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DLACZEGO SAKRAMENTY
POTRZEBUJ WIARY?

Dzieo odkupienia dokonane przez Chrystusa w Jego Misterium Paschalnym skutkuje zbawieniem czowieka. Odkupienie kojarzone jest w teologii
przede wszystkim z wyzwoleniem czowieka ze stanu grzechu i przeznaczeniem go do ycia dziecka Bo ego. Termin „zbawienie”, znaczeniowo szerszy
od „odkupienia”, oznacza tak e to wszystko, co czowiek mo e osign ,
bdc wyzwolonym z niewoli grzechu. Zbawienie nie ogranicza si zatem
tylko do aspektu negatywnego, zwizanego z grzechem, ale wyra a tak e
wszystkie mo liwoci czowieka odkupionego przez Chrystusa. Bóg, oferujc czowiekowi zbawienie i wyzwalajc go z grzechu, pozwala na partycypacj w swoim boskim yciu. Udzia ten jest równoznaczny z uwiceniem
czowieka, które dokonuje si w yciu wierzcego gównie przez wiar i sakramenty. Przypomina o tym Sobór Watykaski II: „Wierzcym powinien
Koció stale gosi wiar i pokut; ma nadto przygotowa ich do sakramentów, uczy wypeniania wszystkiego, co nakaza Chrystus” (KL 9). Wedug Soboru wiara i sakramenty s zatem elementami jednego procesu zbawienia, w którym wystpuj we wzajemnej i koniecznej relacji. Podstawowymi celami sakramentów, wynikajcymi z soborowego okrelenia liturgii,
jest uwicenie czowieka i kult Boga (por. KL 7). Wierzcy osiga je, sprawujc sakramenty i uczestniczc w nich z wiar, która jest koniecznym warunkiem ich owocnoci. Konstytucja o Liturgii dostrzega wzajemny zwizek
wiary i sakramentów w wierze uprzedzajcej sprawowanie i udzia w sakramencie, ale równie w wierze, która jest skutkiem przyjtego sakramentu:
„Sakramenty nie tylko zakadaj wiar, lecz za pomoc sów i rzeczy j podtrzymuj, umacniaj i wyra aj. Dlatego nazywaj si sakramentami wiary.

Ks. dr ZBIGNIEW MICHA G OWACKI – asystent w Katedrze Duchowoci Liturgicznej w Instytucie Liturgiczno-Homiletycznym na Wydziale Teologii KUL; adres do korespondencji –
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One udzielaj aski, a ich sprawowanie najlepiej usposabia wiernych do
owocnego przyjmowania tej aski, do waciwego oddawania czci Bogu i do
penienia dzie mioci” (KL 59). Wiara jest wic cile zwizana z sakramentami, czego wymownym wiadectwem jest nauczanie Katechizmu
Kocioa Katolickiego, który za Konstytucj o liturgii nazywa je „sakramentami wiary” (KKK 1122-1126).
Rozpatrujc w tym kontekcie relacj wiara-sakrament, obecnie daje si
zauwa y dwie bdne tendencje w jej okrelaniu. W pierwszej z nich sakramenty s dla czowieka niewiele znaczcymi znakami, pustymi rytami,
praktycznie nic niewnoszcymi w jego ycie. Bardzo czsto zdarza si w takim wypadku powoywanie si na wiar, która ma by jedynym i wystarczajcym gwarantem zbawienia. Dostrzegalna jest w takim podejciu wspóczesna recepcja zasady sola fides, znanej ju od czasów Reformacji. Podobnie
jak w tamtym czasie, tak i dzisiaj pierwszym skutkiem takiego pojmowania
wiary i sakramentów jest fideizm, w którym sakramenty staj si ostatecznie
zbdne dla ycia chrzecijaskiego. Drug, przeciwstawn postaw wobec
sakramentów jest traktowanie ich na sposób rzeczowy, niemal magiczny,
poczony z równoczesnym zapoznaniem wiary. W takiej sytuacji ju samo
przystpienie do sakramentu ma przynie w yciu czowieka okrelone
skutki. Taki udzia w sakramentach, czsto poczony z brakiem ich gbszego zrozumienia, jest w konsekwencji zwykym sakramentalizmem, który
nie ma wikszego przeo enia na ycie chrzecijaskie. Te dwie postawy,
charakteryzujce podejcie czowieka do ycia sakramentalnego, wynikaj
z fundamentalnego problemu, jakim jest waciwa relacja wiary i sakramentów w yciu chrzecijaskim. Trzeba wic dopowiedzie na pytanie: jaki
stosunek powinien czy wiar i sakramenty?

PERSONALNY CHARAKTER WIARY

W potocznym rozumieniu wiara jest przede wszystkim uznaniem istnienia
Boga i przyjciem prawdy, która od Niego pochodzi. Jest to jednak ograniczenie jej do wymiaru intelektualnego, w którym akt wiary jest uto samiany
jedynie z aktem rozumu uznajcego Boga1. Przyczyn takiego stanu rzeczy
widzie nale y w teologii wieków rednich, w której wiara zacza by poj1

„Apologetyka intelektualistyczna (racjonalistyczna) ukazywaa wiar jako akt rozumu i okrelaa j jako pojciowe poznanie i przyjcie prawd objawionych przez Boga” (J. M a s t e j. Wiara.
W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki. Kraków: Wyd. „M” 2002 s. 1323).
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mowana jedynie na sposób przedmiotowy. Rozró nienie wiary subiektywnej
(akt czowieka, zaufanie do Boga) i obiektywnej (tre wiary) byo pocztkiem coraz wikszego akcentowania w niej wymiaru intelektualnego2. Trzeba wszelako stwierdzi , e i w tym okresie nie brakuje ujmowania wiary
w sposób integralny, czego przykadem mo e by teologia Piotra Lombarda.
Celem wiary byo dla zwrócenie uwagi na Boga, czego skutkiem bya mio nakazujca czowiekowi przylgn do Niego i wczy si w Jego Koció3. Zbytnie zwrócenie uwagi w akcie wiary na sam jej tre doprowadzio jednak z czasem do uto samienia jej gownie z intelektualnym przyjciem prawd wiary. Gównym motywem aktu wiary by tutaj autorytet Boga.
Najlepszym przykadem takiej tendencji w przedstawieniu wiary bya Konstytucja Dei Filius Soboru Watykaskiego I. Rozumowe okrelenie wiary
nie pozostawao tak e bez wpywu na pastoraln dziaalno Kocioa,
w której królowao alegoryczne traktowanie kaznodziejstwa czy, w okresie
pó niejszym, samo wykadanie „prawd wiary” bez ich odniesienia do konkretnych wydarze zbawczych, z jednoczesnym zapoznaniem podmiotowego
charakteru wiary.
Waciwe rozumienie wiary zostao w peni przywrócone w teologii przez
Sobór Watykaski II. Wiara zasadza si tutaj na personalnym charakterze
Boga i czowieka, umo liwiajcym ich wzajemne spotkanie. Inicjatywa tego
spotkania nale y do Boga, który wychodzi do czowieka w poszczególnych
wydarzeniach zbawczych, wród których centralne miejsce zajmuje Wcielenie Chrystusa4. Podstaw wiary jest zatem Objawienie, czyli interwencja
Boga w ycie czowieka, odsaniajca Go i równoczenie skutkujca zbawieniem czowieka. Nie mo na mówi w tym przypadku o zwykym spotkaniu
osób, na wzór relacji midzyludzkich. Do Jego istoty nale y bowiem podjcie decyzji wiary przez czowieka. Spotykajc si z Objawieniem Boga
w Chrystusie, czowiek musi zaj wobec Niego konkretne stanowisko5.

2

„[…] od dawna w teologii znane byo rozró nienie wiary przedmiotowej (fides qua)
i podmiotowej (fides quae). Ju w. Jan z Damaszku rozumia wiar jako poznanie i zaufanie.
[…] innym znanym rozró nieniem jest fides informis et fides informata: wiara jako samo tylko
poznanie i wiara jako prze ycie dopenione mioci” (A.L. S z a f r a  s k i. Wiara a sakramenty.
„Ateneum Kapaskie” 1965 t. 68 s. 16).
3
„Wierzc i do Boga, przez mio , do Niego przylgn i wczy si w Jego czonki”
(P i o t r L o m b a r d i. Lib. Sent. III a 23). Por. J.I. S a r a n y a n a, J.L. I l i a n e s. Historia teologii. Kraków 1997 s. 76.
4
Por. A.L. S z a f r a  s k i. Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin 1974 (19782, 19813) s. 166.
5
„Takim spotkaniem z Bogiem jest przyjcie Chrystusa, Sowa Bo ego, objawiajcego nam
swego Ojca. Bóg objawia si w wydarzeniu. […] Bóg jako byt osobowy mo e by spotkany
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W takim ujciu wida wyra nie, e akt wiary oprócz rozumu wymaga tak e
aktu woli czowieka, wyra onego w decyzji wiary. Personalizm wiary przejawia si tu tak e w subiektywnym zaufaniu do Boga. Jest ona zatem aktem
integralnym, anga ujcym caego czowieka i wszystkie jego wadze, nie za
ograniczonym wycznie do intelektualnego aktu samego rozumu. Do istoty
wiary nale y wic tak e ufne powierzenie si Bogu, jako odpowiedzi na Boe Objawienie6. W taki sposób ujmuje wiar Konstytucja Dei Verbum, mówic o „posuszestwie wiary”, które jest wynikiem wspomnianego wy ej
integralnego powierzenia swego ycia Bogu i ofiarowaniem Mu „penego
posuszestwa umysu i woli” (por. KO 5) 7.
W tym miejscu nale y zwróci uwag na fakt, e ródem wiary jest sam
Bóg. Dla czowieka jest ona bowiem niedostpna, jeli nie zostanie mu najpierw udzielona przez Niego jako dar. Wiara jest w pierwszym rzdzie darem, w postaci aski uprzedzajcej (por. KO 6). Dar ten nale y upatrywa
w samej Osobie Chrystusa, w Jego obecnoci, która z kolei staje si udziaem czowieka przez Ducha witego8. Obecno t widzie trzeba jako
uobecnienie Chrystusa w czowieku, w jego umyle, sercu, w caej osobowoci9. Std w yciu ludzkim, poza relacj wynikajca z aktu stworzenia, pojawia si tak e nowa relacja midzy czowiekiem a Bogiem, relacja oparta na
wierze, która odtd okrela wszystkie wymiary ycia wierzcego10. Prowadzi
ona w konsekwencji do postawienia w centrum ycia Chrystusa, do swoistej
teocentryzacji i chrystocentryzacji egzystencji ludzkiej.
We wspóczesnej teologii traktowanie wiary jako aski podkrela zatem
jej personalny charakter. Wiara przybiera w takim ujciu form dialogu mi-

przez czowieka wtedy, kiedy dziaa w nim, kiedy zwraca uwag, kiedy woa go po imieniu.
Wtedy dopiero spotkanie staje si wydarzeniem” (tam e s. 166).
6
„To przyjcie [Chrystusa] poczone z aktem zaufania, oddania, posuszestwa, jest wiar”
(tam e s. 166). Por. M. R u s e c k i. Wiara jako odpowied czowieka na Boe Objawienie. W:
Katechizm Kocioa Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudeko. Lublin 1995
s. 43-54.
7
„[Posuszestwo wiary], przez które czowiek z wolnej woli powierza si Bogu, okazujc
Mu pen ulego rozumu i woli przez przyjcie objawienia, czyli zakomunikowanych faktów,
poj , sdów, czyli nowych prawd, których czowiek nie jest w stanie pozna wasnym wysikiem, a które dotycz samego Boga oraz czowieka” (S z a f r a  s k i. Teologia liturgii eucharystycznej s. 167). O personalistycznej koncepcji wiary zob. J. M a s t e j. Od Objawienia do
wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrzecijaskiej. Lublin 2001.
8
S z a f r a  s k i. Teologia liturgii eucharystycznej s. 167.
9
Por. G. S ö h n g e n. Mysterium des lebendigen Christus und lebendigen Glaube. W: Die
Einheit in der Theologie. München 1952 s. 342-369.
10
S z a f r a  s k i. Teologia liturgii eucharystycznej s. 168.
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dzy Bogiem a czowiekiem. Bóg daje czowiekowi ask poznania i miowania Siebie, a ze strony czowieka wiara jest odpowiedzi w zbawczym dialogu, anga ujc wszystkie jego wadze. Pokazuje to, e akt wiary jest aktem
na wskro personalnym, ogarniajcym i anga ujcym ca osob ludzk. Te
dwa aspekty aktu wiary nie pozwalaj wic na ograniczenie go do aktu rozumu uznajcego Boga, lecz ka  patrze na w sposób integralny. Integralno ta opiera si na docenieniu w wierze uprzedniego dziaania Boga i dziaania ludzkiego, w którym podmiotem jest cay czowiek.

SAKRAMENTY SPOTKANIEM Z CHRYSTUSEM
W TAJEMNICACH JEGO YCIA

Do prawidowego okrelenia relacji wiara–sakrament konieczne jest równie zdefiniowanie rzeczywistoci sakramentu. Najbardziej znan definicj
sakramentu sformuowano w redniowieczu. Wedle tej definicji sakrament to
„widzialny znak niewidzialnej aski bo ej (invisibilis gratiae visibilis signum)”, co prowadzi do wyró nienia w sakramencie znaku (sacramentum),
aski (res) oraz owocu jego przyjcia11. Chocia ten sposób tumaczenia
sakramentu bardzo dobrze oddaje zarówno jego istot, jak i dziaanie, mo e
jednak powodowa traktowanie go w sposób rzeczowy. Mo e si to wyra a
w oderwaniu sakramentu od zbawczego wydarzenia, które jest jego podstaw, a tak e od Chrystusa, który jest w nim gównym sprawc i pierwszym
dziaajcym. Sakrament kojarzony z ask, dziaajc pod oson konkretnego znaku widzialnego i przynoszcy okrelone owoce w yciu wierzcego,
w oderwaniu od Chrystusa i Jego ycia, postrzegany jest w ten sposób jako
magia. Dlatego te w dzisiejszej sakramentologii redniowieczne okrelenie
sakramentu zostaje wzbogacone przez ujcie go w sposób dynamiczny i personalny12.
Podstawowym problemem sakramentologii jest geneza sakramentów. Ma
ona charakter cile chrystologiczny. To Chrystus jest ródem ka dego sa11

W teologii sakramentów pierwszym, który odniós pojcie sacramentum do widzialnego
znaku, by w. Augustyn. Teologia redniowieczna, wzorowana na jego definicji sakramentu, poprzestaa jednak na zacytowanym okreleniu widzialnego znaku niewidzialnej aski. Por.
B. T e s t a. Sakramenty Kocioa. Pozna 1998. s. 28-31.
12
„Teologia, majc na uwadze mentalno wspóczesnego czowieka […] wypracowuje, poszerza i ubogaca dotychczasowe rozumienie sakramentu w oparciu o caociowe rozumienie
teologii, z uwzgldnieniem mentalnoci wspóczesnego czowieka. […] Akcentuje si ujcie
dynamiczne i personalne” (B. N a d o l s k i. Wprowadzenie do liturgii. Kraków 2004 s. 104).
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kramentu, a co za tym idzie – tak e mocy zawartej w ka dym z nich. Widzialno-niewidzialna i bosko-ludzka natura sakramentu jest identyczna
z natur Chrystusa. Wcielenie ukrywajc Boga w ludzkiej osobie Jezusa jest
wzorem dla sakramentu kryjcego boskie dziaanie Chrystusa13. Powy szy
zwizek natury sakramentów z Chrystusem rozcign mo na tak e na cae
ycie Kocioa, bdcego widzialnym Ciaem Chrystusa. Podstawowym sakramentem jest zatem w ekonomii zbawczej sam Chrystus, inne rzeczywistoci majce natur sakramentu s nimi jedynie w odniesieniu do Niego 14.
Z obecnoci Chrystusa w sakramentach czy si obecno Jego dziea
zbawczego, dokonanego w Jego yciu ziemskim. Wszystkie wydarzenia stanowice Mysterium Christi, mimo e dokonane w sposób jednorazowy jako
czyny osoby Boskiej posiadaj warto wiecznotrwa. Misja Chrystusa nie
koczy si Wniebowstpieniem, lecz trwa nadal. Zmienia si jedynie jej
forma, któr obecnie jest dziaanie Chrystusa w Kociele, m.in. przez znaki
sakramentalne15. Misterium Chrystusa jest wic nadal aktualne i kontynuowane przez Niego w yciu sakramentalnym Kocioa. W tym kontekcie sakramenty nie powinny by pojmowane jedynie jako znaki-narzdzia wybrane
przez Chrystusa i obdarzonych Jego moc. Ka dy z nich jest bowiem uaktualnionym dzi misterium Chrystusa. Natura sakramentów wi e si wic
z wiecznotrwaymi czynami Zbawiciela16. Susznie zatem za Leonem Wiel-

13
„Ukrycie” rzeczywistoci Bo ej w ludzkiej naturze Chrystusa mo na traktowa w analogii
do sakramentu jako biblijnego mysterium, które chocia jest pojciem szerszym, dobrze oddaje
element tajemniczoci, „ukrycia” w sakramencie. Por. M. B l a z a, D. K o w a l c z y k. Dogmatyka. T. 5. Warszawa 2007 s. 221-223.
14
„Sakramenty wczone w Koció nale  do jego istoty, a on wskazuje na Chrystusa, a ten
prowadzi ku Bogu; nowoczesna tedy sakramentologia unika niebezpieczestwa wyodrbniania
si z eklezjologii, jest bowiem fragmentem, i to istotnym, ycia Kocioa, który przej jakby
sakramentalno Chrystusa i Jego zbawczych misteriów” (W. G r a n a t. Ku czowiekowi i Bogu
w Chrystusie. T. 1. Lublin 1972 s. 158). Por. B. N a d o l s k i. Urzeczywistnienie si Kocioa
w liturgii. Pozna 1981 s. 68.
15
„Chrystus nie zaistnia w historii tylko na moment, On na stae w niej pozosta jako decydujca norma historyczna. yje On nadal przede wszystkim w swoim Kociele jako wspólnocie
wierzcych w Niego, w Jego zbawcze dziea” (K. G ó d . Chrystus sens historii. „Roczniki
Teologiczne” 53:2006 z. 2 s. 65-66). „Liturgia, bdc anamnez misterium paschalnego, nie czyni z niego pamitki dla wspomnienia. Istot anamnezy jest uaktualnienie tych e wydarze zbawczych. Dzieje si to dziki temu, e wieczno Boga nie jest ani «przed» ani «po» w rozumieniu
czasowym” (J. N o w a k. Ponadczasowy charakter liturgii. W: Ante Deum stantes. Red. S. K o p e r e k. Kraków 2002 s. 458).
16
„Istotnym elementem teorii o dziaaniu Chrystusa w sakramentach jest to, e ludzka natura
Chrystusa, przez któr i w której Bóg nas odkupi jest osobowo zczona z Synem Bo ym i dziki
temu mamy w dziele odkupieczym Chrystusa pierwiastki ponadczasowe, trwae. Uwielbiony
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kim mo na powtórzy : „To, co byo szczególnego w Chrystusie, przeszo do
sakramentów Kocioa”17.
Aktualno ta pozwala wierzcemu na uczestnictwo w Misterium Chrystusa na sposób sakramentalny. Sakramenty s wic miejscem spotkania
czowieka z Chrystusem w tajemnicach Jego ycia, w których wierzcy dowiadcza zbawienia. Nasuwa si w tym miejscu pytanie o sposób udziau
w nich czowieka, skoro dokonane zostay raz jeden podczas ziemskiego ycia Zbawiciela. Teori najlepiej obrazujc zwizek wydarze zbawczych z
sakramentami jest teoria misteryjna Odo Casela. Istot jego teorii jest
stwierdzenie, e „ ycie Bo e staje si udziaem prze ywajcych dawno zaistniae fakty zbawcze”18. Czyn Chrystusa w sakramencie nie jest tylko wspomnieniem wydarzenia historycznego. Jest on bowiem obecny w aktualnym
czasie, dajc mo liwo wejcia we czowiekowi. Wydarzenie-pamitka Misterium Chrystusa ma w sakramentach swoj zbawcz skuteczno , co daje
jej atrybut aktualnoci19. Takie wspominanie w sakramentach wydarze ycia Chrystusa przynosi skutki w yciu czowieka. czy si to z uobecnieniem Chrystusa, ale tak e tego wszystkiego, czego dowiadczy On w swoim
ziemskim yciu. Zasad, która pozwala na wejcie czowieka w Misterium
ycia Chrystusa, jest wic uobecnienie wszystkich Jego prze y w liturgii.
Sakrament daje czowiekowi szans wejcia w tajemnice ycia Chrystusa
i prze ywania ich w sposób Jemu waciwy. Wida zatem, e dzisiejsza sakramentologia patrzy na swój przedmiot w sposób na wskro historiozbawczy i personalistyczny. Sakrament jest w niej przede wszystkim spotkaniem
z Chrystusem, wejciem w Jego ycie, które skutkuje zbawieniem – przemian ycia wierzcego na wzór Syna Bo ego.

WIARA DLA SAKRAMENTU I WIARA Z SAKRAMENTU

Dzisiejsze rozumienie wiary i sakramentów pozwala zauwa y , e te
dwie rzeczywistoci czy przede wszystkim charakter personalny i historiow swym czowieczestwie Chrystus dziaa w sakramentach jako Bóg-czowiek” (G r a n a t. Ku
czowiekowi i Bogu w Chrystusie t. 1 s. 170).
17
L e o n W i e l k i. Sermo 74, 2. PL 54, 398.
18
Por. M. M i g u t. Teologia wierna misterium wedug Odona Casela OSB. „Roczniki
Teologiczne” 70:2005 z. 8 s. 261-275.
19
„W czasie uroczystoci liturgicznej nie tylko przypominamy sobie przeszo ; wito nie
jest jedynie pamitk, wspomnieniem, lecz posiada pewn sobie waciw skuteczno ” (S z a f r a  s k i. Teologia liturgii eucharystycznej s. 101).
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zbawczy. Ka da z nich jest spotkaniem czowieka z Chrystusem i ka da ma
za sw podstaw Mysterium Christi. Wiara i sakramenty s ze sob cile
zczone. czno ta jest, zarówno dla wiary, jak i przyjmowania, a tak e
sprawowania sakramentów, koniecznoci. Zwizek ten pokazuje, e nie ma
penej wiary bez ycia sakramentalnego, jak nie ma tak e penego udziau
w sakramencie, jeli przyjmujcy podchodzi do nich bez wiary. Przykadem
doskonaej jednoci wiary i sakramentu s pierwsze wieki Kocioa. Wielk
wag przywizywano w tym czasie do goszenia sowa Bo ego, które byo
nie tyle spekulacj teologiczn, lecz kerygmatem, realnym spotkaniem
z Chrystusem w Jego sowie20. Prowadzio ono do wiary, a ta w konsekwencji do przyjmowania sakramentów. Wtajemniczenie chrzecijaskie byo
w tym czasie zczone z liturgiczno-sakramentalnym potwierdzeniem wczeniejszej decyzji wiary 21. Przykadem jednoci wiary i sakramentu jest w tym
wzgldzie teologia w. Augustyna, dla którego sakrament jest logiczn konsekwencj wiary 22. Podobnie w sakramentologii w. Tomasza, mimo mocnego akcentu na „narzdny” charakter sakramentów s one zczone z wiar
traktowan na zasadzie zaufania do Boga.
Posoborowa nauka o wierze i sakramentach wraca do zapoznanej na skutek Reformacji cznoci midzy nimi. Podstaw jest w niej akt wiary jako
uprzedni do sakramentów i stanowicy fundamentalne nawizanie relacji
Bóg–czowiek. Traktowany na sposób personalny ma on bardzo konkretne
przeo enie na ycie wierzcego, nadajc wierze charakter egzystencjalny.
Konieczno wiary przedsakramentalnej uwidacznia si w tym, e jest ona
warunkiem koniecznym do odkrycia w sakramentach zarówno samej obecnoci Chrystusa, jak i Jego dziaania23. Moc Chrystusa w znaku sakramental-

20

S z a f r a  s k i. Wiara a sakramenty s. 12.
„Ów stosunek pomidzy wiar a sakramentami wyra a si u dawnych Ojców Kocioa na
ró norodne sposoby. Najpierw poprzez rol sowa Bo ego w celebracji; sowo, które «towarzyszy» gestowi nie jest tylko prostym komentarzem, Orygenes ma je za pierwszorzdne w stosunku do gestu, Augustyn uwa a, e gest jest w gruncie rzeczy unaocznieniem sowa Bo ego.
Nastpnie sakramenty ze strony wierzcych, którzy je przyjmuj, zakadaj przylgnicie [element
wiary], co wyra a «Amen» ochrzczonych i przyjmujcych Eucharysti” (B. S e s b o ü é. Historia
dogmatów. Znaki zbawienia. T. III. Kraków 2001 s. 26).
22
„Teori pasterzowania opiera Augustyn na tezie, e Bóg jest mioci (por. 1 J 4, 16)
objawion w Chrystusie i w Duchu witym, udzielajc si czowiekowi w Kociele na mocy wiary przez sowo Bo e, sakramenty i modlitw oraz jej implikacjach” (A.L. S z a f r a  s k i. Augustyn.
IX. Myl i dziaalno duszpasterska. W: Encyklopedia Katolicka. T. I. Lublin 1972 kol. 1110).
23
„Std icie rewelacyjne jest stwierdzenie przez Ojców II Soboru Watykaskiego prymatu
wiary przed sakramentami. […] Sakramenty „wiar nie tylko zakadaj, lecz za pomoc sów
i rzeczy daj jej wzrost, umacniaj i wyra aj” (S z a f r a  s k i. Wiara a sakramenty s. 21).
21
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nym dowiadczana jest przez przyjmujcych i sprawujcych sakramenty jedynie w optyce wiary. Ponadto od wiary uzale niona jest egzystencjalna
owocno sakramentu. Skupienie si w nim jedynie na zasadzie ex opere
operato z pominiciem dopeniajcej go, zwizanej z wiar przyjmujcego,
formuy ex opere operantis w prosty sposób prowadzi do walidyzmu i rubrycyzmu24. Takie traktowanie sakramentów stawia na pierwszym miejscu jedynie ich wa no i poprawno celebracji, traktujc ich podstawowy cel, czyli
uwicenie ycia wierzcego, jako automatyczny skutek wykonanych czynnoci liturgicznych. Z drugiej strony ka dy sakrament, bdc spotkaniem
z Chrystusem i udziaem w Jego dziele zbawczym, nie pozostaje bez wpywu
na wiar. W tym szczególnym spotkaniu jest ona o ywiana i umacniana. Sakrament traktowa te nale y jako potwierdzenie wiary czowieka, który
stajc w nim przed Chrystusem, potwierdza jego pierwotn decyzj wiary w
znaku sakramentalnym. Sakramenty wystpuj zatem w roli su ebnej w stosunku do wiary. Trzecim argumentem na konieczno cznoci wiary i sakramentów jest nakaz wyra enia wiary na zewntrz. Sakrament daje mo liwo ukazania jej w konkretnych znakach, które staj si w ten sposób tak e
wiadectwem wyznawanej wiary.
Wobec ukazanej koniecznoci traktowania wiary i sakramentów jako rzeczywistoci dopeniajcych si zada nale y pytanie, w jaki sposób czno
ta ma znale swe odbicie w praktyce sakramentalnej. Wiara rodzi si w
czowieku na skutek usyszanego sowa Bo ego, które odkrywane jest przeze jako pierwsza forma obecnoci Chrystusa w Jego yciu. W odniesieniu
do sakramentów nie tylko wyjania ono ich tre , ale pozwala wej
w obecne w sakramencie Misterium Chrystusa. Sowo Bo e w sakramencie
odnosi znak sakramentalny do konkretnego wydarzenia zbawczego, które
jest w nim zawarte. W ten sposób wierzcy staje w sakramencie nie tylko
wobec widzialnych znaków nioscych ask, ale przede wszystkim przed
Chrystusem, wchodzc na sposób uczestnictwa w wydarzenie zbawcze. Ponadto sowo Bo e pozwala czowiekowi spojrze na sakrament historiozbawczo, co daje mu mo liwo uobecniania si wydarzenia z ycia Chrystusa w jego yciu. Std zatem wywodzi si posoborowe zalecenie czenia
sakramentów z liturgi sowa Bo ego, a nie sprawowania ich w oderwaniu
24
O sakramentalnej zasadzie ex opere operato zob. A. S  o m k o w s k i. wito szafarza
witych sakramentów. „Homo Dei” 33:1964 s. 26-31; F. D z i a s e k. «Samoczynno » sakramentów witych. „Ateneum Kapaskie” 1965 t. 68 s. 22-35; I. B i e d a. Skuteczno «ex opere
operato» mszy witej i sakramentów i jej stosunek do «opus operantis». „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 20:1967 s. 135-145; I. R ó y c k i. Podstawy sakramentologii. Kraków 1970 s. 124-140.
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od niego. O ile nie ma z tym problemu odnonie do sakramentu Eucharystii,
gdzie liturgia sowa ma swe stae miejsce, to inne sakramenty czsto s
sprawowane bez odniesienia do sowa Bo ego – jak chocia by sakrament pokuty i pojednania. Drugim elementem wi cym wiar i sakramenty jest mistagogia. Przez ni wierzcy zostaje w peni wprowadzony w ycie sakramentalne. Dokonuje si to nie tylko na sposób intelektualny, przez poznanie
treci, znaczenia i skutków sakramentu, ale na sposób egzystencjalny. Mistagogia jako inicjacja sakramentalna ukazuje czowiekowi w znakach sakramentalnych rzeczywist obecno i dziaanie Chrystusa, oraz pozwala widzie
swoje ycie w perspektywie sakramentalnej. Nie chodzi tu bynajmniej o wyjanienie poszczególnych sakramentów, ale o wprowadzenie wierzcego w ich
prze ywanie jako udzia w tajemnicach ycia Chrystusa25. Mistagogia w Kociele jest gwarancj i urzeczywistnieniem realnego udziau czowieka w Mysterium Christi. Znana z pierwszych wieków Kocioa jako praktyka obecna
w katechezach pochrzcielnych winna na powrót zaj wasne miejsce w przygotowaniu do przyjcia sakramentów, w ich sprawowaniu, a przede wszystkim
w katechezie. Oprócz wielu pozytywnych przykadów mistagogii daje si niestety zauwa y powrót do wyjaniania sakramentów w oderwaniu od wydarze zbawczych. Skutkiem takiej praktyki jest dla wielu wierzcych postrzeganie sakramentów jako niezrozumiaych czynnoci, w których trudno dostrzec obecno i dziaanie Boga. Daje si to zauwa y tak e w goszeniu
sowa Bo ego w liturgii. Przykadem jest tutaj powrót do tzw. kaza katechizmowych, uwa anych przez niektórych za najskuteczniejsz metod przybli enia wiernym znaczenia sakramentów. Niestety ta forma wprowadzenia w ycie
sakramentalne oprócz przedstawienia szkolnej wiedzy o sakramentach odrywa
je od podstaw biblijnych, od samego wydarzenia zbawczego prze ywanego w
liturgii i nie ma wiele wspólnego z mistagogi.
Relacj wiary i sakramentów mo na nazwa uzupeniajc. Wiara su y
sakramentom, które j o ywiaj i umacniaj. Mimo posoborowego zwrócenia uwagi na koniczno traktowania wiary i sakramentów cznie praktyka
liturgiczna pokazuje, jak wiele jeszcze wysiku trzeba wo y , by sakramenty w peni byy dla wierzcych sakramentami wiary. Zadanie to jest nie
tyle nowoci wypywajc z nauki ostatniego Soboru, ale powrotem do tradycji Kocioa pierwszych wieków, gdzie wzajemny zwizek wiary i sakra-

25

„Przenosi wyznawców Chrystusa w now sfer bytowania i ycia, stanowi ich ywymi
czonkami Chrystusa […]” ([…]” (A.L. S z a f r a  s k i. Istota kapastwa wiernych wedug w.
Tomasza z Akwinu. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4:1957 z. 2 s. 21).
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mentów by naturaln i logiczn konsekwencj pierwszej decyzji wejcia na
drog wiar w Chrystusa.
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WHY DO SACRAMENTS NEED FAITH?
Summary
Salvation given man by God is at the same time liberating him from sin and giving him a possibility to live a divine life. Man gains participation in it in faith and in sacraments. These two realities are connected with each other, which was noticed by the teaching of the Vatican Council II
that treated them as two elements of the same salvation process. Defining the relations between
them is a significant theological problem, as limiting participation in salvation to the sacrament
only results in sacramentalism; and remaining with faith only — in fideism. The connection between faith and sacraments may be seen in their personalistic and historical-salutary character.
Both faith and the sacrament involve the entire man, and have Mysterium Christi as their foundation. Their mutual relation is a complementary one. The sacrament needs faith to be fruitful for
Christian life, and on the other hand, faith is expressed and consolidated in the sacramental way.
The time in the history of the Church, when this relation was emphasized, was in the first centuries of Christianity. In a natural way faith demanded to be expressed in the sacrament, and the
sacrament needed prior faith. Return to this proper relation between the sacrament and faith
should happen in two ways. The first one is referring faith and the sacrament to God’s Word,
which will give it a historical-salutary perspective. The second one is mystagogy that will allow
treating the participation of the faithful one in the sacrament as his participation in the Mystery of
Christ. Closer ties between the liturgy of sacraments and God’s Word, in connection with sacramental mystagogy may be a way to return to the primeval unity of faith and the sacrament.
Translated by Tadeusz Karowicz
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