
Katecheza V. Ks. Ireneusz Mroczkowski. Dojrzałość chrześcijańska owocem 

współpracy z Duchem Świętym. 

Duch Święty – Parakletos w zmartwychwstaniu Chrystusa objawił się jako Ten, 

który daje życie: „Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze 

śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha” (Rz 8,11) 

Wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy 

sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo. Na drodze 

wewnętrznego dojrzewania, które jest zarazem pełnym odkryciem sensu 

człowieczeństwa – Bóg przybliża się do człowieka, wnika coraz głębiej w cały świat 

ludzki. Dojrzałość chrześcijańska jest owocem współpracy osoby ludzkiej z łaską 

Boga. Najważniejszym owocem dojrzałości chrześcijańskiej jest świętość, która 

w życiu doczesnym pozwala nie tylko unikać grzechu, ale skutecznie przeciwstawiać 

się relatywizmowi moralnemu i egoizmowi społecznemu. Chrześcijańskimi 

inspiracjami takiej dojrzałości jest osobowo-podmiotowa możliwość 

urzeczywistniania w sobie obrazu Bożego, zdolność do karmienia się na 

poszczególnych etapach życia łaską sakramentów oraz możliwość kierowania się 

sumieniem. 

1. Duchowo – osobowa dojrzałość człowieka 

Bycie osobą ludzką jest właściwym człowiekowi sposobem bycia w naturze, która 

zapewnia tożsamość człowieka. Podmiot działania wykorzystujący ludzką 

rozumność, wolność, zdolność do miłości, troszczy się o integrację ludzkiej biologii 

i psychiki w byciu osobowym. Zatroskanie staje się moralnym gwarantem ludzkiej 

godności. Tożsamość człowieka zakłada zdolność do włączenia biologiczno-

psychicznego dynamizmu człowieka w celowe działanie osoby, połączenie 

wolności z odpowiedzialnością i kierowanie się sumieniem. Taka wizja osoby jest 

otwarta na Jezusowe bycie Drogą, Prawdą i Życiem, interpretowane w kontekście 

życia Trójcy Świętej. Połączenie najgłębszej potrzeby człowieka z najgłębszą 

tajemnicą Boga Trójjedynego otwiera twórczy dialog, odsłaniający w Trójcy Świętej 

trzy źródła moralności; w Bogu Ojcu odkrywa się źródło życia, w drodze za 

Jezusem – cel wędrówki, zaś w Duchu Świętym inspirację do miłości. Niezwykle 

ważna dla zrozumienia podstaw dojrzałości chrześcijańskiej jest interpretacja 

biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Być 

obrazem znaczy być stworzeniem Boga, który poprzez akt stwórczy uzdalnia 

człowieka do dialogu ze sobą. Człowiek jako obraz Boży może być podmiotem 

przymierza z Bogiem. 

2. Sakramentalne podstawy dojrzałości 



Chrześcijanin łączy osobistą historię z historią wiernego i miłującego Boga. Żadna 

sytuacja jego życia nie musi odtąd rozwinąć się w pustkę bezsensu i trwogę 

rozpaczy. W sakramentalnym wymiarze egzystencji człowieka szczególna jest rola 

Ducha Świętego. To Duch Święty prowadzi Kościół do prawdy i jednocząc we 

wspólnocie i w posłudze, wyposaża go w dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne. 

Wszystkie zatem sakramenty wzbogacając nasze życie poprzez łączność 

z Chrystusem są sakramentami Kościoła. To Kościół Jezusa Chrystusa jest niejako 

źródłem sakramentów; one z kolei budują Kościół, o ile uobecniają i udzielają 

ludziom Boga, zwłaszcza w Eucharystii. 

3. Dojrzałość chrześcijańska i sumienie. 

Promocja sumienia jako świadka, stróża i sędziego ludzkich czynów polega na 

integralnym wkomponowaniu wiary, nadziei i miłości w przygotowanie 

i przeżywanie sakramentu pokuty przez świadomy, wolny i zdolny do miłości 

podmiot, który znajduje się w przestrzeni Bożego Miłosierdzia. Podstawę stanowi 

teologia sakramentu pokuty. Opiera się ona na trzech fundamentach. Pierwszym 

jest wierność Boga, bogatego w miłosierdzie, który ofiaruje swego Syna dla 

zbawienia grzesznego człowieka. Drugim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

w którym pokonana zostaje śmierć i grzech ludzki. Trzecim fundamentem jest 

otwarcie poprzez sakramenty (chrzest, Eucharystię i pokutę) drogi do nowego 

życia. Sumienie ma decydującą rolę w akcie nawracania człowieka, czyli odwrócenia 

się od zła i zwrócenie się ku Bogu i ludziom. Proces nawrócenia wymaga trudu, 

pokuty i ciągłego oczyszczania, którym kieruje sumienie jako sędzia. Łaska 

miłosierdzia przychodzi nie tylko w postaci sakramentu pokuty, ale także chrztu 

i Eucharystii. 

Chrześcijańska koncepcja dojrzałości osobowej powinna być przedmiotem 

zainteresowania członków AK. Jednym z ważnych celów musi być formacja 

dojrzałych osobowościowo ludzi. Szczególnie istotne jest świadome podjęcie pracy 

nad formacją sumienia, jako świadka prawdy moralnej, stróża godności człowieka i sędziego 

ludzkich czynów. 

 


