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Prawda w życiu św. Pawła Apostoła i św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein

Żyjemy w okresie wielkiej relatywizacji prawdy. Wskazuje na to nie tylko obserwacja 
zjawisk kulturowych, lecz także „wzbogacenie” języka polskiego o nowe zwroty, stanowiące 
eufemizmy używane na określenie sytuacji, w której nie mówi się prawdy. Używa się więc 
stwierdzenia: „mijać się z prawdą”, ostatnio zaś: „oszczędnie gospodarować prawdą”, czy na 
przykład: „ja znam nieco inną narrację”.

Wychodząc od takiego kontekstu kulturowego, pragnę zastanowić się nad rolą prawdy 
i procesem dochodzenia do niej na przykładzie życia św. Pawła Apostoła oraz św. Teresy 
Benedykty od Krzyża – Edyty Stein. W ten sposób uzyskamy dwie perspektywy. Pierwsza   
nich jest biblijna – życie św. Pawła znamy z pism Nowego Testamentu. Drugą perspektywę 
tworzy usilne  poszukiwanie  prawdy obecne  w całym życiu  Edyty  Stein  –  począwszy od 
dzieciństwa, poprzez okres niewiary, poszukiwania prawdy w filozofii – aż po odnalezienie 
jej w Chrystusie. 

Obie  osoby  łączy  to,  że  były  nauczycielami,  a  nawet  pełniły  różne  funkcje 
kierownicze w procesie nauczania, kształcenia i wychowania.

1. Paweł z Tarsu i jego obrona prawdy ewangelii

W latach 50. I wieku niezwykle skuteczny głosiciel ewangelii wśród pogan, dawny 
Szaweł z Tarsu, znalazł się w trudnym położeniu – w pewien sposób podobnym do tego,    
jakim znajduje się dyrektor szkoły katolickiej w środowisku zróżnicowanym religijnie, gdy 
uczniowie zaczynają kwestionować zasady przyjęte w ośrodku edukacji. W przypadku Pawła 
idzie o to, że w Kościołach Galacji, gdzie głosił on  ewangelię, pojawili się inni głosiciele, 
którzy ochrzczonych  przez  Apostoła  zaczęli  niepokoić  pytaniami,  czy aby nauka przyjęta 
przez nich przed laty jest słuszna, a ten, kto ją im przekazał, zasługuje na zaufanie. Kościół 
w Galacji tworzą  zarówno niedawni jeszcze poganie, jak i ci, którzy przeszli z judaizmu do 
wyznawania Jezusa jako Mesjasza. Jedni i drudzy usłyszeli, że do zbawienia wystarczy wiara 
w  jedynego  Zbawiciela  i  Mesjasza  –  Jezusa.  Nie  ma  już  potrzeby  ani  obrzezania,  ani 
zachowywania żydowskich  zwyczajów religijnych,  a na pewno nie w takim sensie,  by to 
dzięki  nim  człowiek  miał  być  zbawiony.  Tymczasem  oponenci  Pawła  kwestionują  jego 
autorytet, wskazując na to, że nie należał on do grona apostołów, którzy chodzili za Jezusem 
i głosi  inną  naukę niż  Piotr  czy  Jakub.  Wymagają,  by nieobrzezani  chrześcijanie  przyjęli 
obrzezanie, a także by podjęli przepisy dotyczące czystości rytualnej, które zachowują Żydzi. 
Jak  w  tej  sytuacji  ma  się  zachować  Apostoł?  Jak  ma  argumentować?  Jak  uzasadniać 
prawdziwość swojego nauczania i zapewniać, że ci, którzy przyjęli jego głoszenie ewangelii 
i według niej postępują, będą zbawieni?

Znamy odpowiedź Pawła w postaci listu, który zachowano w Kościele jako niezwykle 
cenny i, jak się okazało,  mający odegrać ważną rolę w przyszłości, który nosi tytuł „List do 
Galatów”.  Zwrócę  uwagę  na  pierwszą  część  tego  listu,  która  ma  formę  autobiografii, 
a zarazem i  świadectwa.   Apostoł  bowiem nie  prowadzi  jakiegoś  wywodu,  ale  świadczy 
o tym, jak Bóg przekonał go do prawdy, którą on przyjął, następnie zobiektywizował, a teraz 
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wiernie przekazuje, zgodnie z tym jak ją otrzymał. W dwóch pierwszych rozdziałach Listu do 
Galatów pojawia się bardzo oryginalne i niezwykle rzadko występujące określenie „prawda 
ewangelii”.  Profesjonalna  wyszukiwarka  (TLG)  wskazuje,  że  określenie  he  aletheia  tou 
euangeliou  (prawda ewangelii)  pojawia się najwcześniej  w I  wieku po Chr.  dwukrotnie  – 
właśnie w Pawłowym Liście  do Galatów (Ga 2, 6.  14),  następnie w jednym tekście  z IV 
wieku, stanowiącym zresztą komentarz biblijny.

Jak więc Paweł uzasadnia prawdę, którą głosi i przekazuje, a przede wszystkim, do 
której jest przekonany i według której żyje? Zaczyna od ukazania drogi dojścia do prawdy, 
która zbawia każdego, kto w nią wierzy. Przedstawia się więc najpierw jako prześladowca 
wyznawców Chrystusa,  któremu Bóg objawił Jezusa jako Zbawiciela  dla  pogan. Pisze do 
podzielonych i zaniepokojonych chrześcijan w Galacji:

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, 
jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak 
w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak 
byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. 
Gdy jednak spodobało  się  Temu,  który  wybrał  mnie  jeszcze  w łonie  matki  mojej 
i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił 
poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do 
tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później 
znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy 
dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. Spośród 
zaś  innych,  którzy  należą  do  grona  apostołów,  widziałem  jedynie  Jakuba,  brata 
Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. Potem 
udałem  się  do  krain  Syrii  i  Cylicji.  Kościołom  zaś  chrześcijańskim  w  Judei 
pozostawałem osobiście nie znany (Ga 1, 13-22).

W swojej  relacji  Paweł  minimalizuje  rolę kontaktów z innymi  apostołami,  by tym 
bardziej widoczne było, że głoszona przez niego ewangelia pochodzi od Boga, a jemu została 
przekazana  przez  objawienie.  Przedstawia  się  w  tym  momencie  bardziej  jako  niezależny 
prorok, niż ktoś, kto został pouczony przez inną osobę lub instytucję.   

W dalszym uzasadnieniu głoszonej przez siebie ewangelii Paweł zaczyna podkreślać 
fakt  jej  akceptacji  przez  innych  apostołów,  a  także  specyfikę  tego  sposobu  głoszenia 
zbawienia,  zwraca  uwagę  na  adresatów  (pogan)  oraz  odniesienie  do  Prawa  i  tradycji 
żydowskiej  (nie  trzeba  tego  przekazywać  ani  wymagać  przy  głoszeniu  ewangelii). 
Najważniejsi apostołowie, których autorytetu nikt nie kwestionuje, po zapoznaniu się z treścią 
i  sposobem  głoszenia  zbawienia  przez  Pawła,  uznali  ten  sposób  jako  akceptowalny 
i alternatywny  wobec  tego,  co  oni  czynili  wśród  Żydów.  Paweł  przekazuje  to  ustalenie 
w słowach:

Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą – jakimi oni dawniej byli,  
jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę – otóż ci, co są uznani 
za powagi, nie polecili mi dodawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, 
że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak 
Piotrowi  wśród  obrzezanych  –  Ten  bowiem,  który  współdziałał  z  Piotrem  w 
apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan i uznawszy daną mi 
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łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak 
wspólnoty,  byśmy  szli  do  pogan,  oni  zaś  do  obrzezanych,  byleśmy  pamiętali 
o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić (2, 6-10).

Widocznie  jednak  adresaci  tego  listu  usłyszeli  jeszcze  jeden  argument  przeciwko 
głoszonej przez Pawła ewangelii, skoro Apostoł uznaje, że musi przywołać pewien incydent 
i swoją  nań  reakcję  –  co  winno  dać  odpór  podnoszonym  przeciw  niemu  zarzutom. 
Najprawdopodobniej do adresatów tego listu dotarła – jak dziś mówimy – „inna narracja”, 
skoro Apostoł Paweł uznaje, że musi przedstawić swoją, nawet za cenę przedstawienia Kefasa 
w niekorzystnym świetle, jeśli domaga się tego prawda ewangelii.  Dlatego też relacjonuje 
krótko nieporozumienie, którego własną narrację przedstawia w słowach:

Gdy następnie Kefas przybył  do Antiochii,  otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to 
zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach 
z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać 
i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere 
postępowanie  podjęli  też  inni  pochodzenia  żydowskiego,  tak  że  wciągnięto  w  to 
udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną 
z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś  
Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych  wśród pogan, a nie  wśród Żydów, jak  
możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? (2, 11-14).

Dla Apostoła  jest  jasne,  że  otrzymaną  bezpośrednio  od Boga prawdę o zbawieniu 
pogan, ma obowiązek ogłaszać. Tym bardziej, gdy prawda ta jest zobiektywizowana przez 
innych apostołów w ten sposób, że zostaje uznana za pochodzącą od Boga i obowiązującą 
Pawła i pogan. Obowiązuje ona nawet wtedy, gdy Piotr, pierwszy z apostołów, najpierw ją 
uznał, a następnie jej się sprzeniewierzył.

Takie  podejście  Pawła  pokazuje,  jak  bardzo  ważna  w  przypadku  nauczyciela, 
wychowawcy,  przywódcy  czy  głosiciela  ewangelii  jest  prawda.  Dokładniej  mówiąc,  jak 
istotne jest jej przyjęcie,  gdy jest się pewnym jej pochodzenia i autentyczności. Następnie 
niezwykle ważne są: jej weryfikacja i obiektywizacja, zgodne z nią osobiste postępowanie 
oraz – w razie jej zagrożenia – obrona, nawet wobec uznanych skądinąd autorytetów.

Tyle na temat lekcji, jaką daje nam św. Paweł  kontekście naszych rozważań na temat 
misji nauczyciela i dyrektora szkoły katolickiej – lekcji przydatnej zwłaszcza w środowisku 
multikulturowym i zróżnicowanym pod względem religijnym. 

2. Prawda w życiu Edyty Stein

W  1994  r.,  będąc  w  Kolonii,  odwiedziłem  klasztor,  w  którym  żyła  bł.  Teresa 
Benedykta  od Krzyża,  Edyta  Stein.  W rozmowie  z  siostrami  dowiedziałem się,  że to  nie 
siostry karmelitanki  starały się  o  jej  wyniesienie  na  ołtarze,  ale  zabiegały  o to  katolickie 
nauczycielki Niemiec, które pamiętały ją ze zjazdów i spotkań, takich jak to, w którym dziś 
uczestniczymy.  Najpierw, zaraz po wojnie,  pytały,  co się stało z „panią doktor filozofii”, 
która wstąpiła do Karmelu. Później zaś,  gdy przygotowywano wizytę papieża Jana Pawła II 
w Niemczech i szukano jako kandydata lub kandydatki na ołtarze, kogoś, kto byłby dobrym 
wzorem  życia  chrześcijańskiego  we  współczesnym  świecie,  zwrócono  uwagę  na 
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wykształconą  kobietę,  wykładowcę  akademickiego,  czynną  w  organizacji  skupiającej 
katolickich nauczycieli.  Nie bez znaczenia był  też fakt, że w zawodowym zaangażowaniu 
Edyty  Stein ważne miejsce  zajmowało  nowe określenie  roli  kobiety w świecie  i  w pracy 
zawodowej. 

Przyjrzymy  się  procesowi  stopniowego  otwierania  się  na  prawdę,  stale  obecnemu 
w życiu tej urodzonej w pobożnej rodzinie żydowskiej kobiety, która przeżyła kryzys wiary,  
ale  odnalazła  ją  na  nowo  –  jednak  już  nie  w  judaizmie  ani  w  którymś  z  kościołów 
ewangelickich, ale ostatecznie w Kościele katolickim – a później także w życiu zakonnym 
oraz w przyjęciu męczeńskiej śmierci.

Pełne otwarcie się na  prawdę, w tym na prawdę o Bogu, jest charakterystyczne dla 
Edyty Stein, nawet wtedy, gdy odchodzi od praktyk judaizmu. Ona sama podsumowując czas 
poprzedzający  przyjęcie  wiary,  stwierdza:  „Moja  tęsknota  za  prawdą  była  mą  jedyną 
modlitwą”1.  To  pierwsze  wskazanie  dla  rodzica,  nauczyciela,  czy  wychowawcy:  jeżeli 
dziecko wyniesie  z  kontaktu  z  nami  umiłowanie  prawdy,  dajemy mu podstawę  i  pomoc 
w przezwyciężeniu niejednego kryzysu i trudności. 

Edyta Stein umiłowanie prawdy wyniosła z domu rodzinnego, gdzie pozostawała pod 
przemożnym wpływem matki i jej silnej osobowości. W Dziejach pewnej rodziny żydowskiej 
pisze o niej: „Matka, chociaż jest dobra i gotowa do pomocy – to jednak niektórych wad 
charakteru nie znosi, przede wszystkim zaś kłamliwości, niepunktualności i wygórowanego 
o sobie mniemania”2. Bezwzględne odrzucenie kłamstwa przez panią Augustę Stein wyraźnie 
widać w pewnym epizodzie: Raz jeden interweniowała ona w szkole w obronie innej swojej 
córki  –  Erny.  Złożyła  wówczas  w szkole  zażalenie  na  niesprawiedliwe  przypisanie  córce 
kłamstwa,  co  Edyta  Stein  wytłumaczyła  jednym  zdaniem:  „Matka  nie  chciała,  by  na  jej 
dziecku ciążył zarzut kłamstwa”3. Potwierdza to także przyjaciółka Edyty z lat dziecięcych, 
Katarzyna Ruben, która zapamiętała zdanie powtarzane zgodnie przez dwie córki pani Stein: 
„Kto raz kłamie, temu się nie wierzy, chociażby mówił prawdę”4. 

Wyniesiona  z  dzieciństwa  postawa  ujawnia  się  w całym  życiu  Edyty  Stein,  także 
wtedy,  gdy  –  już  w  Karmelu  –  pisze  historię  swojej  rodziny,  w  której  zawiera  wiele 
krytycznych  ocen  osób  sobie  najbliższych.  Wtedy,  już  jako  siostra  Teresa  Benedykta, 
stwierdza: 

Jeżeli na tych kartach muszę napisać coś, co się memu drogiemu rodzeństwu wydaje 
krytyką ich słabości, to niech mi to wybaczą. Nie można by przedstawić życia matki,  
nie mówiąc o tym, co przeżyła i przecierpiała z powodu swoich dzieci. Gdy wreszcie 
przyjdzie kolej na mnie, nie potraktuję siebie łagodniej niż innych5.

Dbałość  o  prawdę  jest  widoczna  zwłaszcza  w  relacjach  z  osobami  najbardziej 
szanowanymi  i  w  traktowaniu  siebie  samej.  O  swoim  chrzcie  –  który  przyjęła  w  dniu 
1 stycznia 1922 roku – powiadamia matkę osobiście, nie listownie, czy przez osoby trzecie. 
Przybywa do domu rodzinnego i – w obecności kilku osób – klęka przed matką, wyznając: 
1 Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein. Filozof i karmelitanka, Paris 1987, 61.
2 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tł. Adamska J. I., (Pisma Edyty Stein, t. I), Kraków 2000, 38.
3 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, dz. cyt., 44.
4 Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein, dz. cyt., 12.
5 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, dz. cyt., 36.
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„Mamo, jestem katoliczką”6. We wspomnieniach pisanych już w Karmelu wyraża w sposób 
bardzo krytyczny prawdę o sobie, odnosząc  się do swojego dawnego przekonania o własnej 
doskonałości a zarazem do hiperkrytycyzmu wobec innych: 

Uważałam,  że  mam  prawo  potępiać  bezlitośnie  wszystko,  co  wydało  mi  się 
negatywne, a więc słabości, pomyłki i błędy innych, czasem nawet w sposób drwiący 
i ironiczny. Były osoby, które mnie nazywały „uroczo-złośliwą”7. 

Z  czasem  potrafi  –  zgodnie  z  zaleceniem  Pawła  Apostoła  –  „mówić  prawdę 
w miłości” (Ef 4, 15).  Później napisze:

zmieniło się zupełnie moje ustosunkowanie do ludzi i samej siebie. Nie zależało mi, 
jak  ongiś  na  tym,  by  zawsze  mieć  rację  i  w  każdym  przypadku  „pokonać” 
przeciwnika. Pozostała mi wprawdzie bystrość w dostrzeganiu słabości ludzi, jednak 
nie  wykorzystywałam już jej,  aby ranić  bliźnich  w najczulsze  miejsca,  lecz  raczej 
starałam  się  ich  oszczędzić.  Nie  przeszkadzały  mi  w  tym  moje  inklinacje 
wychowawcze, które zapewne jeszcze we mnie tkwiły. Przekonałam się bowiem, że 
tylko wyjątkowo ludzie poprawiają się z błędów, gdy mówi się im „słowa prawdy”; 
pomaga to jedynie wówczas, gdy sami na serio pragną być lepszymi i upoważniają nas 
do takiej krytyki8.

Zdolność  jasnego  osądu  i  znajomość  prawdy  o  bliźnich  posłużą  Edycie  Stein 
w roztropnym wskazywaniu im drogi,  w udzielaniu pomocy i  dawaniu wsparcia.  Już jako 
nauczycielka  w  Spirze  (1922-1931)  napisze  do  pewnej  studentki,  „mówiąc  prawdę 
w miłości”: 

W  tej  kwestii  najlepiej  będzie,  jeśli  Pani  otwarcie  powiem,  co  sądzę  o  Pani 
zdolnościach. Z pewnością nie jest Pani tak wybitnie zdolna jak Pani siostry. I to jest, 
oczywiście,  przygnębiające:  mieć  stale  obok  siebie  kogoś  zdolniejszego.  Ma  Pani 
wszakże otwarty umysł, przed którym nic zasadniczo nie jest zamknięte. Pani tylko 
przyswaja sobie z trudem i jest powolna w wysławianiu się, dlatego nigdy nie osiągnie 
Pani wspaniałych wyników – zwłaszcza w egzaminach. Będzie Pani jednak zawsze 
robić przydatne rzeczy. Tego, co Pani rozumie, nie może Pani mierzyć umiejętnością 
wypowiedzenia.  To,  co  Pani  sobie  przyswoiła,  działa  w  Pani  i  poprzez  Panią, 
chociażby Pani nic z tego nie potrafiła ująć w słowa. Wszakże stopniowo nauczy się 
Pani także mówić z większą łatwością. Jeśli całkowicie oddajemy się w ręce Boga, to 
wolno  nam  ufać,  że  On  coś  z  nas  wykrzesze.  Do  Niego  należy  sąd.  My  nie 
potrzebujemy obserwować siebie i mierzyć9. 

6 Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein, dz. cyt., 62.
7 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, dz. cyt., 150.
8 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, dz. cyt., 183-184.
9 Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein, dz. cyt., 66.
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Wyniesione z domu i stale pielęgnowane w sercu pragnienie prawdy prowadzi Edytę 
Stein do studium filozofii,  zaś w czasie tych studiów do wyboru najbardziej  uczciwego – 
w jej odbiorze – kierunku – fenomenologii. O twórcy tej filozofii, który stał się jej mistrzem, 
Edmundzie  Husserlu  pisze:  „Nie  szczędził  on  trudu,  by  nas  wychować  do  bezwzględnej 
rzeczowości i rzetelności, do «radykalnej intelektualnej uczciwości»”10.

Poszukiwanie prawdy dokonywało się nie tylko poprzez uprawianie fenomenologii, 
ale także przez spotkanie z filozofią żarliwego katolika, jakim był wówczas Max Scheler. Ten 
ostatni  pomógł  Edycie  Stein  usunąć  przeszkody w przyjęciu  łaski  wiary.  Dlatego później 
napisze z wdzięcznością o jego wpływie na swą przemianę: 

w tym  właśnie  czasie  przepełniały  go  idee  katolickie  i  umiał  dla  nich  zjednywać 
zwolenników całym blaskiem swego ducha i potęgą wymowy. Było to moje pierwsze 
zetknięcie  się  z  nieznanym mi  dotąd  światem.  Nie  doprowadziło  mnie  jeszcze  do 
wiary, ale otwarło pewien zakres „fenomenu”, obok którego nie mogłam przejść jak 
ślepiec.  Nie  na  darmo  wpajano  nam  stale  zasadę,  abyśmy  do  każdej  rzeczy 
podchodzili bez uprzedzeń, odrzucając wszelkie „obawy”. Jedne po drugich, opadały 
ze mnie więzy racjonalistycznych przesądów, w jakich wzrastałam nie wiedząc o tym, 
i  nagle  stanął  przede  mną  świat  wiary.  Przecież  ludzie,  których  codziennie 
spotykałam, na których patrzyłam z podziwem – wiarą tą żyli.  A więc musiała ona 
stanowić wartość godną co najmniej przemyślenia. Chwilowo byłam aż nadto zajęta 
innymi sprawami i nie zajęłam się systematycznie problemami wiary.  Zadawalałam 
się  tylko  bezkrytycznym  wchłanianiem  w  siebie  impulsów,  płynących  z  mego 
otoczenia, które – prawie niepostrzeżenie – przekształciły mnie wewnętrznie11.

Wreszcie,  po  okresie  walki  wewnętrznej,  o  której  wiemy  bardzo  niewiele, 
poszukiwanie prawdy doprowadzi ją do wiary i decyzji  o przyjęciu chrztu. Ma to miejsce 
w domu przyjaciółki – Jadwigi Conrad-Martius, w którym pozostawiono ją samą w bibliotece 
z  zachętą,  by z  niej  skorzystała.  Przełomowy moment  w swoim życiu  ona  sama opisuje 
w kilku zdaniach: 

Sięgnęłam na chybił trafił i wyciągnęłam grubą książkę. Nosiła ona tytuł:  Życie św.  
Teresy z Awila, napisane przez nią samą. Zaczęłam czytać, zostałam zaraz pochłonięta 
lekturą  i  nie  przerwałam,  dopóki  nie  doszłam do końca.  Gdy zamykałam książkę, 
powiedziałam do siebie: „To jest prawda!”12. 

Podczas uroczystości  beatyfikacyjnych,  dnia 1 maja 1987 w Kolonii,  Jan Paweł II 
nawiązał  do  tego  wydarzenia:  „Tej  nocy  znalazła  prawdę,  nie  prawdę  filozoficzną,  lecz 
prawdę osobową, kochające «Ty» Boga. Edyta Stein szukała prawdy i znalazła Boga”13.

10 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, dz. cyt., 206.
11 Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, dz. cyt., 207-208.
12 Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein, dz. cyt., 61.
13 Cyt. za: Adamska J. I., Błogosławiona Edyta Stein, Kraków 1988, 232.
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Czy  takie  podejście  do  prawdy  rozumianej  jako  uczciwe  poznanie  rzeczywistości 
i zgodność owej rzeczywistości z jej umysłem ma jakieś odniesienie do tekstów biblijnych 
traktujących o prawdzie?

Wiemy  na  pewno,  że  Edyta  Stein  na  czas  dziesięciodniowych  rekolekcji  przed 
profesją  (1935)  jako  tekst  do  rozmyślania  wybiera  Noc  ciemną Jana  od  Krzyża  oraz 
Ewangelię św. Jana14. Ta ostatnia od pierwszych zdań podejmuje temat prawdy (gr. alêtheia), 
nierozerwalnie  związanej  z przyjściem Jezusa Chrystusa15.  Można przypuszczać,  że Edyta 
wychowana w tradycji żydowskiej, musiała przejść ewolucję, jakiej ulegało pojęcie prawdy 
od ujęcia starotestamentalnego do tego, które znajdujemy w pismach Nowego Testamentu, 
a zwłaszcza w Ewangelii Jana. Gdy bowiem Stary Testament z pojęciem prawdy (hebr. ‘êmet) 
wiąże przede wszystkim wierność przymierzu,  to w pismach nowotestamentowych prawdą 
jest  już  pełnia  objawienia,  a  jest  nią  sam  Jezus  Chrystus16.  Trzeba  zwrócić  uwagę,  że 
Ewangelia  Jana  podkreśla  niezwykle  mocno  siłę  wewnętrzną  prawdy  oraz  wymóg 
ustosunkowania się do niej przez człowieka17. 

Dla Edyty Stein, która nigdy nie wyrzekła się swoich więzi z narodem wybranym, 
niezwykle  istotne  musiały  być  także  dialogi  Jezusa  z  Żydami,  stanowiące  ważną  część 
Czwartej Ewangelii. W zamiarze Autora tej księgi miały one uzasadniać przyjęcie Jezusa jako 
Mesjasza18,  zwłaszcza  dla  czytelnika  żydowskiego.  Siostra  Teresa  Benedykta  od  Krzyża 
zapewne zwróciła uwagę na programowe słowa z Prologu tej Ewangelii: „Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17). 
Bliski musiał być także dla niej tekst z Ewangelii świętego Jana, który był czytany w czasie 
liturgii ogłoszenia jej błogosławioną: 

Zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, 
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich 
to  czcicieli  chce  mieć  Ojciec.  Bóg jest  duchem:  potrzeba  więc,  by  czciciele  Jego 
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie (J 4, 22-24).

Jan  Paweł  II  nazwał  ją  wówczas  „prawdziwą  Czcicielką  Boga  –  w  Duchu 
i prawdzie”19. 

W  poszukiwaniu  adekwatnych  do  całego  życia  Edyty  Stein  słów  biblijnych 
odnoszących  się  do  prawdy,  należy  zatrzymać  się  nad  fragmentem  Pierwszego Listu  do 
Tymoteusza, w którym nauczyciel i wychowawca zwraca się do swojego ucznia i najbardziej 
wiernego  towarzysza  podróży w słowach:  „Jest  to  bowiem rzecz  dobra  i  miła  w oczach 
Zbawiciela  naszego,  Boga,  który pragnie,  by wszyscy ludzie  zostali  zbawieni  i  doszli  do 
poznania prawdy” (1 Tm 2, 3-4). Słowa te muszą stanowić wymowne wskazanie dla kobiety 
mającej wciąż bliskich i przyjaciół wśród Żydów, protestantów, katolików i ateistów. Mogą 

14 Por. Stein E., Autobiografia w listach, dz. cyt., 226.
15 Ewangelia św. Jana używa 20 razy termin alêtheia (na 296 razy w całym NT) oraz 9 razy alêthinos (73 razy 
w NT).
16 Por. Potterie I. de la, Prawda: [w:] STB, 763.
17 Por. Potterie I. de la, Prawda, dz. cyt., 766-768.
18 Szerzej na ten temat w języku polskim  Mędala S., Funkcja chrystologiczno-eklezjologiczna dialogów Jezusa 
z Żydami w Czwartej Ewangelii; [w:] Studia z biblistyki, t. V, Warszawa 1984, 9-187.
19 Za: Adamska J. I., Błogosławiona Edyta Stein, dz. cyt., 239.
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też stać się drogowskazem i przypomnieniem dla dzisiejszego nauczyciela i wychowawcy, 
także w szkole katolickiej. Jak w przypadku Edyty Stein, tak i dzisiaj, wpojenie szacunku do 
prawdy u naszego ucznia i  wychowanka może przynieść  tylko  dobre owoce.  Poniesie  on 
wówczas  przez  całe  życie  niezwykły  skarb,  który  pomoże  mu odnajdować coraz  głębszą 
i czystą prawdę i nie zagubić się w meandrach ludzkich poszukiwań i błędów.

Pytanie o prawdę – w kontekście rozważań na temat roli świadectwa życia dyrektora, 
nauczyciela i wychowawcy szkoły katolickiej – wydaje mi się niezwykle ważne, szczególnie 
w  dobie  kwestionowania  istnienia  obiektywnej  prawdy  i  szeroko   rozpowszechnionego 
relatywizmu,  gdy  obowiązuje  poprawność  polityczna  i  wydaje  się,  że  z  zasady  każde 
stwierdzenie winno być zakwestionowane. Trzeba wracać do starej prawdy i po nowym jej 
uzasadnieniu,  zwłaszcza  w  źródłach  objawionych,  trzymać  się  tego  co  wiarygodne, 
zweryfikowane i sprawdzone. Trzymać się, bronić, wypowiadać i żyć. Prawda zaś, gdy jest 
poznana, wyzwala (J 8, 32) – przynajmniej tego, kto ją przyjmuje.
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