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Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, zgodnie z interpretacją Kościoła 
Katolickiego, należy do form pobożności ludowej towarzyszących życiu 
sakramentalnemu Kościoła1. Wyrosło z tradycji obchodzenia drogi, po 
której szedł obarczony krzyżem Jezus. Pierwsze wzmianki o pielgrzym-
kach do Jerozolimy znajdujemy m.in. w pismach św. Hieronima. Rytuał 
z VIII wieku opisuje już procesje, które wyruszały z Getsemani i dociera-
ły na Górę Kalwarię. W tym czasie liczba stacji nie była jeszcze ustalona. 
Ostateczną liczbę i rozmieszczenie ich przyjęto w XVIII wieku i, co cieka-
we, nie stało się to na terenie Jerozolimy, lecz wynikło z rozważań misty-
ków europejskich, z których wielu pielgrzymowało do Ziemi Świętej2.

Droga Krzyżowa to rozważania Męki Pańskiej, przeżywanie jej  
z Chry stusem, a więc próba zrozumienia, poznania Boga, ale też spojrze-
nie na człowieka w świetle ofiary Chrystusa. Czas Wielkiego Postu to 
dobry moment, by przyjrzeć się, w jaki sposób wielcy Kościoła katoli-
ckiego postrzegają Boga i człowieka, ich wzajemne relacje. Do analizy 
wybrałam myśli św. Jana Vianeya, ascety, jednego z największych spo-
wiedników XIX stulecia, oraz ks. Jerzego Popiełuszki, współczesnego 
polskiego męczennika, wybrane i opracowane przez Małgorzatę Kramer 
i Małgorzatę Sękalską, zamieszczone w książeczce Drogi Krzyżowe3. 

Choć autorów rozważań dzieli ponad sto lat, wiele ich łączy. Obaj byli 
księżmi, obaj na pierwszym planie stawiali dobro innych, całkowicie 
zapominając o sobie. Jan Vianey poświęcił życie doprowadzaniu ludzi do 

1 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, hasło 353: Jakie formy pobożności 
ludowej towarzyszą życiu sakramentalnemu Kościoła, s. 115, Kielce 2005.

2 Por. ks. W. Smereka, Drogi Krzyżowe, Kraków 1980.
3 Drogi krzyżowe, wybór i opr. M. Kramer, M. Sękalska, Kraków 2002, s. 17-23.
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Boga poprzez spowiedź, a przyczyną jego cierpień fizycznych i duchowych 
było przyjmowanie na siebie pokuty za grzechy innych. Misją Jerzego 
Popiełuszki stało się głoszenie prawdy w czasach zniewolenia, za co za-
pła cił życiem.

Celem mojej analizy było odkrycie, jak postrzegają Boga i człowieka 
wspomniani wyżej autorzy, sprawdzenie, czy rozważanie tych samych 
zdarzeń doprowadza do podobnych refleksji na temat natury Boga i czło-
wieka i ich wzajemnych relacji. Wiedza ta kryje się w języku, w sposobach 
mówienia o świecie. Za J. Barmińskim4 przyjmuję, że w języku zawarta 
jest interpretacja świata, a nie jego fotograficzne odwzorowanie, interpre-
tacja, którą kształtują doświadczenia mówiącego, punkt widzenia, z jakie-
go patrzy na prezentowaną rzeczywistość.

Św. Jan Vianey wielokrotnie nazywa Boga w swoich rozważaniach. 
Znajdujemy imiona: Pan Bóg (st. 2, 9), Bóg (st. 2, 4, 5, 10, 14), Pan  
(st. 3, 4, 13), Jezus (st. 8), Bóg – Człowiek (st. 14), Bóg – Ojciec (st. 13).  
W sposobach mówienia o Bogu widoczne jest przekonanie o jedności 
Boskiej natury: stworzył nas i odkupił (st. 13); Bóg odrywa cząstki swego 
krzyża (st. 5); Pan nasz cierpiał, żeby nas odkupić (st. 13). Z tych sformu-
łowań wynika, że Bóg, który stworzył człowieka, jednocześnie go odku-
pił (Bóg – Stwórca jest jednocześnie tym, który odkupił – Chrystusem). 
Tajemniczość i skomplikowanie Boskiej natury widoczne są w sformu-
łowaniu Pan nasz cierpiał (...). Bo to, co mogło zadowolić sprawiedliwość 
Jego Ojca, nie mogło zaspokoić Jego (Chrystusa) miłości. W tej wypo-
wiedzi, jedyny raz, przymioty Ojca i Syna zostają jak gdyby rozdzielone: 
Bóg Ojciec jest sprawiedliwy, a Syn – miłujący.

Te właśnie dwie wartości stanowią podstawę relacji Boga do człowie-
ka w rozważaniach św. Jana Vianeya. Bóg jest Ojcem i jak każdy ojciec 
wychowuje swoje dzieci. To wychowanie opiera się na miłowaniu czło-
wieka ponad wszystko, stawianiu wymagań i sprawiedliwym rozliczaniu 
z uczynków przy pełnym zachowaniu respektu dla wolności człowieka.

Dowodem miłości ponad wszystko jest postępowanie Chrystusa, któ-
ry dobrowolnie przyjmuje cierpienie. Opis fizycznych cierpień Jezusa nie 
jest szczegółowy, znajdujemy zaledwie kilka fragmentów: Popatrzcie na 

4 Por. J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem, [w:] Język  
a kultura. T. 12. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy me-
todologiczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998.
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Pana ukoronowanego cierniem: krew skapuje z każdej strony (st. 3); 
cierpiał więcej niż trzeba było (st. 13); Bóg-Człowiek za nas ukrzyżowany; 
Bóg, który stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu (st. 14). Opis ten 
nie jest potrzebny, nie chodzi przecież o epatowanie okrucieństwem. Właś-
nie zastosowana przez świętego oszczędność w tym względzie doskona-
le podkreśla wielkość miłości – Bóg-Człowiek oddaje życie. Większego 
dowodu miłości nie ma.

Przejawem miłości Bożej jest też miłosierdzie wobec ludzi. Tylko raz 
znajdujemy uwagę na ten temat, ale wygłoszoną w tonie niezwykle sta-
nowczym (...) ono [Boże miłosierdzie] nie ma granic – jest nieskończone. 
Wykorzystane zostały dwa zdania niosące podobne informacje połączone 
myślnikiem, a więc jakoś związane ze sobą: miłosierdzie nie ma granic 
– to znaczy, że nic, żadne zdarzenie nie może stanąć na jego drodze, 
zniszczyć go; jest nieskończone – nie istnieje granica czasowa Bożego 
miłosierdzia. Odbiorca czuje, że miłosierdzie Boga obejmuje i przekracza 
całą czasoprzestrzeń, te wymiary, w których egzystuje człowiek.

W jaki sposób miłość Boga objawia się w Jego działaniach wobec 
człowieka? Nie czyni z Niego Istoty ustępliwej i łagodnej. Bóg w rozważa-
niach św. Jana Vianeya jest Ojcem niezwykle wymagającym i surowym. 
W niczym człowieka nie wyręcza, obdarza go przede wszystkim cierpie-
niem (w tekście nie ma ani słowa o radościach pochodzących od Boga)  
i oczekuje, że człowiek – przez swoje wybory – dowiedzie Mu oddania  
i miłości. O tym, że Bóg obarcza człowieka cierpieniem czytamy kilka-
krotnie: (...) nie trzeba dociekać, skąd pochodzi nasz krzyż: pochodzi od 
Pana Boga (st. 2); Krzyż jest darem, ofiarowanym Jego przyjaciołom  
(st. 4); (...) Bóg odrywa cząstki swego krzyża, aby nas doświadczyć  
(st. 5); (...) kochać Boga, który nas krzyżuje... (st. 14). Najbardziej jedno-
znaczne jest ostatnie sformułowanie – to Bóg nas krzyżuje. Warto jednak 
zatrzymać się nad tymi trudnymi myślami. Wprawdzie Bóg dopuszcza 
cierpienie, ale w Jego intencji jest to dobro, gdyż właśnie cierpienie jest 
najprostszą drogą do Pana, jest przecież naśladowaniem Chrystusa. Stąd 
słowa krzyż jest darem. Nie każdy ten dar otrzymuje, krzyż jest darem 
ofiarowanym Jego przyjaciołom, a więc wybranym. To jest właśnie Boski 
sposób wychowywania człowieka: doświadczyć go cierpieniem i podsu-
nąć mu sposób, jak może sobie z tym cierpieniem poradzić. 

Przyczyny tego doświadczania mogą być różne. Bóg tak poddaje nam 
sposób dla udowodnienia naszej miłości (st. 2). A więc oczekuje od czło-
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wieka dowodów miłości, i to dowodów niełatwych. Ale jest też cierpienie 
karą, sposobem na odpokutowanie za grzechy. I tak w rozważaniach 
stacji 6. czytamy: Bóg odrywa cząstki swego krzyża, aby (...) kazać nam 
odpokutować za grzechy.... Sprawiedliwość Boska przejawia się skrupu-
latnym rozliczaniem człowieka z jego uczynków, w dodatku nie tylko 
dokonanych: Będziemy rozliczani z dobra, które mogliśmy wyświadczyć, 
a zaniechaliśmy, z grzechów naszych bliźnich, których my byliśmy przyczy-
ną (st. 7). Dobre uczynki, zasługujące na nagrodę, muszą być dokonane 
z ogromną świadomością, bo Niewiele dobrych uczynków będzie nagro-
dzonych, gdyż (...) spełniamy je z przyzwyczajenia, rutynowo, z miłości 
samolubnej (st. 6). Charakterystyczne jest słownictwo użyte do opisania 
Bożego systemu wychowawczego: Bóg krzyżuje nas, poddaje nam 
sposób dowodzenia miłości, każe pokutować, rozlicza z czynów doko-
nanych i zaniechanych, rzadko nagradza.

Postawa Boga wobec człowieka najpełniej wyrażona został w rozważa-
niach dotyczących śmierci Jezusa (st. 12): Stworzył nas, odkupił swą krwią 
przelaną na Kalwarii i wciąż chce nas zbawiać każdego dnia, wyrywać nas 
szatanowi za każdym razem, gdy mieliśmy nieszczęście wpaść w jego szpo-
ny. W tym zdaniu zwracają uwagę dwie rzeczy. Dwa pierwsze człony za-
wierają czasowniki dokonane w czasie przeszłym: stworzył, odkupił.  
W pozostałej części zdania jest mowa o tym, jaka jest postawa Boga teraz: 
chce zbawiać, chce wybaczać, chce wyrywać szatanowi... Podkreślone (przez 
powtórzenie) zostało, że Bóg pragnie pomagać człowiekowi (choć wyraz 
chce nie jest tak mocny jak pragnie), jednak należy sądzić, że bez udziału 
człowieka to pragnienie nie zamieni się w czyn, Bóg nie będzie ratował 
człowieka, jeśli ten nie spełni Boskich oczekiwań i popełni grzech.

Jaki jest człowiek stający wobec Boga, swego Stwórcy? Przede wszyst-
kim słaby i grzeszny. Słabość ujawnia się w lęku przed cierpieniem,  
w nieumiejętności przyjęcia go. Już przy rozważaniach st. 1. czytamy: 
Póki wszystko sprzyjało mym pragnieniom, (...) zapewniałem, że nic mnie 
z Tobą nie rozdzieli. Lecz gdy (...) niepowodzenia czy cierpienie zaczęły 
towarzyszyć służeniu Ci, na nowo odkryłem całe moje tchórzostwo. Wystar-
czyły niepowodzenia, brak sukcesu, by Człowiek odstąpił od Boga. 
Człowiekowi często brakuje siły, nie tylko by zmazał, odkupił swoje winy, 
ale nawet by za nie żałował. Świadczy o tym błaganie zawarte w rozważa-
niach st. 8.: O, Jezu, daj nam (odrazę do grzechów), wprowadź do serca 
(gorycz), spraw przynajmniej (byśmy opłakiwali grzech). Sam człowiek 
zdobyć się na pokutę nie umie. 
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Słabość człowieka ma swoje źródło w jego naturze – z jednej strony 
nie rozumie Bożej pedagogii (Krzyż! Powoduje utratę pokoju? (...) Lęk 
przed krzyżem zwiększa krzyż.), z drugiej popada w grzechy. Św. Jan 
Vianey nie wyjaśnia, co jest powodem grzeszności ludzkiej. Można sądzić, 
że zło jest zawsze wyborem człowieka. Wiadomo natomiast, jakiego ro-
dzaju zła dokonuje człowiek i jakie są tego skutki. 

Pierwszym grzechem jest tchórzostwo, bo ono rozdziela człowieka  
z Bo giem: (st. 1) ...zapewniałem, że nic mnie z Tobą nie rozdzieli. Lecz, 
gdy (...) niepowodzenia zaczęły towarzyszyć służeniu Ci, (...) odkryłem 
moje tchórzostwo. Wprawdzie nie jest jednoznacznie powiedziane, że 
tchórzostwo oddziela człowieka od Boga, jednak zastosowanie zdań 
przeciwstawnych ze spójnikiem lecz taką prawdę sugeruje.

Człowiek grzeszy egoizmem i obojętnością religijną: Niewiele dobrych 
uczynków będzie nagrodzonych, gdyż (...) spełniamy je z przyzwyczajenia, 
rutynowo, z miłości samolubnej (st. 6). Grzeszy zaniechaniem i przywo-
dzeniem innych do grzechu: Będziemy rozliczani z dobra, które mogliśmy 
wyświadczyć, a zaniechaliśmy, z grzechów naszych bliźnich, których my 
byliśmy przyczyną (st. 7). Najcięższym grzechem, nazwanym przez świę-
tego bluźnierstwem, jest zwątpienie w dobroć i miłosierdzie Boga: Są 
tacy, którzy mówią: Za dużo zła wyrządziłem; Pan Bóg nie może mi wy-
baczyć. To wielkie bluźnierstwo (st. 9). Warto zwrócić uwagę, że bluźnier-
stwo to wypływa z poczucia małości, nędzy człowieka, nie z pychy, choć 
wyrazem pychy się staje.

Taka postawa dotyka zarówno Boga, jak i człowieka. Boga rani:...krew 
skapuje z każdej strony – to nasze złe myśli, którym dajemy przyzwolenie 
(st. 3), a człowiek, czyniąc zło, wpada w szpony szatana, a więc skazuje 
się na potępienie.

Jednocześnie jest to człowiek, który wie, jaki być powinien. Można to 
odczytać, nazywając zachowania odwrotne do określanych przez autora 
mianem grzechu, sam autor rzadko bezpośrednio nazywa zachowania 
właściwe. Za to w bardzo ciekawy sposób formułuje prawdę, na czym 
polega podstawowa powinność człowieka i jego droga do zbawienia.  
W rozważaniach stacji 14. czytamy:

Kochać Boga-Człowieka, za nas ukrzyżowanego – miłość z wdzięcz-
ności!

Kochać Boga, który nas krzyżuje – miłość wspaniałomyślna...
Kochać Boga, który stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu – mi-

łość, która zysk przynosi!

Obraz Boga i człowieka w rozważaniach drogi krzyżowej 
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Ciekawy jest tu obraz Boga. W pierwszym wypowiedzeniu jest to 
Bóg-Człowiek ukrzyżowany. Wydaje się, że kochający takiego Boga widzą 
w Nim przede wszystkim człowieka, ofiarę działań innych ludzi, współ-
czują mu po ludzku, rozumieją Jego cierpienie, dlatego są wdzięczni – stąd 
miłość z wdzięczności. W drugim wypowiedzeniu mamy Boga działają-
cego i to w sposób trudny dla człowieka: Bóg, który nas krzyżuje. Miłość 
do takiego Boga wymaga zaufania i siły, to jakby miłość pomimo wszyst-
ko, dlatego otrzymuje miano wspaniałomyślna. Dopiero trzeci wizerunek 
Boga, który stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu jest obrazem 
pełnym, jest jakby połączeniem dwóch poprzednich, bo zawiera w sobie 
wiedzę, że to ten sam Bóg za człowieka umiera i dopuszcza wobec człowie-
ka cierpienia. Uświadomienie sobie tej prawdy wyzwala w człowieku 
miłość bez stawiania warunków, a taka właśnie zysk przynosi. Jest to zysk 
przede wszystkim człowieka, bo sprawiedliwość Ojca i miłość Syna  
(st. 13) stały się dla niego jednością, może więc postępować tak, jak tego 
oczekuje Bóg, nie boi się Go i nie buntuje przeciw Niemu. Ale jest to 
także zysk dla Boga. Przecież On chce zbawiać człowieka. Świadomego 
człowieka łatwiej jest zbawiać. Ale taki poziom świadomości trudno 
osiągnąć.

* * *

W rozważaniach ks. Jerzego Popiełuszki imię Boga pojawia się wiele 
razy Bóg (st. 1, 5, 7, 9, 10, 11), Chrystus (st. 3, 6), Syn Maryi (st. 4), Pan 
(st. 8), Ojciec (st. 14), ale wyraźnie widać, że wielość ta nie służy rozważa-
niom dotyczącym natury Boga. Jawi się On przede wszystkim w działa niu 
skierowanym na człowieka. 

Jest to – podobnie jak u św. Jana Vianeya – Ojciec, ale Ojciec łagodny, 
pomagający człowiekowi i trwający przy nim, dający mu oparcie. To On 
kształtuje człowieka: Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg 
(st. 11) i decyduje o jego losach: Dopomóż Panie wszystkim ludziom (...) 
zrozumieć, że losy ich w Twoich rękach spoczywają... (st. 8). 

Bóg szanuje człowieka: On szanuje naszą wolność (st. 1), traktuje go 
po partnersku (co także wynika z szacunku): Warto proponować Bogu 
współpracę (st. 1). Jest blisko człowieka: Pozostaje przy nas (st. 1), ta 
bliskość wynika stąd, że pozostawił w człowieku Swój ślad: W każdym 
człowieku jest ślad Boga (st. 7), obraz Boga (st. 10). Jest to Bóg miłujący 
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pomimo wszystko, pragnący zawsze pomagać i w każdej sytuacji zachowu-
jący, niejako na kredyt, wiarę w człowieka: Pozostaje przy nas z nadzie-
ją, że nawet gdy Go wydamy, trwając w złu, jeszcze uchwycimy się Jego 
ręki (st. 1), Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, 
które stają do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę. Choćby po 
ludzku przegrał całkowicie (st. 9). W stacji 10 przymioty Boga są nazwa-
ne bezpośrednio: pełen dobroci, wyrozumiałości i miłości. 

Bóg w Chrystusie podzielił los człowieka: Chrystus szedł (...) umęczo-
ny do kresu sił, upadł, dotknął czołem prochu ziemi (st. 3). Uczynił to  
z miłości Na Jego (Chrystusa) twarzy (...) pozostały ślady dotknięcia – (...) 
pierwszy ewangeliczny popielec (...). Znak ten (...) mówi o miłości, która 
wzięła na siebie cudze sprawy. (st. 3). 

Człowiek wychowywany przez takiego Boga jest świadomy wagi 
swego człowieczeństwa. Ks. Popiełuszko mówi o tym kilka razy: Życie 
trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno (st. 7), Bez względu na to, jaki 
pełnisz zawód, jesteś człowiekiem. Aż człowiekiem (st. 7), Zbierz się, 
ogarnij, dźwignij. Zacznij od nowa... Spróbuj, bo życie masz tylko jedno 
(st. 9). Rozumie też, że życie jest także zadaniem, które trzeba wypełnić: 
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem 
(st. 7). Zadanie to jest oczekiwaniem na przyjście Pana wypełnionym 
czuwaniem. Nie chodzi jednak o trwanie w oczekiwaniu, człowiek musi 
działać: Czuwanie i oczekiwanie nie utożsamiają się z bezczynnością  
(st. 14). W tym czasie człowiek ma konkretne obowiązki: Chrześcijanin 
musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, 
dobra, prawdy, wolności i miłości (st. 6). 

Głównym jest głoszenie prawdy i trwanie przy niej (wyraz prawda 
pojawia się aż czternaście razy w różnych kontekstach). Prawda łączy się 
z miłością i jak ona trwa wiecznie. Jest to zadanie trudne: wielkość praw-
dy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych (st. 11), ale 
warto zadać sobie trud jej wypełnienia, bo jest nieśmiertelna (st. 11). Ma 
to być prawda słowa: prawda wypowiadana w słowie (st. 1), mamy wy-
powiadać prawdę, gdy inni milczą (st. 13) i prawda czynu: Nie możesz 
jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Nie możesz jednocześnie służyć 
dwóm panom, musisz dokonać wyboru (...) (st. 5); oznaką męstwa jest 
walka o prawdę (st. 6); Pozostać sobą – żyć w prawdzie – to jakieś mini-
mum (...) (st. 7). Z trwaniem w prawdzie wiąże się konieczność gotowo-
ści do walki, bo od wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą (st. 11); 
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oznaką męstwa jest walka o prawdę (st. 6); prawda (...) kosztuje. Każda 
rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna (st. 2).

O miłości ks. Popiełuszko mówi niewiele. Znajdujemy słowa: Prawda 
zawsze łączy się z miłością (st. 11). Z tego konsekwentnie wynika, że 
miłość – tak jak prawda – jest trudnym zadaniem miłość kosztuje (st. 11), 
ale to ona właśnie powinna być motywacją do podejmowania zadań, 
które wynikają z faktu bycia człowiekiem: Motywem czujnego życia po-
winna być miłość (st. 14). Może się ona przejawiać w pomocy innym, 
przebaczaniu, modlitwie: Mamy (...) wyrażać miłość i szacunek, gdy inni 
sieją nienawiść. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie 
chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią (st. 13).

Wolność to kolejne zadanie człowieka. Uświęcona została przez fakt, 
że Bóg szanuje naszą wolność (st. 1). Najważniejsza dla człowieka jest 
wolność wewnętrzna, zniewolenie zewnętrzne nie upadla: Zachować 
godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrz-
nym zniewoleniu (st. 7).

Ks. Popiełuszko wie, że wypełnienie zadań człowieka jest trudne, stąd 
w sposobie formułowania myśli tak często pojawiają się zdania rozkazu-
jące i życzące: Mamy wypowiadać, (...) wyrażać, (...) modlić się.... (st. 
13); Życie powinno być... Motywem życia powinna być... (st. 14); Zbierz 
się, ogarnij, dźwignij... (st. 9); Dopomóż Panie... Wzbudź (Panie) tęskno-
tę... (st. 8); Życie trzeba godnie przeżyć... (st. 7); Musisz dokonać wyboru... 
(st. 5). 

Ten obraz idealny kontrastuje z rzeczywistością. Od razu należy jednak 
zauważyć, że autor rozważań nie skupia się na tym, co złe, niedoskonałe, 
mówi o niedostatkach jakby przy okazji. W świecie ludzkim jest wiele 
cierpienia. Ma ono charakter fizyczny: dręczą nas bóle i rany fizyczne  
(st. 4) oraz duchowy: często spotyka (ludzi) niepokój, rozterka i załama-
nie (...) jesteśmy upokorzeni, pozbawieni praw, i godności (st. 4). To 
cierpienie zadają sobie ludzie nawzajem: jesteśmy (my, ludzie) upokorze-
ni, pozba wieni praw, i godności (przez innych ludzi). Zło przejawia się 
w tchórzostwie, nienawiści, braku pomocy drugiemu człowiekowi, nie-
umiejętności przebaczenia, lekceważeniu życia: Mamy wypowiadać 
prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać szacunek, gdy inni sieją nienawiść. 
Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. 
Przebaczać, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekce-
ważą. (st. 13). Autor rozważań takie postawy tłumaczy nie nędzą ludzkiej 
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natury, lecz niewiedzą człowieka, brakiem znajomości, zrozumienia Boga. 
Najpełniej wyra żone to zostało w rozważaniach stacji 14. Źle czynią ci, któ-
rzy motywację do swych postępków czerpią z bojaźni, groźby kary za prze-
winienia. Ci upatrują wartości w sprawach doczesnych, a więc ci, którzy nie 
poznali prawdziwego oblicza Boga. Inną przyczyną słabości człowieka jest 
wiara, która nie rodzi głębokiej ufności. W rozważaniach stacji 13. znajduje-
my parabolę mówiącą o dziecku, które stojąc w oknie płonącego domu, nie 
widząc nic, rzuca się w dół na wezwanie ojca. Ks. Jerzy opatruje tę historię 
komentarzem: Brakuje nam takiej wiary. 

Tak więc człowiek obecny w rozważaniach ks. Jerzego Popiełuszki 
jest wprawdzie słaby, poddawany wielu próbom, ale jest to człowiek 
świadomy, przeżywający swoją wiarę nie tylko emocjonalnie, ale także 
intelektualnie. Rozumie ją jako zadanie, które powinien i jest w stanie 
wykonać, bo ma obok siebie (a nie gdzieś w oddali) Boga, który kocha  
i czeka na okazję, by wesprzeć swoje umiłowane stworzenie. I to właśnie 
jest zasadnicza różnica pomiędzy wizerunkami Boga i człowieka stwo-
rzonymi przez dwóch niezwykłych przedstawicieli Kościoła Katolickie-
go. Tkwi ona w sposobie patrzenia na człowieka, w rozumieniu roli 
człowieka w świecie. Obaj doskonale wiedzą, że człowiek jest umiłowa-
nym stworzeniem Bożym, ale ponieważ inne są ich doświadczenia życio-
we, inna jest rzeczywistość historyczna, w której żyją, inna w końcu jest 
postawa Kościoła wobec człowieka, wyprowadzają z tej wiedzy odmien-
ne wnioski. 

Wiara św. Jana Vianeya zrodziła się i wzrosła w czasach, gdy pozycja 
Kościoła katolickiego była zagrożona i niepewna. Jego droga do posługi 
kapłańskiej najeżona była zewnętrznymi trudnościami. Miał ogromne 
kłopoty z nauką. Jako księdza spotkało go odrzucenie, niesprawiedliwe 
osądzanie. Główną posługą wobec wiernych była spowiedź, a więc wciąż 
stykał się ze złem które czynią ludzie. Ponadto w XIX w. powszechne 
były przekonania, że wiara nie ma związku z rozumowym działaniem 
człowieka, jest przejawem wyłącznie życia uczuciowego5. Nic dziwnego, 
że wiara św. Jana miała charakter bardziej emocjonalny niż intelektualny, 
mógł on obawiać się, że człowiek zatraca w sobie obraz Boga. Stąd pod-
kreślanie słabości ludzkiej i bardzo ludzkie oczekiwanie kary oraz wizja 
Boga dalekiego, nie do końca zrozumiałego. 

5 Por. Katolicyzm A – Z, red. ks. Z. Pawlak, s. 387. (K. Bukowski, hasło wiara).
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Inna była sytuacja ks. Jerzego Popiełuszki. On dorastał w czasach po 
Soborze Watykańskim II, a już od czasów papieża Piusa X uznawano, że 
wiara nie jest tylko uczuciem religijnym, ale prawdziwym, rozumowym 
uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz6. W XX wieku na obraz człowieka, 
rozumienie jego miejsca i roli w historii zbawienia miały wpływ perso-
nalistyczne przekonania, że osoba ludzka ciągle się staje, jest egzystencją 
tworzącą swą egzystencję, jest stworzona po to, by przekraczać siebie, 
dąży do ciągłego postępowania naprzód7. I taki sposób widzenia człowie-
ka jest wyraźnie widoczny w rozważaniach ks. Popiełuszki. Człowiek 
świadomy swej egzystencji, człowiek, dla którego wiara jest nie tylko 
przeżywaną emocją, ale skutkiem pracy intelektu, inaczej widzi Boga, 
staje z Nim niejako twarzą w twarz. Chce się wierzyć, że wtedy widzi 
lepiej.

6 Tamże, s. 388.
7 Por. Tamże, s. 308 (A. Sparty, hasło: personalizm).
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