Ko cio a jako taka domaga si  akceptacji i ufno ci. 
W dniu dzisiejszym akceptacja dotyczy tego samego Ko cio a o poranku 
z modlitwami i liturgi  godzin, lektur  Pisma wi tego84 oraz liturgi  euchary-
stii. To otwarcie dla rzeczywisto ci ko cielnej jest podstaw  pewnej postawy 
poznawczej, ale i wiary.  

W tej rzeczywisto ci otwiera si  przed nami wieczno , która jest przy-
miotem Boga i nale y do innej p aszczyzny bytowej ni  czas. Ukazuje si  jed-
no , czyli pewne zjednoczenie czasu i wieczno ci. Kiedy  doczesno  b dzie 
uwieczniona, przemieniona w wieczno 85. Teraz czas i wieczno  id  w parze. 
Zauwa enie tego prowadzi do stwierdzenia, e istnieje wieczne rozpoczynanie 
dla Paschy Chrystusa i Jego przykaza , dla ca ego Nowego Przymierza. Naj-
wa niejsze wydarzenie, które t umaczy wszystkie inne fakty z ycia Pana Jezu-
sa, ci gle wraca, jakby by o wieczne, jakby wszystko zaczyna o i wszystko 
ko czy o, punkt wyj cia i punkt doj cia w jednej chwili. Ono jest centrum cyklu 
wydarzeniowego Jezusa Chrystusa, Syna Boga ywego. To zaczynanie od no-
wa ma miejsce szczególnie w Eucharystii, która jest rzeczywisto ci  ci gle 
now , gdy  wieczn , a maj  korzenie w czasie. Jednocze nie to zaczynanie 
od nowa nie jest powtarzaniem, ale ci  nowo ci . W ten sposób objawia si  
jedno  mi dzy wiecznym Bogiem i czasem – Bóg w czasie.  

Wieczno  i czas pozostaj  we wzajemnej relacji. Z naszej strony wida  
rzeczywisto  czasowo, ze strony Boga wida  j  wiecznie. S  to dwa spojrzenia 
na rzeczywisto . Chodzi o to, eby te dwa spojrzenia po czy  w sposób upo-
rz dkowany. Patrz c na „dzi ” – hodie – „kairos”, widzi si  i czas, i wieczno .  

Wieczno  jest zatem oprawiona w czas bez zmieszania, bez zmiany (na-
tury), bez podzielenia, bez roz czenia. Mo na po czy  te rzeczywisto ci, jak 
zosta y z czone dwie natury we Wcielonym S owie Boga, Jezusie Chrystusie, 
o czym naucza  sobór w Chalcedonie w 451 roku86. Istniej  skrajne tendencje 
traktowania czasu i wieczno ci: zamykanie si  w czasie albo uciekanie z wy-
miaru czasu, aby by  w wymiarze wieczno ci. Pój cie jedn  z tych dwóch dróg 
jest zawsze zboczeniem z drogi prawdy. Czas nie alienuje cz owieka, ani 

                                                
84 Ch. Schönborn, Rado  kap stwa. ladami Proboszcza z Ars, um. A. Kury , Warszawa: 
Promic, 2010, s. 72: „Pismo wi te jest oskar ane i musi si  broni  przed trybuna em egzegezy 
podejrzenia. (…) mamy takiego papie a, który jest wietnie przygotowany do tego, by podnie  
zaufanie do Pisma wi tego, do Ewangelii”.  
85 P. Liszka, Wp yw nauki o czasie..., s. 71: „Uj cie ca ciowe pozwala zauwa , e ca a cza-
sowo  jest procesem przetwarzania si  w pewien nadczas, w ponaddoczesno ”. Zob. 
J. Pathrapankel, Time and Eternity in Biblical Thought, „Journal of Dharma“ (Bangalore) 1-4 
(1976), s. 331-344; K. Rahner, Ewigkeit aus Zeit, „Theologische Jahrbuch“ 1985, s. 311-317; 
F. Seven, Die Ewigkeit Gottes und die Zeitlichkeit des Menschen, Göttingen 1979; G. Lafont, 
Dieu, le temps et l’être, Paris 1986.  
86 Zob. Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, aci ski i polski, t. I (325-787), red. 
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 223: Definitio fidei 11.  
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wieczno  nie alienuje czasu. Wieczno  i czas spotykaj  si  i wspó istniej  
dzi ki Bogu, który wchodzi w czas.  

To, co zosta o wypowiedziane raz przez wiecznego Boga, jest wypowie-
dziane zawsze. To, co zosta o wypowiedziane przez Niego w Jezusie Chrystusie 
przez s owo i czyn, jest równie  wypowiedziane wiecznie. Niech wi c cz owiek 
sobie przypomni dzi  lub za sto lub za tysi c lat, e Bóg mówi zawsze „dzi ” 
i zawsze zaczyna na nowo swoj  rozmow  mi ci z cz owiekiem. Zatem trzeba 
wyj  z naszego zamykania Boga w czasie. Czas jest wieczny, a wieczno  jest 
w czasie.  

Czas jest darem Boga, za który trzeba ci gle dzi kowa . Jest on ask  
i szans , eby co  zrealizowa . W czasie poczyna i rodzi si  cz owiek, wiele 
istot cz owieczych stworzonych na obraz i podobie stwo Bo e. Trzeba by o 
przed  histori , abym ja móg  si  narodzi  i pozna  Ko ció , którego histo-
ria jest wci  przed ana, dla mojego zbawienia. To wszystko sta o si , abym 
pozna  i pog bi  tajemnic  Boga oraz cieszy  si yciem Bo ym i stworzonym 
wiatem. Czas zyskuje w ten sposób wymiar bardzo osobisty, w którym mie ci 

si  wiele poszukiwa  i walk wewn trznych o ycie w jedno ci z Bogiem 
w Ko ciele. Dnie i noce, wyznaczaj ce cz stk  czasu kosmicznego, tworz  
warunki zewn trzne do ycia w czasie wewn trznie. 

Podsumowanie 
Czas nie jest wy cznie mocniejsz  lub lu niejsz  przypad ci  bytów, 

substancji stworzonych, lecz zyskuje warstwy wypracowane przez cz owieka 
w kulturze, a najg bsza z nich jest wynikiem spotkania Boga z cz owiekiem 
w historii Izraela. Czas nie jest zwyk  liczb , ale ma znaczenie dla cz owieka 
i jego ycia ziemskiego.  

W uj ciu Arystotelesa czas, który przybli yli my jest czasem wiecznym, 
który znajduje si  w bytach i który jest ich kategori . Nie mo na pomy le  cza-
su w uj ciu filozoficznym bez cz owieka i bez Boga, bez substancji. Tomasz 
z Akwinu, korzystaj cy ze spadku my li filozoficznej po Arystotelesie, uj  czas 
w podobny sposób, jak Filozof, odnosz c go do substancji. Jednak u niego czas 
staje si  ograniczony, czyli stworzony. Substancje zyskuj  pe niejsze definicje, 
a  wraz z  nimi walor  czasu jest  lepiej  ukazany.  Chodzi o o ukazanie racji  osta-
tecznych czasu i zale no ci, w jakie wchodzi on z substancjami. Liczba bowiem 
jako miara czasu nie t umaczy si  sama. Ogólnie wi c definicja Arystotelesow-
ska czasu odpowiada bardziej zrozumieniu ca ciowemu rzeczywisto ci, ni  
definicje fizyków, którym fundament po  Kartezjusz.  

Czas historyczny, którego podmiotami s  osoby, substancje o naturze ro-
zumnej, zosta  przedstawiony w aspekcie religijnym. Spojrzeli my na czas Ko-
cio a, który w sposób szczególny wyra a si  w roku liturgicznym. Fundamen-

tem tego czasu jest Objawienie Bo e. Mi dzy fundamentem filozoficznym 
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a fundamentem objawienia przyjmowanego przez rozum jest jakby wspólny 
mianownik wyra aj cy si  przez czasy, daty, wydarzenia. Fundamentalnym 
wydarzeniem, które porz dkuje czas wyra any w liczbach, ale przede wszyst-
kim w dzie ach osobowych, s  s owa i czyny Jezusa Chrystusa, Jego dzie o 
zbawienia. Ono w oparciu o Ko ció  ukszta towa o cykle czasowe w roku chro-
nologicznym.  

Za czasem i w czasie kryj  si  Bóg i cz owiek. Dwie pierwsze cz ci re-
fleksji mia y prowadzi  do uracjonalnienia prze ywania czasu w Bogu i z Bo-
giem. Zaproponowany sposób prezentacji trzeciej cz ci zosta  podyktowany 
przez chronologi  osobistego odkrywania czasu jako drogi do Boga. Nie jest to 
doskona a jedno  tematyczna, niemniej jednak jest tu pewien post p w tre ci 
i rozwój zrozumienia czasu i jego tajemnicy. Jak ukazali my czas kryje w sobie 
tajemnic . Ta tajemnica wynika z obecno ci wieczno ci przy czasie, w czasie, 
dla czasu. Czas i wieczno  tworz  jedno , która ukierunkowuje prze ywanie 
czasu cz owieka wierz cego. A szczególnym podmiotem czasu, jego substancj , 
jest  Pan  Jezus  Chrystus  i  Ko ció .  Czas  nie  jest  p ynem  (piaskiem),  który  si  
przelewa (przesypuje), nie jest abstrakcyjn  liczb , ale pami ci  i wci  pozo-
staj  mo liwo ci  spotkania i ogl dania twarz  w Twarz. A S owo zasiane 
i rozsiewane jest wieczne, czasowo-duchowe, które budzi wiar , j  utwierdza 
i wi e z Bogiem w Ko ciele. Sama natura s owa g oszonego, proklamowane-
go, sprawia, e znajdujemy si  w czasie zbawienia jakby wówczas, kiedy S owo 
Boga chodzi o po ziemi; S owo z przesz ci przenosi nas do przesz ci 
w tera niejszo ci i czyni uczestnikami wydarze . Czas i wieczno  spajaj  to 

owo, a Ono je czy.  
Zaprezentowana refleksja nie jest wyczerpuj ca, lecz jej celem by o 

przedstawienie charakterystycznych rysów czasu w drodze cz owieka do Boga, 
bez wchodzenia zbytnio w szczegó y i analizy filozoficzno-teologiczne. Zary-
sowanie aspektu filozoficznego i eklezjologicznego mo e ustrzec przed zagra-
aj cym subiektywizmem w dzisiejszym prze ywaniu czasu i Boga. Potrzebna 

jest postawa filozoficznego realizmu, aby jak najlepiej obj  problematyk  cza-
su w Ko ciele i yciu konkretnego chrze cijanina, odnosz c si  do tego, co ob-
jektywne.  

O postawie wobec realizmu pisa  Louis-Bertrand Geiger, urodzony 
w Strasburgu dominikanin, pracuj cy naukowo w ostatnich latach ycia na 
Uniwersytecie we Fryburgu, zmar y w tym szwajcarskim mie cie w 1983 roku. 
Ów uczony s yn  ze swej znajomo ci Tomasza z Akwinu i jego realistycznej 
filozofii. Ojciec Geiger stwierdza, e dzisiejszy wiat my li nie tylko wysuwa 
obiekcje przeciwko realizmowi, ale wprost przeciwstawia si  a  do okazania 
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mu wrogo ci. Ta opozycja jest kultywowana przez nurty, które k ad  akcent na 
spontaniczno , oryginalno  lub kreatywno  ludzkiego ducha87.  

Postawa realizmu s y odkryciu i nadaniu prawdziwego sensu czasowi. 
Zastanawiaj cy jest fakt, e obrona sensu czasu jest szczególn  cech  teologii 
chrze cija skiej i Ko cio a88. 

Czas nie jest przeszkod , jest drog  spotkania. Nie jest przeszkod , bo ma 
wymiar Boga dzi ki Chrystusowi. Jan Pawe  II w li cie Tertio millennio adve-
niente (10) napisa , e „czas w chrze cija stwie ma podstawowe znaczenie, 
gdy  w Chrystusie czas staje si  wymiarem Boga”. Osoba ludzka jest opleciona 
czasem, który jest jej sta  w ciwo ci , jest wi cej ni  przypad ci . A czas 
zosta  stworzony przez Boga, a potem odkupiony wraz z cz owiekiem. Nie mo-
e by  pomy lany jako rzeczywisto  niezale na od Boga.  

Czas pozostaje zawsze w relacji do przestrzeni. Rozwijaj c to drugie za-
gadnienie weszliby my na ziemi , a w uj ciu religijnym, na ziemi , na której 
rozegra a si  historia wi ta, szczególnie dzieje Jezusa Chrystusa. Skoro Bóg 
przekracza czas, przekracza te  w pewien sposób przestrze .  

 
*** 

 
TIME AS A NECESSARY AND COMMON PATH BETWEEN GOD AND MAN 

 
SUMMARY 

The author develops a threefold approach to the issue of time. First, tracing the Aristotelian and 
Thomistic understanding of time, he undertakes metaphysical considerations on time in its refer-
ence to man and God. Secondly, having determined the position of time in the world of real be-
ings, he analyzes the notion of religious time developed by the Catholic Church on the basis of 
historical events whose heroes were people connected with the revealing God, in particular with 
Jesus Christ. Thirdly, having identified the time of the Church, he reconstructs the specific way of 
experiencing time by a Christian. All these three approaches together give an integral perspective 
to man in time which – according to the author – may be best conceived as a human pathway to 
God.  
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87 Por. L.-B. Geiger, Penser avec Thomas d’Aquin, s. 186. 
88 P. Liszka, Wp yw nauki o czasie..., s. 20: „W uwalniaj cej si  od chrze cija stwa wspó czesnej 
Europie wiat porównywany jest do ci gle p yn cej rzeki lub do nieustannie id cego zegara. 
Zmierza on donik d, jest zamkni ty w swoim tylko zakresie. Patrz c bowiem na ca  czasu 
spostrzegamy, e nic nowego si  nie mo e wydarzy , a to oznacza ontologiczny bezruch”.  


