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CHRYSTOCENTRYZM 
W KAZNODZIEJSKIEJ POS UDZE S OWA

Ka dy kaznodzieja skupia swoj  uwag  na tre ci, któr  powinien przekaza  s u-

chaczom. Dlatego pyta: Co g osi ? Co akcentowa ? W zwi zku z tym stoi przed 

doborem tre ci potrzebnych do zbudowania konkretnej jednostki kaznodziejskiej. 

Pytania te s  w pe ni uzasadnione, gdy  g osiciel s owa Bo ego ma do dyspozycji 

obfite tre ci zawarte w Pi mie wi tym, nauczaniu Ko cio a i wiernej jemu teolo-

gii, a powinien tak e czerpa  z ró nych dziedzin wiedzy o cz owieku i jego prob-

lemach. Celowe jest zatem pytanie o g ówn  zasad  doboru i akcentowania tre ci

w kaznodziejskiej pos udze s owa. Wokó  czego powinna zatem skupia  si  ca a

pos uga s owa? Je eli zapytamy, co nale y g osi , odpowied  nasza skoncentru-

je si  na tre ci, tj. na s owie Bo ym lub kerygmacie. Je eli zapytamy, kogo nale y

g osi , odpowied  skupi si  na osobie Jezusa Chrystusa. St d te , pe ni c kazno-

dziejsk  (lub katechetyczn ) pos ug  s owa, nale y przede wszystkim g osi  osob

i dzie o, s owa i czyny zbawcze Jezusa Chrystusa. Wynika z tego, e w doborze, 

porz dkowaniu i akcentowaniu tre ci kaznodzieja powinien kierowa  si  zasad

chrystocentryzmu. Inaczej mówi c, obowi zuje go koncentracja chrystologicz-

na. Spróbujmy zatem wnikn  w genez  homiletycznej zasady chrystocentryzmu 

i przybli y  jej zastosowanie w kaznodziejskiej pos udze s owa Bo ego.

1. Od teorii kazania o Chrystusie do zasady chrystocentryzmu 
w homiletyce XX w. 

Teologia pastoralna wywodzi swoj  nazw  od Jezusa Chrystusa Dobrego 

Pasterza, który zna swoje owce, prowadzi je i za nie oddaje swe ycie (por. J 10,11-

18). Jako dyscyplina teologiczna ze swej natury oparta jest na mocnych podstawach 

chrystologicznych, gdy  dotyczy urzeczywistniania si  Ko cio a we wspó czesnym

wiecie 1. Nie zawsze jednak w ten sposób pojmowano t  dyscyplin  teologiczno-

praktyczn , bowiem przez d ugi okres by a ona pod wp ywem antropocentryzmu 2.

 1 Zob. R. K a m i s k i, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 91–97; F. Wo r o -
n o w s k i, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1972, s. 66–71. 
 2 A. L. S z a f r a s k i, Chrystologiczny aspekt teologii pastoralnej, [w:] Chrystocentryzm w te-
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Jako samodzielna dyscyplina uniwersytecka, wprowadzona w 1777 r. na uniwer-

sytetach monarchii austro-w gierskiej, mia a przede wszystkim s u y  kszta ceniu

i wychowywaniu duszpasterzy pos usznych w adzy pa stwowej, a przez nich for-

mowaniu katolików na wzorowych obywateli cesarstwa 3. By a wi c pod silnym 

wp ywem nurtów o wieceniowych i czynników ludzkich, co decydowa o o jej an-

tropocentrycznym nastawieniu, trwaj cym do po owy XX w. 4 Mia o to równie

wp yw na ówczesn  homiletyk .

Niemiecki homileta Anzelm Günthör podkre la, e w wieku XX w nauce i dzia-

alno ci Ko cio a oraz w teologii dokona  si  wyra ny zwrot ku Chrystusowi 5.

Chrystocentryzm zainspirowany zosta  bowiem nauczaniem papieskim, pocz wszy

od Piusa X, który kierowa  si  zawo aniem: „Instaurare omnia in Christo”, czyli 

„Odnowi  wszystko w Chrystusie”. Pius XI, przez swoj  encyklik Quas primas
o Chrystusie Królu (11 XII 1925 r.), wprowadzi  do liturgii uroczysto  Chrystusa 

Króla. Natomiast przez encykliki Miserentissimus Redemptor (8 V 1928 r.) i Caritate 
Christi (3 V 1932 r.) uwydatni  znaczenie kultu Naj wi tszego Serca Pana Jezusa. 

Papie  ten podkre li  wi c decyduj c  rol  Chrystusa w Ko ciele i wiecie. Z ko-

lei papie  Pius XII w encyklice o Pi mie wi tym – Divino Afflante Spiritu (30 IX 

1943 r.) wezwa  biskupów i kap anów do g oszenia Ewangelii Chrystusa. Ten e

papie  w czasie II wojny wiatowej, powoduj cej mier  i cierpienia milionów lu-

dzi, wyda  encyklik Mystici Corporis, czyli O mistycznym Ciele Chrystusa (19 VI 

1943 r.), wskazuj c na chrystocentryczny aspekt eklezjologii. Po wojnie za  w en-

cyklice Mediator Dei (20 XI 1947 r.) podkre li  obecno  i dzia anie Chrystusa 

w liturgii 6. W zwi zku z tym nurtem w Ko ciele – tak e i w teologii katolickiej – 

coraz bardziej rozwija a si  chrystologia. Wywiera o to równie  wp yw na homi-

letyk , w której coraz mocniej zarysowywa  si  nurt biblijny i liturgiczny. 

Chc c uwydatni  homiletyczne przemiany w spojrzeniu na kazanie chrystolo-

giczne, cofnijmy si  do XIX w. Wówczas homileci cz ciej zajmowali si  kaza-

niami dogmatycznymi i moralnymi, a niektórzy z nich zwracali uwag  na tre ci

chrystologiczne, podaj c wskazania dotycz ce g oszenia kaza  na uroczysto ci

Jezusa Chrystusa 7 i o m ce Pa skiej 8. Pisz c na temat g oszenia tajemnic wiary, 

zwracali tak e uwag  na kazania ku czci Boskiego Zbawiciela 9. Trudno jednak 

ologii, red. E. Kope , Lublin 1977, s. 79, 80; A. M i s i a s z e k, Teologia pastoralna (podr cznik),
Gda sk 1994, s. 23.
 3 Zob. R. K a m i s k i, Wprowadzenie do teologii..., s. 16–22.
 4 F. X. A r n o l d, Wort des Heiles als Wort in die Zeit, Trier 1961, s. 13; F. B l a c h n i c k i, O ekle-
zjaln  koncepcj  teologii pastoralnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 
1965, 8, nr 1, s. 63, 64; P. P o r b a, Dzieje katechetyki, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce,
t. III, cz. 2, Lublin 1977, s. 139. 
 5 Die Predigt. Theoretische und praktische theologische Wegweisung, Freiburg 1963, s. 89–91.
 6 Tam e, s. 90. 
 7 Zob. J. K r u k o w s k i, Teologia pasterska katolicka, t. I, Przemy l 1869, s. 373–375.
 8 Tam e, 384–389; J. S k i d e , Celniejsze prawid a homiletyki, Wilno 1835, s. 110–112; 
J. W i l c z e k, Pastoralna o homiletyce, t. I, Kraków 1864, s. 197, 198; J. S z p a d e r s k i, O zasa-
dach wymowy, t. I, Kraków 1870, s. 237–238. 
 9 J. W i l c z e k, Pastoralna o homiletyce..., s. 195, 196; A. Wa y s k i, Homiletyka, Kraków 
1891, s. 205–212; B. M a r k i e w i c z, O wymowie kaznodziejskiej, Kraków 1898, s. 473–476. Zalicza 
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mówi  o zwartej i szerszej refleksji homiletycznej na temat kaza  chrystologicz-

nych w XIX w. Podobnie jest w homiletyce polskiej pierwszego trzydziestolecia 

XX w., o czym wiadcz  przyk ady podr czników W adys awa Krynickiego 10

i Henryka Haducha 11.

Dopiero homileci okresu mi dzywojennego rozwin li teori  kazania chrysto-

logicznego, postuluj c, aby kaznodzieje wi cej mówili o Chrystusie. Wyrazi  to 

w 1917 r. niemiecki benedyktyn Fortunat Ibscher, którego publikacja na temat 

kazania o Chrystusie zosta a przet umaczona na j zyk polski i wydana w 1918 r. 

w Krakowie 12. W zamieszczonych na pocz tku tej ksi ki dwu recenzjach, pt. 

„Z g osów krytyki” czytamy najpierw wypowied  ks. Klemensa Loenartza TJ: 

„Streszczeniem i skróceniem Ewangelii jest osoba Jezusa Chrystusa. S owo 

Ewangelii w Jezusie Chrystusie sta o si  cia em [...] Otó  musimy opowiada

Chrystusa; musimy opowiada  o Jego osobie, Jego przyk adzie, Jego yciu i cha-

rakterze, Jego dzia aniu w Ko ciele i w ka dej duszy ludzkiej. Bo w Chrystusie 

wszystko inne si  mie ci” 13. Dlatego autor ten bardzo zaleca g oszenie kaza

chrystologicznych. Z kolei o. dr Thaddäus Soiron OFM napisa : „Wywody za

o tre ci dochodz  do postulatu, eby ka de kazanie zbudowa  chrystocentrycz-

nie, ka d  prawd  religijn  i obyczajow  oprze  na Chrystusie i w Nim j  obra-

zowo i ywo przedstawi ” 14. Wspomniany homileta wskazuje wi c na potrzeb

kierowania si  chrystocentryzmem w g oszeniu kaza , co ju  wówczas by o uza-

sadnione szukaniem jasnej zasady doboru i porz dkowania rozleg ych tre ci ka-

znodziejskich.

Natomiast Fortunat Ibscher, przytaczaj c motto: „[...] omni modo Christus an-

nuntietur” – „[...] na wszelki sposób g osi si  Chrystusa” (Flp 1,18), w przedmo-

wie pisze: „ ycie i dzia alno  kap ana ca  swoj  tre  zawdzi czaj  temu, e

kr  oko o s o ca, którym jest Jezus Chrystus. Zadanie to, zastosowane do ka-

znodziei i kazania, brzmi tak: O tyle jeste  zwiastunem i pos a cem Boga, i two-

je s owo o tyle jest s owem Bo ym, o ile g osisz Chrystusa i jeste  kaznodziej

Chrystusowym” 15. St d autor ten w pierwszej cz ci swojej publikacji po wi -

ca sporo uwagi tre ci kazania o Chrystusie, które powinno przybli a  Boga Ojca, 

a wi c to, co Bóg objawi  ludziom, czyli wol  Bo . Takie kazanie stanie si  dla 

s uchaczy drogowskazem w d eniu do zbawienia, przyniesie im pociech  ducho-

te kazania do panegiryków i nazywa je „mowami pochwalnymi na cze  Boskiego Zbawiciela”, tam-
e, s. 473; J. S z p a d e r s k i, O zasadach wymowy..., s. 233–234. 

 10 Wymowa wi ta, wyd. II, Pozna  1921, s. VIII (pisze o kazaniach dogmatycznych i moralnych, 
nie pisze na temat kaza  o tajemnicach wiary wi tej i o Chrystusie).
 11 Zasady wymowy ogólnej i ko cielnej, Kraków 1927, s. 401, 402 (omawia kazania o tajemnicach 
wiary wi tej i kazania pasyjne).
 12 Chrystusa opowiadajcie. S ówko w piek cej sprawie, nak adem towarzystwa kap anów „Czytelnia 
ksi y” w Krakowie, Kraków 1918. 
 13 „Chrysologus” 1917/18, 58, nr 5, s. 451. Podaje si  za: F. I b s c h e r, Chrystusa opowiadajcie...,
s. III.
 14 „Theologie und Glaube” 1917, 9, nr 8, s. 564. Podaje si  za: F. I b s c h e r, Chrystusa opowia-
dajcie..., s. IV. 
 15 Chrystusa opowiadajcie..., s. VII. 
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w , zainteresuje, b dzie praktyczne. Powinien wi c kaznodzieja obrazowo i pla-

styczne przedstawia  Chrystusa, pobudza  do na ladowania Go oraz jednoczenia 

si  z Nim na modlitwie i w Eucharystii 16. W cz ci drugiej Ibscher pisze, e kazno-

dzieja powinien opowiada  Chrystusa na wzór w. Paw a Aposto a i w. Franciszka 

z Asy u. Aby za  g osiciel s owa móg  to przekonuj co czyni , powinien gor co

mi owa  i ci gle poznawa  Chrystusa 17. W ko cowej cz ci autor zamie ci  11 

szkiców kaza  o Chrystusie 18.

Tak wi c w dobie panowania neoscholastyki i propagowania kaza  katechi-

zmowych Fortunat Ibscher zaproponowa  skupianie tre ci kaznodziejskich na oso-

bie i dziele zbawczym Chrystusa. Mo na powiedzie , e stopniowo kierowa o to 

my l homiletyczn  ku biblijnemu kerygmatowi, którego wiadectwem g oszenia

jest Nowy Testament 19.

W okresie mi dzywojennym w Polsce, za homiletami niemieckimi, przepo-

wiadanie Chrystusa propagowa  ks. Zygmunt Pilch 20. Opublikowa  on najpierw 

artyku  pt. Zbli anie Chrystusa w naszym przepowiadaniu 21, a nast pnie w pod-

r czniku zbiorowym przybli y  za o enia kaza  o Chrystusie 22. Za o enia te wy-

razi  nast puj co: „Ca a praca kaznodziejska Ko cio a jest w swej istocie przepo-

wiadaniem Chrystusa. Wszyscy kaznodzieje g osz  tylko jego nauk , jego dzie a

i jego Osob . Do tej najwa niejszej postaci odnosi si  wszystko na ziemi, w niej 

ze rodkowuj  si  nawet dzieje ca ego wiata” 23. Powinien wi c Chrystus by

w centrum kaznodziejskiego nauczania, w którym nale y przybli a : „Wszystko, 

co s u y do poznania Osoby, ycia, nauki i dzie a”. Kaznodzieja powinien „da-

wa  w przepowiadaniu pe ny obraz ziemskiego ycia i nauczania. Id c krok za 

krokiem za Jezusem w ewangeliach, wyk ada  etapami jego nauk , cuda, proroc-

twa, jego ofiar  i chwa . Przedstawia  wiernym w Jezusie idea  do na ladowania

w yciu i w cierpieniu” 24.

Wyrazem chrystologicznego kierunku w homiletyce mi dzywojennej jest zawar-

ta w polskim podr czniku z 1935 r. teoria kaza  na uroczysto ci Pa skie, a w tym 

kaza  o sercu Jezusowym, Ciele mistycznym Chrystusa i Eucharystii 25. Tak wi c

 16 Chrystusa opowiadajcie..., s. 13–73.
 17 Tam e, s. 76–90.
 18 M.in. na temat: „Chrystus a pokój” (Bo e Narodzenie); „Chrystus, Zbawiciel wiata i król naro-
dów” (Trzech Króli); „Chrystus a bohaterstwo” (do m odzie y w Niedziel  Palmow , w czasie woj-
ny); „Krew Chrystusowa” (Wielki Pi tek); „Mi o  Zbawiciela Zmartwychwsta ego” (Wielkanoc). 
Tam e, s. 93–105. Autor zamie ci  m.in. szkic homilii o wskrzeszeniu m odzie ca z Naim na XV 
niedziel  po Zes aniu Ducha wi tego. Tam e, s. 120–122.
 19 Zob. A. L. S z a f r a s k i, Chrystologiczny aspekt teologii..., s. 83. 
 20 Opar  si  m.in. na autorach: C. K r i e g, Homiletik oder Wissenschaft von der Verkündigung 
des Gotteswortes, Freiburg in Br. 1915, s. 122–125; G. K i e f f e r, Predigt und Prediger, Paderborn 
1924, s. 100–103; Th. S o i r o n, Die Christuspredigt, „Kirche und Kanzel” 1926, s. 15–37. 
 21 „Przegl d Homiletyczny” 1935, 13, s. 97–116; Z. P i l c h, Zbli anie Chrystusa w ko cielnym
przepowiadaniu, Kielce 1935. 
 22 Przepowiadanie Chrystusa, [w:] Homiletyka duszpasterska [dalej: HDp], Kielce 1935, s. 315–
320.
 23 Tam e, s. 315. 
 24 Tam e, s. 317. 
 25 Z. P i l c h, Kazania Pasyjne, [w:] HDp, s. 320–322; S. u k o w s k i, Kazania eucharystycz-
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w porównaniu z podr cznikami homiletyki XIX w. i pierwszego trzydziestolecia 

XX w., w podr czniku zbiorowym homileci o wiele wi cej miejsca po wi cili ka-

zaniom chrystologicznym, przez co stopniowo dojrzewa  kierunek chrystocen-

tryczny 26. W okresie mi dzywojennym ukaza o si  te  wiele zbiorów kaza  o te-

matyce chrystologicznej 27.

W 1936 r. z postulatem chrystocentryzmu w g oszeniu kaza  zwróci  si  profe-

sor uniwersytetu w Innsbrucku jezuita Josef Andreas Jungmann w swojej s ynnej

ksi ce pt. Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung 28. Inspiruj c ke-

rygmatyczn  odnow  ko cielnego przepowiadania, wskazywa  na potrzeb  skupia-

nia g oszonych tre ci wokó  osoby i dzie a zbawczego Chrystusa. Chrystusa bowiem 

g osili Aposto owie i takie kazanie konieczne jest do odnowy ycia Ko cio a 29.

Ks. Marian Rzeszewski w 1957 r. napisa : „O rodkiem objawienia jest Chrystus. 

Dlatego kaznodziejstwo nasze musi by  chrystocentryczne. W Chrystusie Panu 

wype ni o si  objawienie. Wyja niamy Chrystusa ukazuj c, jak przyniós  zbawie-

nie i jak je kontynuuje (sakramenty, Ko ció ). Wówczas prawdy wiary bior  od 

Chrystusa warto  i g bi ” 30. Natomiast w podr czniku pt. Wyk ad zasad ko -
cielnej wymowy 31 ks. Zygmunt Pilch, chocia  nie omawia osobno typologii ka-

za , podkre la jednak, e Ko ció  jest mistycznym Cia em Chrystusa i uwydatnia 

znaczenie kazania o mszy w., liturgii i roku ko cielnym 32. Tego rodzaju akcen-

ty p yn ce z mi dzywojennego nurtu liturgicznego w homiletyce torowa y rów-

nie  drog  do chrystocentrycznego traktowania liturgii, co w pe ni dojdzie do g o-

su pod wp ywem nauki II Soboru Watyka skiego.

Kaznodzieja powinien wiernie g osi  s owo Bo e, a przez to przybli a  s ucha-

czom wol  Bo  i uczy  jej wype niania. Nie mo e zatem obchodzi  si  ze s o-

wem Bo ym w sposób dowolny, ale musi je dobrze pozna , nale ycie wy o y

i odpowiednio akcentowa . Kieruj c si  za  dobrem s uchaczy, b dzie poznawa

tak e ich potrzeby, co pozwoli mu wyj  im naprzeciw i spe ni  ich oczekiwania. 

Dlatego z ot  regu  doboru i akcentowania tre ci teologicznych jest zasada chry-

stocentryzmu.

ne, [w:] HDp, s. 322–326; J. J a r o s z e w i c z, Kazania o Ko ciele, [w:] HDp, s. 335–337; ten e,
Kazania o Ciele mistycznym Chrystusa, [w:] HDp, s. 337–339. 
 26 Ks. Kazimierz Bieszk wskazywa  na znaczenie liturgii jako ród a kaza , pisa  na temat kaza
o mszy w., roku ko cielnym, sakramentach i sakramentaliach, co torowa o równie  drog  do chry-
stocentryzmu. Zob. HDp, s. 225–273.
 27 Zob. np. J. S. A d a m s k i, Kazania o Naj w. Sercu Jezusowym, W oc awek 1920; I. B o b i c z, 
Jezus Chrystus Syn Bo y. Wyk ad Ewangelii w. Marka w 65 homiliach, Lwów 1938; F. B o d z a n o w -
s k i, Kazania. Jezus Chrystus, t. I: Odkupiciel, Owi ska 1934; W. S t a i c h, Król w cierniowej koronie. 
Kazania i szkice o Chrystusie Królu, Kraków 1926; Serce Jezusa. Kazania i szkice ksi y Towarzystwa 
Jezusowego, wyd. 2, Kraków 1928; T. T o t h, Triumf Chrystusa. Kazania, Kraków 1947.
 28 Regensburg 1936, s. 20–27. 30–44. 
 29 A. J u n g m a n n, Die Frohbotschaft..., s. 29 n., 119 n.
 30 Kaznodziejstwo, Warszawa 1957, s. 60. 
 31 Pozna  1958.
 32 Wyk ad zasad ko cielnej wymowy..., s. 370 n. Nie rozwin  teorii kazania chrystologicznego 
w swoim podr czniku: ks. Jan Czuj, Wymowa ko cielna, Warszawa 1955, s. 85.



CHRYSTOCENTRYZM W KAZNODZIEJSKIEJ POS UDZE S OWA 55

Z pomoc  homiletom i kaznodziejom pieszy wspó czesna teologia, w której re-

fleksja rozwija si  pod k tem chrystologicznym i chrystocentrycznym 33. wiadczy

o tym historiozbawcze uj cie teologii dogmatycznej wyra one mi dzy innymi 

w wydaniu zbiorowym Misterium zbawienia 34. Podobnie chrystocentryzm akcen-

towany jest w teologii pastoralnej ogólnej 35. Ks. Alfons Nossol zaznacza, e do-

piero od po owy XX w. w teologii praktycznej miejsce antropocentryzmu zajmuje 

chrystocentryzm. Wed ug tego teologa wspó czesna „teologia pastoralna koncen-

truje wszystkie zagadnienia chrystocentrycznie” 36. Równie  w takich jej dyscy-

plinach szczegó owych, jak liturgika i katechetyka 37.

Podobnie i we wspó czesnej homiletyce obowi zuje zasada chrystocentry-

zmu, na co wskazuje szereg publikacji 38, a w ród nich ksi ka Josefa Andreasa 

Jungmanna 39. Wspó cze ni homileci postuluj , aby refleksj  na temat kaznodziej-

skiej pos ugi s owa rozwija  wokó  Osoby i dzie a zbawczego Jezusa Chrystusa. 

Nale y zatem przybli y  definicj  chrystocentryzmu, a nast pnie uwydatni  g ów-

ne przes anki i motywy zajmowania si  nim w teorii i praktyce kaznodziejskiej.

Ks. Romuald ukaszyk poda  nast puj c  definicj : „Chrystocentryzm, pogl d

lub postawa, zgodnie z którymi Jezus Chrystus jako Bóg-Cz owiek jest punktem 

centralnym ca ej rzeczywisto ci wiata rozumnego, przede wszystkim cz owieka,

jego dzia ania; w sensie przedmiotowym – polega na ze rodkowaniu przez Boga 

w Chrystusie, jako centrum historii zbawienia, dzie a stworzenia, objawienia, od-

kupienia, zbawienia i pe ni eschatycznej cz owieka; w sensie formalnym polega 

na koncentracji wszystkich zagadnie  teologicznych, antropologicznych i kosmo-

 33 Zob. R. u k a s z y k, A. N o s s o l, Chrystocentryzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 
1979, k. 296–301; Chrystocentryzm w teologii, red. E. Kope , Lublin 1977; A. N o s s o l, Teologia 
na us ugach wiary. Wokó  zagadnie  odnowionej teologii, Opole 1978 (Chrystocentryczny cha-
rakter teologii, s. 25–40); A. Z u b e r b i e r, Teologia dzisiaj, Katowice 1975, s. 11 n. Zob. tak e:
P. G ó r a l c z y k, Chrystocentryzm ewangeliczny, [w:] Jan Pawe  II, Encyklopedia nauczania moral-
nego, red. J. Nagórny, K. Je yna, Radom 2005, s. 98–104; M. C h m i e l e w s k i, Chrystocentryzm,
[w:] Leksykon duchowo ci katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków, 2002, s. 121–123; 
T. Dola, Chrystocentryzm, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin–Kraków 
2002, s. 192–198; H. K ü n g, Christozentrik, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. II, Freiburg 
1958, k. 1169–1174; A. S c h i l s o n, Christozentrik, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. II, 
Freiburg 1994, k. 1176–1177. 
 34 T. I–II, Pozna  1967–1969. Zob. A. N o s s o l, Nowe próby ujmowania tajemnicy Chrystusa 
w teologii dogmatycznej, [w:] Chrystocentryzm w teologii, red. E. Kope , Lublin 1977, s. 41–49. 
 35 A. N o s s o l, Chrystocentryzm w teologii praktycznej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. III..., 
k. 299; A. L. S z a f r a s k i, Chrystologiczny aspekt teologii..., s. 79–96. (Chrystocentryzm w prze-
powiadaniu Ko cio a, s. 83–85).
 36 A. N o s s o l, Chrystocentryzm..., k. 299. 
 37 A. L. S z a f r a s k i, Chrystologiczny aspekt teologii..., s. 85–89.
 38 H. P a g i e w s k i, Zbawcze po rednictwo s owa, [w:] Teologia przepowiadania s owa Bo ego,
red. L. Kuc, H. Pagiewski, J. Nalaskowski, Warszawa 1971, s. 38–59; S. M o y s a, S owo zbawie-
nia, Kraków 1974, s. 99–115.; P. E. D u d a, Teologiczna koncepcja przepowiadania wed ug Tadeusza 
Soirona OFM. Studium historyczno-systematyczne, Katowice 1990, s. 135–146; A. L e w e k, 
Wspó czesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2, Warszawa 1980, s. 13; J. R a t z i n g e r, Christozentrik
in der Verkündigung, „Trierer Theologische Zeitschrift” 1961, 70, Nr. 1, s. 1–14; A. G ü n t h ö r, Die
Predigt..., s. 76–164; L. S c h e f f c z y k, Von der Heilsmacht des Wortes. Grundzüge einer Theologie 
des Wortes., München 1966, s. 22, 117–123; T. L u b a r t o w s k i, Zasada chrystocentryzmu we wspó -
czesnym przepowiadaniu s owa Bo ego, Kraków 1980 [mps pracy magisterskiej XX Misjonarzy]. 
 39 Glaubensverkündigung im Lichte der Frohbotschaft, Innsbruck 1963, s. 67–75. 
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logicznych wokó  idei Boga objawiaj cego si  w Jezusie Chrystusie, zgodnie z za-

sad  Jego dzia ania w historii zbawienia[...]; w sensie podmiotowym – jest pod-

staw  egzystencjaln , charakteryzuj c  si  tzw. chrystokszta tn  formacj ycia

osobistego i wspólnotowego [...]” 40.

W tym znaczeniu wspó cze ni teologowie skupiaj  swoj  refleksj  na Chrystusie. 

Ca a bowiem historia zbawienia ma wymiar chrystocentryczny. Podobnie y-

cie chrze cija skie powinno by ci le zwi zane z Jezusem Chrystusem, a przez 

Niego z Bogiem Ojcem i Duchem wi tym, czyli w czone w ycie Trójcy wi tej.

Kaznodzieja powinien zatem g osi  Chrystusa, poniewa  „nie ma w adnym innym 

zbawienia, gdy  nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, przez któ-

re mogliby my by  zbawieni” (Dz 4,12). Zwró my wi c uwag  na znaczenie i za-

stosowanie chrystocentryzmu w kaznodziejskiej pos udze s owa.

2. Znaczenie i zastosowanie chrystocentryzmu w pos udze s owa

a. Biblijny fundament i ród o chrystocentryzmu

Zasada chrystocentryzmu lub koncentracji chrystologicznej ma swoje podsta-

wy w Nowym Testamencie 41. Ks. bp Alfons Nossol napisa : „Przez Chrystusa, 

w Chrystusie i z Chrystusem nadesz o i zacz o si  w ca ej pe ni realizowa  za-

powiedziane w Starym Testamencie królestwo Bo e, czyli «nowe niebiosa i nowa 

ziemia» (Iz 65,17)” 42. Stary Testament zmierza bowiem ku Chrystusowi, a Nowy 

wyp ywa od Chrystusa i zmierza ku ostatecznemu wype nieniu w paruzji. Wskazuje 

na to jedno  ca ego Pisma wi tego, a w nim perspektywa zapowiedzi i przygoto-

wania w Starym Testamencie – wype nienia i realizacji w Chrystusie – oraz pe ni

eschatycznej w paruzji. Z zasad  wype nienia i kontynuacji wi e si  interpretacja 

typologiczna. Biblia ze swej natury jest chrystocentryczna i w tym aspekcie mo e

by  nale ycie rozumiana. Kaznodzieja mo e wi c uk ada  teksty biblijne w per-

spektywie historiozbawczej, na co wskazuje mi dzy innymi Kurt Frör 43.

Pismo wi te Nowego Testamentu jest g ównym wiadectwem chrystocentrycz-

nego g oszenia s owa Bo ego: Chrystus g osi  siebie, objawia , kim jest, mówi , e

w Nim nadesz o królestwo Bo e. „Tak bowiem Bóg umi owa wiat, e Syna swe-

go Jednorodzonego da , aby ka dy, kto w Niego wierzy, nie zgin , ale mia ycie

wieczne” (J 3,16). Znakami mesja skiego pos annictwa Jezusa i obecno ci króle-

stwa Bo ego s  cuda ewangeliczne, a szczególnie m ka, mier , zmartwychwsta-

nie i zes anie Ducha wi tego.

 40 Chrystocentryzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. III..., k. 296. 
 41 H. L a n g k a m m e r, U podstaw idei chrystologicznych w Nowym Testamencie, [w:] Chrystocen-
tryzm w teologii, red. E. Kope , Lublin 1977, s. 25–35.
 42 Chrystocentryzm..., k. 296.
 43 Tam e, k. 296; J. T w a r dy, G oszenie cudów Jezusa dzisiaj, Kielce 2001, s. 50–64; K. F r ö r, 
Wege zur Schriftauslegung. Biblische Hermeneutik für Unterricht und Predigt, 3. Aufl., Düsseldorf 
1967, s. 337–339.
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Chrystocentryczny charakter mia o g oszenie s owa Bo ego w Ko ciele pierwot-

nym. G ówn  tre ci  kerygmatu apostolskiego by o wiadectwo o Chrystusie ukrzy-

owanym i zmartwychwsta ym. wiadcz  o tym Dzieje Apostolskie, pocz wszy od 

kazania Piotra w dniu Pi dziesi tnicy (Dz 2,32-36). Wymowne s  teksty z listów 

w. Paw a Aposto a: „My g osimy Chrystusa ukrzy owanego, który jest zgorszeniem 

dla ydów, a g upstwem dla pogan...” (1 Kor 1,23); „ Nie g osimy bowiem siebie sa-

mych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako s ugi wasze przez Jezusa” (2 Kor 

4,5); „Biada mi bowiem, gdybym nie g osi  Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Aposto owie

dali od s uchaczy wiary w Chrystusa – Mesjasza i Zbawiciela, stawiali ich przed 

decyzj , wzywali do nawrócenia i chrztu w imi  Jezusa (Dz 2,38; 3,19; 4,12) 44.

Pismo wi te Nowego Testamentu stanowi wiadectwo g oszenia Jezusa jako 

Mesjasza i Pana, jest wiadectwem ukierunkowanej i post puj cej refleksji chrysto-

logicznej. Na przyk ad w Ewangelii Janowej chrystologia jest ju  bardzo rozwini -

ta i skupia si  mi dzy innymi na symbolach wskazuj cych na Jezusa 45. wiadczy

o tym równie  refleksja chrystologiczna zawarta w listach apostolskich. w. Pawe

Aposto  mówi o Chrystusie, e jest „pierworodnym wobec ka dego stworzenia” 

(Kol 1,16), „po rednikiem mi dzy Bogiem i lud mi” (1 Tm 2,5) 46.

W my l zasady chrystocentryzmu u o one zosta y czytania liturgiczne, w któ-

rych tekst ze Starego Testamentu wi e si  z Ewangeli  na zasadzie historiozbaw-

czej, a czytanie drugie uwydatnia realizacj  s owa Bo ego w Ko ciele 47. Taki za

uk ad czyta  rzutuje na chrystologiczne ukierunkowanie tre ci homilii. 

Na wzór Aposto ów powinni my w dalszym ci gu g osi  Chrystusa ukrzy owa-

nego i zmartwychwsta ego. Ka de chrze cija skie kazanie ze swej natury powinno 

by  zatem chrystocentryczne. Mo na powiedzie , e zasada chrystocentryzmu sta-

nowi kryterium oceny kaznodziejskiej (i katechetycznej) pos ugi s owa. Nie mo e

by  zatem kazania, które w pewien sposób nie kierowa oby si  ku Chrystusowi, 

nie budowa o wspólnoty Ko cio a, którego g ow  jest Chrystus. 

b. Nauka Ko cio a ród em chrystocentryzmu

Nauk  Ko cio a o Chrystusie zawieraj  symbole wiary, a w ród nich Sk ad

Apostolski i Symbol Nicejsko-Konstantynopolita ski. Tre  tych tekstów w du-

ym stopniu ma charakter chrystologiczny i powinna s u y  kaznodziejom w na-

uce o Chrystusie.

Na potrzeb  stosowania zasady chrystocentryzmu w kaznodziejskiej pos u-

dze s owa wskazuje wspó czesne nauczanie Ko cio a. Chrystocentrycznie ukie-

runkowana zosta a nauka II Soboru Watyka skiego, czego wyrazem jest m.in. 

 44 A. G ü n t h ö r, Die Predigt..., s. 76–88. 
 45 A. L ä p p l e, Die Botschaft der Evangelien – heute. Ein Handbuch für die Schriftlesung und 
Verkündigung, 4. Aufl., München 1968, s. 190; L. L a n g k a m m e r, U podstaw idei chrystologicz-
nych..., s. 25–26.
 46 A. N o s s o l, Chrystocentryzm..., k. 296.
 47 Lekcjonarz mszalny, t. I, Pozna  1972, s. 10. 
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Konstytucja o wi tej liturgii (KL 5–13; 47–58; 102–111), Konstytucja dogmatycz-
na o Ko ciele (KK rozdz. I i VII), Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bo ym
(KO rozdz. I. i V) i Konstytucja duszpasterska o Ko ciele w wiecie wspó czes-
nym (KDK 11.32.45). Chrystologicznie ukierunkowane jest tak e nauczanie pa-

pie y okresu posoborowego.

Szczególn  za  wymow  nabra o inauguracyjne wo anie Jana Paw a II: „Nie 

bójcie si , otwórzcie, otwórzcie na o cie  drzwi Chrystusowi i jego zbawczej 

w adzy! [...] Nie l kajcie si ! Chrystus wie, co nosi w swoim wn trzu cz owiek.

On jeden wie![...] Pozwólcie Chrystusowi mówi  do cz owieka! On jeden ma s o-

wa ycia, tak, ycia wiecznego” 48. Chrystocentryzm wyra aj  encykliki Jana 

Paw a II: Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et Vivificantem,

Redemptoris Mater, Redemptoris missio, Ecclesia de Eucharistia. Podobnie adhor-

tacje: Reconciliatio et poenitentia, Redemptoris custos. W tych i innych dokumen-

tach 49 oraz w rozlicznych przemówieniach Papie  wykazywa , e cz owieka nie 

mo na zrozumie  bez Chrystusa 50. Szczególn  okoliczno ci  chrystocentrycznego 

nauczania Papie a sta  si  jubileusz roku 2000 pod zawo aniem s ów Paw owych:

„Jezus Chrystus – wczoraj i dzi , ten sam tak e na wieki” (Hbr 13,8). Podobnie 

chrystocentryczna by a inauguracja trzeciego tysi clecia, podczas której Papie

wezwa  chrze cijan do kontemplowania oblicza Zbawiciela 51.

Realizuj c zasad  chrystocentryzmu, kaznodzieja powinien czerpa  tak e

z Katechizmu Ko cio a katolickiego, który w wielu miejscach mówi o Chrystusie 

i jego dziele zbawczym 52. Podobnie chrystocentryzm uwydatnia deklaracja Kon-

gregacji Nauki Wiary Dominus Jesus 53. Objawienie Bo e zawarte w Pi mie 

wi tym i Tradycji Ko cio a wyk adaj  i interpretuj  wspó cze ni teologowie. 

Niektórzy z nich mówi  o potrzebie chrystologicznej koncentracji we wspó -

czesnej teologii, co równie  oznacza kierowanie si  zasad  chrystocentryzmu 54.

Kaznodzieja powinien zatem ci gle pog bia  wiedz  teologiczn  i czerpa  z niej 

podczas g oszenia s owa Bo ego.

c. Inspiracje p yn ce z historii kaznodziejstwa 

Chrystocentrycznie ukierunkowane by o nauczanie ojców Ko cio a. Ich teologia 

stanowi a niejako komentarz do Pisma wi tego w my l zasady: „Sacra doctrina 

 48 Kazanie Ojca w. Jana Paw a II – 22 X 1978 r. podczas inauguracji swego pontyfikatu na pla-
cu w. Piotra, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 1978, 64, z. 6. s. 125.
 49 Np. List apostolski „Salvifici doloris”. O chrze cija skim sensie ludzkiego cierpienia (11 lute-
go 1984), Wroc aw 2001, nr 14–27.
 50 Zob. I. T o k a r c z u k, XX lat pontyfikatu papie a Jana Paw a II, [w:] XX lat pontyfikatu Ojca 
wi tego Jana Paw a II, red. S. Budzy ski [i in.], Warszawa 1998, s. 19–31. 

 51 List apostolski „Novo millennio ineunte” na zako czenie wielkiego jubileuszu roku 2000, Pozna
2001, nr 24–28.
 52 Zob. Indeks tematyczny, s. 712. 
 53 O jedyno ci i powszechno ci zbawczej Jezusa Chrystusa i Ko cio a, Kraków 2000, nr 5–15.
 54 E. K o p e , Znaczenie chrystologicznej koncentracji w teologii wspó czesnej, [w:] Chrystocen-
tryzm w teologii, red. E. Kope , Lublin 1977, s. 7–16.
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– Sacra Pagina”, czyli „ wi ta nauka to wi ta stronica” 55. Przenikni te Pismem 

wi tym i zarazem chrystocentryczne by o kaznodziejstwo ojców Ko cio a, któ-

rzy ci le czyli chrystologi  z soteriologi , akcentowali Wcielenie i Misterium 

Paschalne Chrystusa 56. Nie odrywali bowiem m ki od zmartwychwstania, co na-

st pi o w redniowiecznym doloryzmie 57.

Podobnie wielcy i wybitni kaznodzieje w ci gu wieków kierowali si  zasad

chrystocentryzmu, przez co przyczyniali si  do odrodzenia pos ugi s owa i odno-

wy ycia religijnego. Kazania o Chrystusie, Jego nauce i dziele zbawczym zajmu-

j  bowiem wa ne miejsce w historii kaznodziejskiego przepowiadania 58. Kazania 

te mog yby by  przedmiotem osobnych bada  homiletycznych. 

Warto zaznaczy , e twórcy reformacji oparli si  na Biblii i w g oszeniu s o-

wa Bo ego po czyli problem hermeneutyczny z homiletycznym. Kieruj c si  za-

sad  „sola scriptura” – „jedynie Pismo” 59, ukazywali Chrystusa jako g ówn  po-

sta  Pisma wi tego (Mitte der Schrift) 60. Kaznodzieja powinien zatem g osi

Chrystusa, mówi c o Nim nie tylko w aspekcie Jego istoty, ale tak e o Jego dzia-

aniu dla nas 61. Dobitnie wyrazi  to niemiecki homileta J. B. Schneyer, pisz c, e

g ówn  „tre ci  Pisma wi tego [...] i kazania jest Chrystus dla nas, czyli pro no-

bis” 62. Natomiast baptystowski homileta Charles Haddon Spurgeon apelowa :

„Bracia moi, g o cie Chrystusa, ci gle g o cie Chrystusa! On jest ca  ewangeli .

Jego osoba, pos anie i dzie o musi by  naszym wszystko obejmuj cym tematem. 

wiatu musi si  ci gle g osi  Zbawiciela i ukazywa  drog  do Niego” 63. Widzimy 

wi c, e protestanci, przyj wszy biblijn  zasad  w homiletyce, opieraj  si  na s o-

 55 J. K u d a s i e w i c z, Pismo wi te w teologii i duszpasterstwie. Rys historyczno-metodologicz-
ny, [w:] Biblia w nauczaniu chrze cija skim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 18. 
 56 A. J u n g m a n n, Die Frohbotschaft..., s. 45–52; W. y d k a, A. Z u b e r b i e r, Chrystologia,
[w:] Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1979, k. 306–307; A. N o s s o l, Chrystocentryzm..., k. 
297.
 57 J. J. K o p e , Nurt pasyjny w redniowiecznej religijno ci polskiej, [w:] M ka Chrystusa 
wczoraj i dzi , red. H. D. Wojtyska, J. J. Kope , Lublin 1981, s. 44–53; S. W i t e k, Doloryzm, [w:] 
Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1983, k. 46–47. 
 58 J. B. S c h n e y e r, Geschichte der katholischen Predigt, Freiburg 1969, s. 383. 
 59 M. U g l o r z, Od samo wiadomo ci do wiadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki ewan-
gelickiej, Warszawa 1995 s. 88–89; ten e, Sola Scriptura, [w:] Veritati et caritati. W s u bie teologii 
pojednania. Prace dedykowane ks. bp. A. Nossolowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 15-lecia wi ce
biskupich, red. P. Jaskó a, Opole 1992, s. 82–90.
 60 „Die Reformation verknüpft das homiletische mit dem hermeneutischen Problem und lehrt, 
Christus die Mitte der Schrift zu erkennen [...]” A. N i e b e r g a l l, Homiletik, [w:] Evangelisches
Kirchenlexikon, Bd. II, Göttingen 1958, k. 198. A. N o s s o l, Chrystologia. III W teologii protestan-
ckiej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1983, k. 318–322.
 61 „Zu predigen ist Christus nicht nur «an sich», sondern «für mich», der zwischen Gesetz 
und Evangelium zugunsten Evangeliums scheidet [...]”. Th. Sorg, P. B. S c h ö l l, Predigt, [w:] 
Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde, Bd. III, Wuppertal 1994, s. 1597. 
 62 „Inhalt der Schrift [...] und der Predigt ist der Christus pro nobis [...]” Predigt. V. Die protestan-
tische Predigt, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. VIII, Freiburg 1963, k. 712.
 63 „Meine Brüder, predigt Christus und immer wieder Christus! Er ist das ganze Evangelium. Seine 
Person, sein Amt, sein Werk muss unser grosses, alles umfassendes Thema sein. Der Welt muss immer 
noch ihr Heiland und der Weg zu ihm verkündet werden.” Ratschläge für Prediger. 21 Vorlesungen,
Wuppertal 1975, s. 32. 
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wie Bo ym, akcentuj  zasad  chrystologiczn  w kaznodziejstwie, koncentruj  swo-

j  uwag  na g oszeniu Chrystusa 64.

Odchodzenie od Pisma wi tego w g oszeniu kaza  prowadzi o niejednokrot-

nie do niedoceniania, a nawet pomijania niektórych tre ci chrystologicznych na 

ambonie. Tacy kaznodzieje przybli ali wiernym niepe n  chrystologi , a przez to 

zaciemniali obraz Chrystusa. Systematyzowanie tre ci teologicznych w okresie 

scholastyki i neoscholastyki wywiera o z jednej strony swój pozytywny wp yw na 

przejrzysto  kaznodziejstwa, a z drugiej prowadzi o do przeakcentowania sfery 

intelektualnej w kazaniu, które stawa o si  g oszeniem systemu prawd i s u y o

propagowaniu ideologii religijnej. Kaznodzieje g osz cy kazania katechizmowe 

przekazywali wiernym kompendium wiedzy religijnej, skrót teologii systematycz-

nej zawarty w katechizmie Soboru Trydenckiego. Jedn  z cech tych kaza  by  dok-

trynalizm i historycyzm 65. Natomiast w dobie o wiecenia przenikn  do g oszenia

kaza  antropocentryzm, naturalizm i wiecki humanitaryzm, s u cy wychowaniu 

cz owieka na uczciwego i wzorowego obywatela. 

Co wi c powinien czyni  kaznodzieja, aby g oszone przez niego kazania by y

chrystocentryczne? Anselm Günthör zwraca uwag  kaznodziejów na do wiadcze-

nia misjonarzy, którzy g osz  Ewangeli  niechrze cijanom lub poganom. Pracuj cy

w Indiach misjonarz Stanley Jones stara  si  od pocz tku jak najwierniej przybli-

a  hindusom objawienie Bo e. Przedstawia  je wi c szczegó owo od pierwszej do 

ostatniej ksi gi Pisma wi tego. Tre ci by o wiele, ale ta droga przybli ania wia-

ry chrze cija skiej okaza a si  zbyt d uga i dlatego zawiod a. Musia  zatem uczy-

ni  to w formie skróconej; zawar  swoje nauczanie w temacie wiod cym: „Jezus 

jest Ewangeli ”. G osi  Chrystusa i Jego dzie o. Uj cie chrystologiczne mia o de-

cyduj ce znaczenie, rozwi za o dotychczasowe trudno ci. Chrystocentryzm oka-

za  si  najlepszym programem w pracy misyjnej, pozwoli  przybli y  osob  i dzia-

anie Zbawiciela, a przez to budzi  wiar  i pomóg  mieszka com Indii nawi za

z Bogiem kontakt osobisty 66.

Podobnie misjonarze pracuj cy w Afryce, g osz c Chrystusa, stawiaj  Jego krzy .

Na przyk ad w jubileuszowym roku 1983 odbywa a si  w Kamerunie peregryna-

cja z krzy em, który przenoszono procesyjnie od wioski do wioski murzy skiej.

Pomog o to uczestnikom uroczysto ci przybli y  misterium paschalne Chrystusa, 

budzi  wiar  i wdzi czno  za Jego mi o  i po wi cenie.

 64 J. R o t h e r m u n d t, Der Heilige Geist und die Rhetorik. Theologische Grundlinien einer em-
pirischen Homiletik, Gütersloh 1984, s. 51–52. 
 65 A. G ü n t h ö r, Die Predigt..., s. 133–140; M. B r z o z o w s k i, Kryzys wspó czesnego kazno-
dziejstwa i sposoby jego przezwyci ania, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1973, 20, z. 6, s. 87, 
88.
 66 A. G ü n t h ö r, Die Predigt..., s. 92. Zob. St. J o n e s, Der Christus der indischen Landstrasse,
Berlin 1930, s. 11 n. 
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d. Aspekty tre ciowe chrystocentryzmu

Chrystocentryzm w pos udze kaznodziejskiej przybiera konkretne ukierunko-

wanie tre ciowe, na które powinni my zwraca  uwag .

Kaznodzieja powinien najpierw pami ta , e Chrystus jest g ównym (lub pierw-

szorz dnym) podmiotem, czyli g osicielem s owa Bo ego (homilii, kaza  tema-

tycznych, konferencji, nauk). Gdy wiernie przybli a s uchaczom s owo Bo e, 

wówczas sam Chrystus mówi, g osi Ewangeli . Wyra a to dobitnie aci skie sfor-

mu owanie „Christus praedicat Christum”, to znaczy „Chrystus g osi Chrystusa”, 

czyli g osi samego siebie. Chrystus mówi, gdy w ko ciele czytamy i wyja niamy

Pismo wi te. Skoro s u ymy Chrystusowi, winni my jak najlepiej aktualizowa

Jego Ewangeli , aby s uchacze j  rozumieli, unika  za  tego, co j  przes ania i za-

ciemnia. Przeciwie stwem chrystocentryzmu jest antropocentryzm g oszonych

kaza  i egocentryzm kaznodziei, które powoduj  kryzys i niepowodzenie kazno-

dziejstwa. Takie kazania oddalaj  od Chrystusa, ród a Boskiego wiat a i zbaw-

czej mocy.

Ca a pos uga s owa powinna prowadzi  do Chrystusa, którego Ewangelia jest 

najlepsz  odpowiedzi  na problemy egzystencjalne cz owieka. Przybli aniem 

tych problemów mo emy rozpoczyna  kazanie, aby nast pnie poda  odpowied

Chrystusa. Mo emy tak e rozpoczyna  kazanie od przybli enia Ewangelii, a na-

st pnie przechodzi  do problemów yciowych, aby je o wietla  s owem Bo ym.

W jednym i drugim wypadku aktualizacja Ewangelii b dzie chrystocentryczna, 

wyka e, e Chrystus jest fundamentem ycia chrze cija skiego: do Niego kieru-

je si  cz owiek ze swoimi problemami, a od Niego czerpie wiat o i moc do reali-

zacji swojego powo ania.

Kaznodzieja ma obowi zek ukazywa  wiernym poprawny teologicznie i pe -

ny obraz Chrystusa, co wyra a aci skie okre lenie: „totus Christus” czyli „ca-

y Chrystus”. Dobrze akcentowany chrystocentryzm jest nierozdzielnie zwi zany

z teocentryzmem, którego wyrazem powinno by  przybli anie Ojca Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa, Boga Stworzyciela i Ojca wszystkich ludzi. Mówi c o dzia-

aniu Boga Ojca i Syna Bo ego, kaznodzieja pouczy wiernych o osobie i dzia a-

niu Ducha wi tego, który jest darem Zbawiciela. Duch wi ty jednoczy ludzi 

z Chrystusem i buduje bratersk  wspólnot  Ko cio a.

Ukazuj c pe ny obraz Chrystusa, nale y starannie przybli a  wiernym eta-

py i misteria jego ycia: wcielenie, dzieci stwo, chrzest, nauczanie, cuda, prze-

mienienie, m k , mier  i zmartwychwstanie, wniebowst pienie, zes anie Ducha 

wi tego. S  to g ówne tre ci i tematy kaznodziejskie. Wierno  zasadzie chry-

stocentryzmu gwarantuje rok liturgiczny, w którym rozwa amy i aktualizujemy 

histori  zbawienia, a w niej misteria ycia Chrystusa. St d te  homilie na uroczy-

sto ci i wi ta Pa skie powinny by  starannym przybli aniem ycia i dzia alno ci

Chrystusa, Jego osoby, s ów i czynów. Ukazuj c pe ny obraz Chrystusa w homi-

liach g oszonych w ci gu roku liturgicznego, powinni my wiernych wzywa  do 

jednoczenia si  z Nim w celu prowadzenia g bokiego ycia religijnego.
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Jezus Chrystus naucza  o przychodz cym w Nim królestwie Bo ym, które jest 

darem Boga Ojca mi uj cego ludzi. Podobnie i dzisiaj tematem przewodnim ka-

znodziei powinno by  g oszenie królestwa Bo ego. Ka de chrze cija skie kaza-

nie ze swej natury jest chrystocentryczne, je li jego tematem wiod cym jest zba-

wienie dokonane przez Chrystusa i uobecniane w Ko ciele

Mówi c o Chrystusie, nale y w kazaniach wskazywa  na Jego obecno  i dzia-

anie w Ko ciele. Szczególnym za  miejscem uobecniania si  zbawczego dzie-

a Chrystusa jest liturgia roku ko cielnego i sprawowanie sakramentów. Z kolei 

Chrystus przez Ducha wi tego yje i dzia a w swoich wiernych, udziela im wiat a

i mocy do ycia chrze cija skiego. St d chrystocentryczny charakter ma ca a mo-

ralno  chrze cija ska – Jezus Chrystus jest ród em i najdoskonalszym wzorem 

chrze cijanina kieruj cego si  mi o ci  Boga i bli niego. Chrystocentryczne po-

winno by  równie  g oszenie eschatologii, gdy  ca e ycie chrze cija skie i dzia-

alno  Ko cio a zmierza do paruzji, czyli pe ni zbawienia. Tak wi c g oszenie

Chrystusa powinno przenika  wszystkie g ówne aspekty chrze cija skiego kaza-

nia, porz dkuj c je wokó  dzie a zbawienia uobecnianego w liturgii. 

Zbieraj c powy sze my li, przytoczmy wymown  wypowied  ks. prof. Adama 

Ludwika Szafra skiego, zwi zan  z chrystocentryzmem ko cielnej pos ugi s owa:

„Zadaniem przepowiadania nie jest wytworzenie sympatii dla osoby Chrystusa i po-

budzanie s uchaczy do na ladowania Jego ycia, a tym samym do wyrzeczenia si

z a. Cho  jednak wszystko to ma na pewno pozytywne znaczenie dla przepowiada-

nia, to jednak chodzi o co  bardziej wa nego i istotnego, a mianowicie o takie za-

wierzenie zmartwychwsta emu Chrystusowi i takie oddanie si  Mu, a eby w cze-

nie si  w Jego ycie i pos annictwo uto samia o si  z ca kowicie nowym yciem

(por. J 3,3; Ef 4,21–5,20). W przepowiadaniu chodzi wi c o Chrystusa, b d cego

uciele nion  obecno ci  królestwa Bo ego mi dzy lud mi i w nich” 67.

Chrystocentryczna pos uga s owa zmierza do tego, aby s uchacze uznali 

w Chrystusie jedynego Zbawiciela i nieodwo alnie z czyli z Nim swoje y-

cie. Dopiero wtedy b d  mogli budowa  królestwo Bo e na ziemi i spotka  si

z Chrystusem w chwale. Jednocz c si  z Chrystusem przez ywy udzia  w liturgii, 

s uchacze kaza  na Jego wzór ukszta tuj  swoje ycie.

3. Wnioski

Skupianie tre ci kaznodziejskich wokó  osoby i dzie a zbawczego Chrystusa 

jest nakazem chwili. W wiecie zalewanym przez nadmiar informacji, propago-

wanie liberalnych i szkodliwych ideologii, konieczne jest g oszenie niezmiennej 

prawdy i pewnej drogi wiod cej do celu. Dlatego dzisiejszy cz owiek potrzebu-

je krótkiej i jasnej formu y wiary, któr  zapewnia chrystocentryzm. Chrystus bo-

wiem mówi dzi  ka demu cz owiekowi: „Ja jestem drog  i prawd , i yciem. Nikt 

 67 Chrystologiczny aspekt teologii..., s. 84. 
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nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). Ca e bowiem y-

cie chrze cijanina powinno by  skierowane ku Chrystusowi i z Nim nieodwo al-

nie z czone.

G ównym zadaniem kaznodziei powinno by  ukazywanie s uchaczom pe ne-

go obrazu Chrystusa, wierne przybli anie jego nauki i dzie a zbawienia. Kieruj c

si  zasad  chrystocentryzmu, kaznodzieja przeka e wiernym g ówne prawdy wia-

ry i zasady ycia chrze cija skiego oraz wprowadzi ich w wi ty kult Ko cio a.

Chrystus nadal wzywa cz owieka do na ladowania siebie i zapewnia mu swoj a-

sk  potrzebn  do wype niania Ewangelii, jest ród em boskiego wiat a i zbaw-

czej mocy. Wzorem takiego pój cia za Chrystusem jest w. Pawe , który mówi: 

„Wszystko mog  w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). 

Kaznodzieja powinien by  heroldem Chrystusa, bez reszty oddanym pe nieniu

Jego pos annictwa. Pog biaj c ci gle znajomo  Chrystusa i jego dzie a zbawcze-

go, jednocz c si  z Nim, b dzie realizowa  s owa w. Paw a: „Dla mnie bowiem y

– to Chrystus, a umrze  – to zysk” (Flp 1,21). Dzi ki temu stanie si  wiarygodnym 

wiadkiem Zbawiciela nie tylko s owem, ale i yciem przybli y Jego Ewangeli

wspó czesnemu cz owiekowi.

Wzorem pe nienia chrystocentrycznej pos ugi s owa jest papie  Jan Pawe  II, 

który w rozlicznych przemówieniach i pismach przybli a  wspó czesnemu wiatu

jedynego Zbawiciela i torowa  Mu drog  do ludzkich serc. Wielokrotnie te  uczy

chrystocentrycznej modlitwy, sam j arliwie praktykowa  i pozostawi  wiele teks-

tów godnych wykorzystania w kaznodziejskiej pos udze s owa. Zako czmy wi c

nasze rozwa ania jedn  z modlitw Jana Paw a II. 

„O Chryste! Prosimy Ci , sta  po ród nas, jak w wieczór wielkanocny stan -

e  po ród Aposto ów w wieczerniku, i powiedz raz jeszcze: «Jak Ojciec Mnie po-

s a , tak i Ja was posy am». I daj tym s owom pot ne tchnienie Pi dziesi tnicy!

Spraw, aby my tym s owom zostali wierni! Spraw, by my byli wsz dzie tam, gdzie 

Ty nas posy asz, bo Ciebie pos a  Ojciec!” 68.

THE CHRISTOCENTRISM IN THE PRIEST’S WORD MINISTRY

S u m m a r y

Contemporary homiletists in their works on priecher’s homilies stress a principle 
concentrating them round the main imperative – the Christocentrism. In Polish homilet-
ics of the first half of 20th century under the influence of German homiletics and bibli-
cal and liturgical current one may see that the Christological sermons has been stressed. 
In turn – under the impact of kerygmatic revival – more and more the principle of the 

 68 Modlitwa z homilii na zako czenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego, Mediolan, 
21 V 1983 r. Refleksje modlitewne Jana Paw a II. Zebra  i opracowa  Tomasz Bartel, Kraków 1985, 
s. 34, 35. 
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Christocentrism in the post-Vatican II theology and in homiletics based on it has been de-
velopped. The Christocentrism is then the main principle that allows to select and put the 
sermon in a right way. It has its deep biblical justification, arises from the teaching of the 
Second Vatican Council and post-Vatican II popes’ teaching – especially from the teach-
ing of John Paul II (among others „Redemptor hominis”). The preacher should take under 
consideration the principle of the Christocentrism while teaching about the faith truths (e.g. 
about the Church, Virgin Mary and saints, liturgy) and about principles of Christian life. 
His word ministry will not be then only a dry and abstractive interpretation of doctrine, 
but through Christ in the Holy Spirit it will lead the listeners to unity with God the Father. 
The Christocentrism from its nature will force the priest to accentuate the truth about the 
influence of the Holy Trinity on people lives. 




