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Jan Pawe³ II
“Przecie¿ nieca³y umieram.
To, co we mnie niezniszczalne, trwa”
“TRYPTYK RZYMSKI”

Testamentowe dziedzictwo Jana Paw³a II
II
24.II. – 1.III.1980r.
„...Czasy, w których ¿yjemy, s¹ niewymownie trudne i niespokojne. Trudna tak¿e i nabrzmia³a w³aœciw¹
dla tych czasów prób¹ – sta³a siê droga Koœcio³a, zarówno Wiernych, jak i Pasterzy.”
• • •
Dlaczego cz³owiek siê lêka? Mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e w wyniku tej swojej negacji zostaje ostatecznie sam:
metafizycznie sam... wewnêtrznie sam.
A mo¿e... mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e cz³owiek, który zabija Boga, nie znajdzie tak¿e ostatecznego hamulca, aby
nie zabijaæ cz³owieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu. I ostateczna racja tego, a¿eby cz³owiek ¿y³, a¿eby
szanowaæ ¿ycie i ochraniaæ ¿ycie cz³owieka – jest w Bogu.
I ostateczna podstawa wartoœci i godnoœci cz³owieka, i sensu jego ¿ycia jest ta, ¿e jest on obrazem i podobieñstwem Boga!
(z homilii w Turynie, 13 IV 1980)
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GAŒNIÊCIE NADZIEI
7. To s³owo zwrócone jest dzisiaj równie¿ do Koœcio³ów
w Europie, czêsto wystawionych na pokusê gaszenia nadziei.
Wydaje siê bowiem, ¿e czasy, w jakich ¿yjemy, i zwi¹zane
z nimi wyzwania to okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wra¿enie, ¿e s¹ zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei,
stan ducha wielu chrzeœcijan jest podobny. Liczne niepokoj¹ce oznaki pojawi³y siê na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia na
horyzoncie kontynentu europejskiego, który, „choæ jest pe³en znaków i œwiadectw wiary, a jego spo³ecznoœæ niew¹tpliwie ¿yje w wiêkszej wolnoœci i jest bardziej zjednoczona,
odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza historia dokona³a w najg³êbszych tkankach jej ludów, czêsto
rodz¹c rozczarowanie"14.
Wœród wielu aspektów, szeroko zarysowanych równie¿
przy okazji Synodu15, chcia³bym przypomnieæ utratê pamiêci i dziedzictwa chrzeœcijañskiego,
któremu towarzyszy swego rodzaju
praktyczny agnostycyzm i obojêtnoœæ
religijna, wywo³uj¹ca u wielu Europejczyków wra¿enie, ¿e ¿yj¹ bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historiê.
Nie dziwi¹ zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczaj¹cego
dziedzictwo religijne, a w szczególnoœci g³êbok¹ duszê chrzeœcijañsk¹,
przez stanowienie praw dla tworz¹cych j¹ ludów w oderwaniu od ich
¿yciodajnego Ÿród³a, jakim jest
chrzeœcijañstwo.
Oczywiœcie na kontynencie europejskim nie brak cennych symboli
chrzeœcijañskiej obecnoœci, ale wraz
z powolnym, stopniowo wkraczaj¹cym zeœwiecczeniem, powstaje niebezpieczeñstwo, ¿e stan¹ siê one jedynie pami¹tkami przesz³oœci. Wielu ludzi nie potrafi ju¿ ³¹czyæ ewangelicznego przes³ania z codziennym
doœwiadczeniem; wzrasta trudnoœæ prze¿ywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekœcie spo³ecznym i kulturowym, w
którym chrzeœcijañska koncepcja ¿ycia jest stale wystawiana
na próbê i zagro¿ona; w wielu sferach publicznych ³atwiej
jest deklarowaæ siê jako agnostycy, ni¿ jako wierz¹cy; odnosi siê wra¿enie, ¿e niewiara jest czymœ naturalnym, podczas
gdy wiara wymaga uwierzytelnienia spo³ecznego, które nie
jest ani oczywiste, ani przewidywalne.
8. Z t¹ utrat¹ chrzeœcijañskiej pamiêci wi¹¿e siê swego
rodzaju lêk przed przysz³oœci¹. Obraz jutra jest czêsto bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy siê przysz³oœci, ni¿ jej
pragniemy. Niepokoj¹c¹ oznak¹ tego jest miêdzy innymi wewnêtrzna pustka drêcz¹ca wielu ludzi i utrata sensu ¿ycia.
Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udrêki jest
zw³aszcza dramatyczny spadek liczby urodzeñ, zmniejszenie liczby powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego,
trudnoœci w podejmowaniu definitywnych wyborów ¿yciowych – jeœli nie wprost rezygnacja – równie¿ w ma³¿eñstwie.
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Jesteœmy œwiadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; dominuje poczucie osamotnienia; mno¿¹ siê
podzia³y i kontrasty. Wœród innych przejawów tego stanu rzeczy w dzisiejszej sytuacji w Europie zauwa¿a siê niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i s³aboœci samej koncepcji
rodziny, przeci¹gaj¹ce siê i powracaj¹ce konflikty etniczne,
odradzanie siê pewnych postaw rasistowskich, a nawet napiêcia miêdzyreligijne, egocentryzm izoluj¹cy jednostki i grupy od innych, narastanie powszechnej obojêtnoœci etycznej
oraz gor¹czkowe zabieganie o w³asne interesy i przywileje.
Wielu ludzi obawia siê, ¿e trwaj¹ca obecnie globalizacja, zamiast prowadziæ ku wiêkszej jednoœci rodzaju ludzkiego, pójdzie za logik¹, która spycha najs³abszych na margines i zwiêksza liczbê ubogich na ziemi.
W powi¹zaniu z szerz¹cym siê coraz powszechniejszym
indywidualizmem dostrzega siê coraz mniej przejawów solidarnoœci miêdzyludzkiej: podczas gdy instytucje opieki pe³ni¹ godn¹ uznania funkcjê, zauwa¿a
siê zanik poczucia solidarnoœci, co
powoduje, ¿e ludzie – choæ nie brakuje im tego, co konieczne pod
wzglêdem materialnym – czuj¹ siê
bardziej osamotnieni, pozostawieni
samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia.
9. Jedn¹ z przyczyn gaœniêcia nadziei jest d¹¿enie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa.
Taki typ myœlenia doprowadzi³ do
tego, ¿e uwa¿a siê cz³owieka za „absolutne centrum rzeczywistoœci, ka¿¹c mu w ten sposób wbrew naturze
rzeczy zaj¹æ miejsce Boga, zapominaj¹c o tym, ¿e to nie cz³owiek czyni
Boga, ale Bóg czyni cz³owieka. Zapomnienie o Bogu doprowadzi³o do
porzucenia cz³owieka" i dlatego „nie
nale¿y siê dziwiæ, jeœli w tym kontekœcie otworzy³a siê rozleg³a przestrzeñ dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu
na polu teorii poznania i moralnoœci,
pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze
¿ycia codziennego"16. Europejska kultura sprawia wra¿enie
„milcz¹cej apostazji" cz³owieka sytego, który ¿yje tak, jakby
Bóg nie istnia³.
W takim kontekœcie konkretyzuj¹ siê próby – pojawiaj¹ce
siê równie¿ ostatnio – by przedstawiaæ kulturê europejsk¹
z pominiêciem wk³adu chrzeœcijañstwa, który wywar³ wp³yw
na jej historyczny rozwój i jej rozprzestrzenienie siê po ca³ym œwiecie. Jesteœmy œwiadkami narodzin nowej kultury, pozostaj¹cej w znacznej mierze pod wp³ywem œrodków masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treœci czêsto sprzeczne s¹ z Ewangeli¹ i z godnoœci¹ osoby ludzkiej.
Do kultury tej nale¿y te¿ coraz bardziej rozpowszechniony
agnostycyzm religijny, zwi¹zany z pog³êbiaj¹cym siê relatywizmem moralnym i prawnym, który jest nastêpstwem zagubienia prawdy o cz³owieku jako fundamencie niezbywalnych
praw ka¿dego. Oznak¹ gaœniêcia nadziei bywaj¹ niepokoj¹ce formy tego, co mo¿na nazwaæ „kultur¹ œmierci" 17.
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NIEPRZEPARTA TÊSKNOTA ZA NADZIEJ¥
10. Jak jednak podkreœlaj¹ Ojcowie synodalni, „cz³owiek
nie mo¿e ¿yæ bez nadziei: jego ¿ycie straci³oby bez niej wszelkie znaczenie i sta³oby siê nie do zniesienia"18. Czêsto ten,
kto potrzebuje nadziei, wierzy, ¿e mo¿na zaspokoiæ tê potrzebê przelotne i nietrwa³e. I tak nadziejê, ograniczon¹ do
przestrzeni ziemskiej, zamkniêtej na transcendencjê, uto¿samia siê na przyk³ad z rajem obiecywanym przez naukê i technikê albo z ró¿nymi formami mesjanizmu, ze szczêœliwoœci¹
natury hedonistycznej, jak¹ daje konsumpcjonizm, czy te¿
urojon¹ i sztuczn¹, dostarczan¹ przez narkotyki, albo z pewnymi formami millenaryzmu, z oczarowaniem wschodnimi
filozofiami, z poszukiwaniem ezoterycznych form duchowoœci, z ró¿nymi pr¹dami New Age19.
To wszystko okazuje siê jednak g³êboko z³udne i niezdolne zaspokoiæ tego pragnienia szczêœcia, którego ludzkie serce nie przestaje odczuwaæ w swej g³êbi. Dlatego utrzymuj¹
siê i nabieraj¹ ostroœci niepokoj¹ce oznaki gaœniêcia nadziei,
wyra¿aj¹ce siê nieraz równie¿ w agresji i przemocy 20.

Przypisy:
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Synod Biskupów - Drugie Zgromadzenie Specjalne poœwiêcone Europie, Instrumentum laboris, 2: L'Osservatore Romano, 6 sierpnia 1999 r. - Suplement, ss. 2-3.
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Por. tam¿e, nn. 12-13.16-19, dz. cyt., ss. 4-6; Ten¿e, Relatio ante disceptationem, I: L'Osseroatore Romano, 3 paŸdziernika 1999 r., s. 6-7; Ten¿e, Relatio post disceptationem, II, A:
L'Osseruatore Romano, 11-12 paŸdziernika 1999 r., s. 10.
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Synod Biskupów - Drugie Zgromadzenie Specjalne poœwiêcone Europie, Relatio ante disceptationem, 1,1.2: L'Osservatore Romano, 3 paŸdziernika 1999 r., s. 6.
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Por. Propositio 5 a.
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Synod Biskupów - Drugie Zgromadzenie Specjalne poœwiêcone Europie, Orêdzie koñcowe, 1: L'Osservatore Romano,
23 paŸdziernika 1999 r., s. 5; L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 12/1999, s. 50.
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Por. Propositio 5 a; Papieska Rada ds. Kultury i Papieska
Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, Jezus Chrystus dawc¹ wody
¿ywej. Chrzeœcijañska refleksja nad New Age, Watykan 2003.
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Por. Propositio 5 a.

IDEOLOGIE Z£A
Encyklika o Duchu Œwiêtym Dominum et vivificantem ma
ju¿ swój rzymski rodowód. Dojrzewa³a nieco póŸniej. Zrodzi³a siê z medytacji nad Ewangeli¹ œw. Jana, nad tym, co
Chrystus mówi³ podczas Ostatniej Wieczerzy. W³aœnie w tych
ostatnich godzinach ziemskiego ¿ycia Chrystusa otrzymaliœmy chyba najpe³niejsze objawienie o Duchu Œwiêtym. Wœród
s³ów, które wypowiedzia³ wówczas
Jezus, znajduje siê tak¿e stwierdzenie bardzo znamienne dla interesuj¹cej nas kwestii. Mówi On, ¿e Duch
Œwiêty „przekona œwiat o grzechu"
(J 16, 8). Stara³em siê wnikn¹æ w te
s³owa i to doprowadzi³o mnie do
pierwszych stron Ksiêgi Rodzaju, do
wydarzenia, które zosta³o nazwane
„grzechem pierworodnym". Œw. Augustyn z niezwyk³¹ wnikliwoœci¹
scharakteryzowa³ naturê tego grzechu w nastêpuj¹cej formule: amor
sui usque ad contemptum Dei – „mi³oœæ siebie a¿ do negacji Boga" (De
civitate Dei, XIV 28). W³aœnie amor
sui – mi³oœæ w³asna – popchnê³a
pierwszych rodziców ku pierwotnemu niepos³uszeñstwu, które da³o pocz¹tek rozszerzaniu siê grzechu
w ca³ych dziejach cz³owieka. Odpowiadaj¹ temu s³owa z Ksiêgi Rodzaju: „Tak jak Bóg bêdziecie znali dobro i z³o" (Rdz 3,5), czyli bêdziecie
sami stanowiæ o tym, co jest dobrem,
a co z³em.
I ten w³aœnie pierworodny wymiar grzechu nie móg³ znaleŸæ wspó³miernej rekompensaty w innej postaci, jak poprzez
przeciwstawne amor Dei usque ad contemptum sui – „mi³oœæ
Boga a¿ do negacji siebie". Tutaj w³aœnie dotykamy tajemnicy odkupienia cz³owieka, a do tego poznania prowadzi nas
Duch Œwiêty. To On pozwala nam tak g³êboko wnikn¹æ w my-
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sterium Crucis, a równoczeœnie pochyliæ siê nad otch³ani¹
z³a, którego sprawc¹ i zarazem ofiar¹ sta³ siê cz³owiek na
pocz¹tku swoich dziejów. Do tego w³aœnie odnosi siê wyra¿enie: „przekonaæ œwiat o grzechu". A celem tego „przekonywania" nie jest potêpienie œwiata. Je¿eli Koœció³ w mocy
Ducha Œwiêtego nazywa z³o po imieniu, to tylko w tym celu,
a¿eby wskazywaæ mo¿liwoœæ jego
przezwyciê¿enia. Amor Dei usque ad
contemptum sui ma takie w³aœnie
wymiary. S¹ to w³aœciwe wymiary
mi³osierdzia. Bóg w Jezusie Chrystusie pochyla siê nad cz³owiekiem, aby
podaæ mu d³oñ, a¿eby go dŸwign¹æ
za ka¿dym razem, gdy upada, a¿eby
go stale podnosiæ i wspomagaæ w podejmowaniu z moc¹ nowej drogi.
Cz³owiek nie potrafi powstaæ o w³asnych si³ach. Potrzebuje pomocy
Ducha Œwiêtego. Je¿eli odrzuca tê
pomoc, wówczas dopuszcza siê grzechu, który Chrystus nazwa³ „bluŸnierstwem przeciwko Duchowi",
oznajmiaj¹c równoczeœnie, ¿e jest on
nieodpuszczalny (por. Mt 12, 31).
Dlaczego nieodpuszczalny? Dlatego,
¿e wyklucza w samym cz³owieku
pragnienie odpuszczenia. Cz³owiek
odpycha mi³oœæ i mi³osierdzie Boga,
gdy¿ sam uwa¿a siê za Boga. Mniema, ¿e sam sobie potrafi wystarczyæ.
Wspomnia³em krótko trzy encykliki, które wyda³y mi siê koniecznym komentarzem do ca³ego magisterium II Soboru Watykañskiego, a tak¿e do z³o¿onych sytuacji pojawiaj¹cych siê w tym momencie dziejowym,
w którym wypad³o nam ¿yæ.
W ci¹gu lat zrodzi³o siê we mnie przeœwiadczenie, ¿e ideologie z³a s¹ g³êboko zakorzenione w dziejach europejskiej
myœli filozoficznej. W tym miejscu muszê dotkn¹æ pewnych
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faktów, które zwi¹zane s¹ z dziejami Europy, a zw³aszcza jej
kultury. Kiedy ukaza³a siê encyklika o Duchu Œwiêtym, pewne œrodowiska na Zachodzie bardzo negatywnie na ni¹ zareagowa³y. Z czego wynika³a ta reakcja? Pochodzi³a ona z tych
samych Ÿróde³, z których przed ponad dwustu laty zrodzi³o
siê tak zwane europejskie oœwiecenie – w szczególnoœci
oœwiecenie francuskie, nie wykluczaj¹c jednak angielskiego,
niemieckiego, hiszpañskiego czy w³oskiego. Od nich wszystkich ró¿ni³o siê oœwiecenie w Polsce. Rosja zaœ chyba nie
prze¿y³a wstrz¹su oœwieceniowego. Kryzys tradycji chrzeœcijañskiej przyszed³ tam inn¹ drog¹ i na pocz¹tku XX wieku
wybuch³ z tym wiêksz¹ gwa³townoœci¹ w postaci radykalnie
ateistycznej rewolucji marksistowskiej.
...
W tym miejscu trzeba nieco czasu poœwiêciæ tradycjom
filozofii polskiej, a szczególnie temu, co sta³o siê w niej po
dojœciu do w³adzy partii komunistycznej. Z uniwersytetów
usuwano wszelkie formy myœlenia filozoficznego, które nie
odpowiada³y modelowi marksistowskiemu. Dokonywano tego
w sposób prosty i radykalny: usuwano ludzi, którzy reprezentowali ten sposób uprawiania filozofii. Bardzo znamienne, ¿e wœród tych, których pozbawiono katedr, znajdowali
siê przede wszystkim reprezentanci filozofii realistycznej,
w³¹cznie z przedstawicielami realistycznej fenomenologii, jak
prof. Roman Ingarden, oraz szko³y lwowskowarszawskiej, jak
prof. Izydora D¹mbska. Trudniej by³o z reprezentantami tomizmu, poniewa¿ znajdowali siê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na wydzia³ach teologicznych w Warszawie
i w Krakowie oraz w seminariach duchownych. I ich jednak
w inny sposób dotknê³a boleœnie rêka ustroju. Marksistowskie w³adze z nieufnoœci¹ odnosi³y siê te¿ do cenionych myœlicieli, którzy zachowali krytycyzm wobec materializmu dialektycznego. Spoœród nich pamiêtam zw³aszcza Tadeusza Kotarbiñskiego, Mariê Ossowsk¹ i Tadeusza Cze¿owskiego.
Z uniwersyteckiego programu zajêæ nie mo¿na by³o oczywiœcie usun¹æ logiki czy metodologii nauk. Mo¿na by³o natomiast na ró¿ne sposoby utrudniaæ i ograniczaæ wp³yw „nieprawomyœlnych" profesorów na formacjê studentów.
Otó¿ te wydarzenia, które mia³y miejsce w Polsce po dojœciu do w³adzy marksistów, przynios³y skutki podobne do
tych, jakie wyniknê³y w zwi¹zku z procesami, które ju¿ wczeœniej wyst¹pi³y w Europie Zachodniej w okresie pooœwieceniowym. Mówi³o siê miêdzy innymi o „zmierzchu realizmu
tomistycznego", a równoczeœnie próbowano to rozumieæ jako
odwrót od chrzeœcijañstwa jako Ÿród³a filozofowania. W ostatecznoœci kwesti¹, która by³a podana w w¹tpliwoœæ, by³a sama
mo¿liwoœæ dotarcia do Boga. W logice cogito, ergo sum Bóg
móg³ pozostaæ jedynie jako treœæ ludzkiej œwiadomoœci, natomiast nie móg³ pozostaæ jako Ten, który wyjaœnia do koñca
ludzkie sum. Nie móg³ wiêc pozostaæ jako Esse subsistens,
„samoistne Istnienie", jako Stwórca, Ten, który obdarowuje
istnieniem, i jako Ten, który obdarowuje sob¹ w tajemnicy
wcielenia, odkupienia i ³aski. „Bóg Objawienia" przesta³ istnieæ jako „Bóg filozofów". Pozosta³a tylko „idea Boga", jako
temat do dowolnego kszta³towania przez ludzk¹ myœl.
W ten sposób zawali³y siê równie¿ podstawy „filozofii
z³a". Z³o bowiem, w znaczeniu realistycznym, mo¿e zaistnieæ tylko w relacji do dobra, a zw³aszcza w relacji do Boga,
najwy¿szego Dobra. O takim w³aœnie z³u mówi Ksiêga Rodzaju. W tej perspektywie mo¿na zrozumieæ grzech pierworodny, a tak¿e ka¿dy grzech osobisty cz³owieka. To z³o zosta³o odkupione przez Chrystusa na krzy¿u. Œciœle mówi¹c,
zosta³ odkupiony cz³owiek, który za spraw¹ Chrystusa sta³
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siê uczestnikiem ¿ycia Bo¿ego. To wszystko, ca³y ten wielki
dramat dziejów zbawienia, zanik³o w umys³owoœci oœwieceniowej. Cz³owiek zosta³ sam: sam jako twórca w³asnych dziejów i w³asnej cywilizacji; sam jako ten, który stanowi o tym,
co jest dobre, a co z³e, jako ten, który powinien istnieæ i dzia³aæ etsi Deus non daretur – nawet gdyby Boga nie by³o.
Skoro cz³owiek sam, bez Boga, mo¿e stanowiæ o tym, co
jest dobre, a co z³e, mo¿e te¿ zdecydowaæ, ¿e pewna grupa
ludzi powinna byæ unicestwiona. Takie decyzje, na przyk³ad,
by³y podejmowane w Trzeciej Rzeszy przez osoby, które po
dojœciu do w³adzy na drodze demokratycznej ucieka³y siê do
nich, aby realizowaæ przewrotny program ideologii narodowego socjalizmu, inspiruj¹cej siê przes³ankami rasowymi.
Podobne decyzje podejmowa³a te¿ partia komunistyczna
w Zwi¹zku Radzieckim i w krajach poddanych ideologii
marksistowskiej. W tym kontekœcie dokona³a siê eksterminacja ¯ydów, a tak¿e innych grup, jak na przyk³ad Romów,
ch³opów na Ukrainie, duchowieñstwa prawos³awnego i katolickiego w Rosji, na Bia³orusi i za Uralem. Podobnie dokonywa³y siê przeœladowania wszystkich osób niewygodnych
dla ustroju: na przyk³ad kombatantów wrzeœnia 1939 roku
oraz ¿o³nierzy Armii Krajowej w Polsce po II wojnie œwiatowej, a tak¿e przedstawicieli inteligencji, którzy nie podzielali œwiatopogl¹du marksistowskiego czy nazistowskiego. Chodzi³o tu zazwyczaj o eliminacjê w wymiarze fizycznym, ale
czasem tak¿e moralnym: mniej lub bardziej drastycznie osoba by³a pozbawiana przys³uguj¹cych jej praw.
W tym miejscu nie sposób nie dotkn¹æ sprawy bardzo
dzisiaj nabrzmia³ej i bolesnej. Po upadku ustrojów zbudowanych na „ideologiach z³a" wspomniane formy eksterminacji
w tych krajach wprawdzie usta³y, utrzymuje siê jednak nadal
legalna eksterminacja poczêtych istnieñ ludzkich przed ich
narodzeniem. Równie¿ i to jest eksterminacja zadecydowana
przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana
w imiê cywilizacyjnego postêpu spo³eczeñstw i ca³ej ludzkoœci. Nie brak innych powa¿nych form naruszania prawa
Bo¿ego. Myœlê na przyk³ad o silnych naciskach Parlamentu
Europejskiego, aby zwi¹zki homoseksualne zosta³y uznane
za inn¹ postaæ rodziny, której przys³ugiwa³oby równie¿ prawo adopcji. Mo¿na, a nawet trzeba siê zapytaæ, czy tu nie
dzia³a równie¿ jakaœ inna jeszcze „ideologia z³a", w pewnym
sensie g³êbsza i ukryta, usi³uj¹ca wykorzystaæ nawet prawa
cz³owieka przeciwko cz³owiekowi oraz przeciwko rodzinie.
Dlaczego siê to wszystko dzieje? Jaki jest korzeñ tych ideologii pooœwieceniowych? OdpowiedŸ jest jednoznaczna
i prosta: dzieje siê to po prostu dlatego, ¿e odrzucono Boga
jako Stwórcê, a przez to jako Ÿród³o stanowienia o tym, co
dobre, a co z³e. Odrzucono to, co najg³êbiej stanowi o cz³owieczeñstwie, czyli pojêcie „natury ludzkiej" jako „rzeczywistoœci", zastêpuj¹c j¹ „wytworem myœlenia" dowolnie
kszta³towanym i dowolnie zmienianym wed³ug okolicznoœci.
S¹dzê, ¿e gruntowne przemyœlenie tej sprawy mog³oby nas
zaprowadziæ poza cezurê kartezjañsk¹. Je¿eli sensownie chcemy mówiæ o dobru i z³u, musimy wróciæ do œw. Tomasza
z Akwinu, to jest do filozofii bytu. Mo¿na na przyk³ad metod¹ fenomenologiczn¹ analizowaæ doœwiadczenia, takie jak
doœwiadczenie moralnoœci, religii czy te¿ cz³owieczeñstwa,
wzbogacaj¹c w znacz¹cy sposób nasze poznanie. Nie mo¿na
jednak zapominaæ, ¿e te wszystkie analizy poniek¹d milcz¹co zak³adaj¹ rzeczywistoœæ bytu ludzkiego, to znaczy bytu
stworzonego, a tak¿e rzeczywistoœæ Bytu Absolutnego. Je¿eli nie wychodzimy od tego „realistycznego" za³o¿enia, poruszamy siê w pró¿ni.
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Z przemówieñ i homilii Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
Zginê³y dziesi¹tki milionów ludzi; nie sposób zliczyæ rannych i zaginionych. Rodziny musia³y masowo opuszczaæ ziemiê, z któr¹ by³y od wieków zwi¹zane; uleg³y zniszczeniu œrodowiska ludzkiego ¿ycia i zabytki o wielkiej wartoœci historycznej; miasta i wsie zosta³y zniszczone i zrównane z ziemi¹. Nigdy przedtem nie by³o tak wielu ofiar œmiertelnych
wœród ludnoœci cywilnej, zw³aszcza wœród kobiet i dzieci.
...
Re¿imy totalitarne przetrwa³y pod inn¹ postaci¹, a nawet rozszerzy³y swoje w³adanie, zw³aszcza we wschodniej Europie.
8 maja 1995, Watykan –
Przes³anie z okazji 50. rocznicy zakoñczenia w Europie II wojny œwiatowej

... To zwyciêstwo przez wiarê i mi³oœæ odniós³ ów cz³owiek w tym miejscu, które by³o zbudowane na zaprzeczeniu
wiary – wiary w Boga i wiary w cz³owieka – i na radykalnym
podeptaniu ju¿ nie tylko mi³oœci, ale wszystkich oznak cz³owieczeñstwa, ludzkoœci; w tym miejscu, które by³o zbudowane na nienawiœci i na pogardzie cz³owieka w imiê ob³¹kanej
ideologii; w tym miejscu, które by³o zbudowane na okrucieñstwie. Miejsce, do którego prowadzi wci¹¿ jeszcze brama
z szyderczym napisem: Arbeit macht frei, rzeczywistoœæ bowiem by³a radykalnym zaprzeczeniem treœci tego napisu.
7 czerwca 1979,
Homilia w czasie Mszy œw. w Oœwiêcimiu-Brzezince.

... gor¹czkowy rytm, w jakim nastêpuj¹ po sobie wydarzenia ostatnich lat, pozwala nam wyci¹gn¹æ racjonalny wniosek, ¿e jesteœmy œwiadkami epokowego zwrotu w dziejach
œwiata.
W tym okresie uci¹¿liwego wchodzenia w now¹ epokê,
której zarysów nikt nie potrafi dziœ jeszcze przewidzieæ ani
zaprogramowaæ, decyduj¹ca musi byæ rola intelektualistów:
trzeba j¹ z moc¹ potwierdziæ w³aœnie w tym czasie, gdy upadek ideologii mo¿e rodziæ nastroje obezw³adniaj¹cego zniechêcenia, a myœl wydaje siê sk³onna szukaæ schronienia
w sceptycyzmie i niebezpiecznym pragmatyzmie.
...
Ludzkoœæ wci¹¿ jeszcze upokarzana jest przez przemoc
i wszelkiego rodzaju nietolerancjê, udrêczona g³odem i nêdz¹
milionów, zagro¿ona przez kryzys ekologiczny o tak wielkich
rozmiarach, ¿e rodzi lêk przed „zag³ad¹ œrodowiska naturalnego", nie mniej niepokoj¹ca groŸba zag³ady nuklearnej.
Wszystko to budzi smutek i lêk. Jak¿e jednak nie otworzyæ
serca na nadziejê, gdy w tak wielu œrodowiskach, a zw³aszcza
wœród m³odych pokoleñ dostrzegamy coraz silniejsz¹ potrzebê nowej solidarnoœci, g³êbsz¹ œwiadomoœæ praw cz³owieka,
postêp kultury odrzucaj¹cej przemoc, aktywne zaanga¿owanie wolontariatu na rzecz ubogich i odepchniêtych, wra¿liwoœæ na problemy œrodowiska naturalnego i postawê czynnej
jego obrony.
5 wrzeœnia 1993, Wilno
Przemówienie do przedstawicieli œwiata nauki i kultury.

Poœród niesnasek Pan Bóg uderza
Poœród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla s³owiañskiego oto papie¿a
Otworzy³ tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten W³och,
On œmia³o jak Bóg, pójdzie na miecze;
Œwiat mu – to proch!

A trzeba mocy, byœmy ten pañski
DŸwignêli œwiat;
Wiêc oto idzie papie¿ s³owiañski,
Ludowy brat; –
Oto ju¿ leje balsamy œwiata
Do naszych ³on,
A chór anio³ów kwiatem umiata
Dla niego tron.

On przez narody uczyni bratnie.
Wydawszy g³os,
¯e duchy pójd¹ w cele ostatnie
Przez ofiar stos;
Moc mu pomo¿e sakramentalna
Narodów stu,
Moc ta przez duchy bêdzie widzialna
Przed trumn¹ tu.

Twarz jego s³owem rozpromieniona,
Lampa dla s³ug,
Za nim rosn¹ce pójd¹ plemiona
W œwiat³o, gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud –
Jeœli rozka¿e, to s³once stanie,
Bo moc – to cud!

On rozda mi³oœæ, jak dziœ mocarze
Rozdaj¹ broñ,
Sakramentaln¹ moc on poka¿e,
Œwiat wzi¹wszy w d³oñ;
Go³¹b mu s³owa w hymnie wyleci,
Poniesie wieœæ,
Nowinê s³odk¹, ¿e duch ju¿ œwieci
I ma sw¹ czeœæ
Niebo siê nad nim piêkne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na œwiecie stan¹³ i tworzy
I œwiat i tron.

Takiego ducha wkrótce ujrzycie
Cieñ, potem twarz:
Wszelk¹ z ran œwiata wyrzuci zgni³oœæ
Robactwo, gad,
Zdrowie przyniesie, rozpali mi³oœæ
I zbawi œwiat;
Wnêtrze koœcio³ów on powymiata,
Oczyœci sieñ,
Boga poka¿e w twórczoœci œwiata.
Jasno, jak dzieñ,

On siê ju¿ zbli¿a – rozdawca nowy
Globowych si³;
Cofnie siê w ¿y³ach pod jego s³owy
Krew naszych ¿y³;
W sercach siê zacznie œwiat³oœci Bo¿ej
Strumienny ruch,
Co myœl pomyœli przezeñ, to stworzy,
Bo moc – to duch.
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Juliusz S³owacki
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Ten, Kto wierzy, nigdy nie jest sam!
Homilia Ojca Œwiêtego Benedykta XVI wyg³oszona w czasie Mszy œw. na Placu œw. Piotra w Watykanie
inauguruj¹cej Pontyfikat 265. Papie¿a; 24 kwietnia 2005 r.
Najdostojniejsi Kardyna³owie, Czcigodni Bracia
w episkopacie i kap³añstwie.
Dostojne W³adze i Cz³onkowie korpusu dyplomatycznego. Najdro¿si Bracia i Siostry!
W tych tak intensywnych dniach trzy razy towarzyszy³
nam œpiew Litanii do wszystkich œwiêtych: podczas pogrzebu naszego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, z okazji wejœcia kardyna³ów na rozpoczêcie konklawe i równie¿ dzisiaj, gdy ponownie œpiewaliœmy j¹ wraz z wezwaniem: „Tu
illum adiuva” – wspomagaj nowego Nastêpcê Œwiêtego
Piotra. Za ka¿dym razem w szczególny sposób wyczuwa³em w tym modlitewnym œpiewie wielkie pocieszenie. Jak¿e czuliœmy siê opuszczeni po œmierci Jana Paw³a II, Papie¿a, który przez ponad 26 lat by³ naszym pasterzem
i przewodnikiem po drogach czasu. Przekracza³ on próg
innego ¿ycia, wchodz¹c w tajemnicê samego Boga. Ale nie
czyni³ tego samotnie. Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam –
nie jest sam ani za ¿ycia, ani w chwili œmierci. Obecnie
mogliœmy wzywaæ œwiêtych wszystkich czasów – Jego
przyjació³, Jego braci w wierze, bêd¹c przekonani, ¿e stanowi¹ oni ¿ywy orszak wprowadzaj¹cy Go w tê inn¹ przestrzeñ, a¿ do chwa³y Boga. Wiedzieliœmy, ¿e Jego przybycie by³o oczekiwane. Teraz wierny, ¿e znajduje siê On poœród swoich i jest naprawdê w swoim domu. I znów zostaliœmy pocieszeni, uroczyœcie przystêpuj¹c do konklawe,
aby wybraæ tego, którego wybra³ Pan. Jak¿e mogliœmy rozpoznaæ Jego imiê. Jak mog³o 115 biskupów pochodz¹cych
z ró¿nych kultur i krajów znaleŸæ tego, któremu Pan pragn¹³
powierzyæ misjê zwi¹zywania i rozwi¹zywania. I raz jeszcze wiedzieliœmy o tym: wiedzieliœmy, ¿e nie jesteœmy
sami, ¿e jesteœmy otoczeni, prowadzeni i kierowani przez
Bo¿ych przyjació³. W tej chwili ja – s³aby s³uga Pañski,
mam przyj¹æ to nies³ychane zadanie, które rzeczywiœcie
przekracza wszelkie ludzkie si³y. Jak¿e mogê to uczyniæ?
W jaki sposób bêdê temu w stanie sprostaæ? Wy wszyscy,
drodzy przyjaciele, dopiero co przywo³aliœcie ca³y zastêp
œwiêtych, uobecniony w wielkich imionach historii Boga
z ludŸmi. W ten sposób równie¿ we mnie o¿ywa owa œwiadomoœæ: nie jestem sam. Nie muszê samotnie nieœæ tego,
czego w rzeczywistoœci i tak samotnie nie móg³bym nieœæ.
Wspiera mnie zastêp œwiêtych Boga, podtrzymuje mnie
i mnie prowadzi, i towarzysz¹ mi, drodzy Przyjaciele, wasza modlitwa, wasze ofiarowane za mnie odpusty, wasza
mi³oœæ, wasza wiara i wasza nadzieja. Jednak¿e we wspólnocie œwiêtych s¹ nie tylko wielkie postacie, które nas poprzedzi³y i których imiona znamy. My wszyscy jesteœmy
wspólnot¹ œwiêtych, my ochrzczeni w imiê Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego, my, którzy ¿yjemy darem Cia³a i Krwi
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Chrystusa, poprzez który pragnie nas przemieniæ i uczyniæ podobnymi sobie. Tak, Koœció³ ¿yje, to jest przedziwne doœwiadczenie tych dni. W³aœnie w smutnych dniach
choroby i œmierci Papie¿a, objawi³o siê to naszym oczom.
Koœció³ ¿yje, Koœció³ jest m³ody. Niesie on w sobie przysz³oœæ œwiata, dlatego ukazuje ka¿demu z nas ¿ycie ku przysz³oœci. Koœció³ jest ¿ywy i my to widzimy, doœwiadczamy radoœci, któr¹ Zmartwychwsta³y przyobieca³ swoim.
Koœció³ ¿yje, poniewa¿ Chrystus ¿yje, poniewa¿ On naprawdê zmartwychwsta³. W bólu widocznym na twarzy
Ojca Œwiêtego w dniach Wielkiej Nocy kontemplowaliœmy tajemnice mêki Chrystusa i razem dotykaliœmy Jego
ran. Ale w tych dniach mogliœmy równie¿ dotykaæ Zmartwychwsta³ego w najg³êbszym sensie. Po krótkim okresie
ciemnoœci dane nam by³o doœwiadczyæ radoœci, któr¹ On
obieca³ jako owoc swego zmartwychwstania.

Koœció³ ¿yje!
Koœció³ ¿yje! Z ogromn¹ radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ pozdrawiam was wszystkich tu zgromadzonych, czcigodni
wspó³bracia kardyna³owie i biskupi, najdro¿si kap³ani, diakoni, duszpasterze, katechiœci. Pozdrawiam was, zakonnicy i zakonnice, œwiadkowie przemieniaj¹cej obecnoœci
Boga. Pozdrawiam was, wierni œwieccy, zaanga¿owani
w wielk¹ misjê budowania królestwa Bo¿ego, które rozprzestrzenia siê w œwiecie w ka¿dym przejawie ¿ycia. Te
s³owa kierujê z uczuciem tak¿e do wszystkich, którzy odrodzeni w sakramencie chrztu nie pozostaj¹ jeszcze w pe³nej komunii z nami; i do was, bracia narodu ¿ydowskiego,
i którymi jesteœmy zwi¹zani wielk¹ spuœcizn¹ duchow¹,
zakorzenion¹ w nieodwracalnych tajemnicach Boga.
W koñcu moja myœl, niczym rozprzestrzeniaj¹ca siê fala,
biegnie do wszystkich ludzi naszych czasów, wierz¹cych
i niewierz¹cych.
Ws³uchiwaæ siê w wolê Pana
Drodzy Przyjaciele! W tej chwili nie potrzebujê przedstawiaæ mojego programu. Jakiœ rys tego, co uwa¿am za
moje zadanie, mog³em ju¿ przedstawiæ w mym orêdziu
w œrodê, 20 kwietnia. Nie bêdzie brakowaæ okazji, aby to
uczyniæ. Moim prawdziwym programem jest to, by nie realizowaæ swojej w³asnej woli, nie kierowaæ siê swoimi ideami, ale ws³uchiwaæ siê z ca³ym Koœcio³em w s³owo i w wolê Pana oraz pozwoliæ siê Jemu kierowaæ, aby On sam prowadzi³ Koœció³ w tej godzinie naszej historii. Zamiast przedk³adaæ program, chcia³bym po prostu przedstawiæ wyjaœnienie dwóch znaków, w których liturgicznie urzeczywistnia siê
przyjêcie pos³ugi Piotrowej. Oba te znaki zreszt¹ odzwierciedlaj¹ to, o czym mówi¹ dzisiejsze czytania.
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Znak paliusza
Pierwszym znakiem jest paliusz, tkanina z czystej we³ny, która zostaje mi w³o¿ona na ramiona. Ten bardzo stary
znak, który biskup Rzymu nosi od IV wieku, mo¿e byæ
uwa¿any za obraz Chrystusowego jarzma, jakie biskup tego
miasta, s³uga s³ug Bo¿ych, bierze na swe ramiona. Bo¿e
jarzmo jest wol¹ Boga, któr¹ my przyjmujemy. A wola ta
nie stanowi dla nas jakiegoœ wewnêtrznego ciê¿aru, który
nas przygniata i odbiera wolnoœæ. Poznanie tego, co Bóg
pragnie, poznanie drogi ¿ycia by³o radoœci¹ Izraela, jego
wielkim przywilejem. Jest ono równie¿ nasz¹ radoœci¹:
Bo¿a wola nas nie wyobcowuje, ale czasem, równie¿ w bolesny sposób, nas oczyszcza i tym samym pozwala nam
odkryæ samych siebie, l tak nie s³u¿ymy jedynie Jemu, ale
zbawieniu ca³ego œwiata i ca³ej historii. Istotnie, symbol
paliusza jest jeszcze bardziej precyzyjny. Owcza we³na
stara siê ukazaæ zagubion¹ owieczkê, a równie¿ tê chor¹
i s³ab¹, któr¹ pasterz bierze na swe ramiona i prowadzi do
wód ¿ycia. Przypowieœæ o zagubionej owcy, której pasterz
szuka na pustyni, by³a dla Ojców Koœcio³a obrazem tajemnicy Chrystusa i Koœcio³a. My wszyscy – ca³a ludzkoœæ, jest t¹ zagubion¹ owc¹, która nie odnajduje ju¿ drogi na pustyni. Nie godzi siê z tym Bo¿y Syn. On nie mo¿e
porzuciæ ludzkoœci znajduj¹cej siê w tak mizernej sytuacji. Powstaje, opuszcza chwa³ê niebios, aby odnaleŸæ owce
i iœæ za ni¹ a¿ na krzy¿. Bierze j¹ na swe ramiona, bierze
nasze cz³owieczeñstwo, bierze nas samych. On jest tym
dobrym pasterzem, który daje swoje ¿ycie za owce. Paliusz oznacza wiêc przede wszystkim, ¿e my wszyscy jesteœmy prowadzeni przez Chrystusa, ale równoczeœnie stanowi on zachêtê do wzajemnego wspierania siê na tej drodze. Tym samym paliusz staje siê symbolem misji pasterskiej, o której mówi drugie czytanie i Ewangelia. Pasterza
musi o¿ywiaæ œwiêty niepokój Chrystusa: dla niego nie jest
obojêtne, ¿e tak wiele osób ¿yje na pustyni. Pustynia posiada wiele form. Istnieje pustynia nêdzy, pustynia g³odu i
pragnienia, pustynia porzucenia, samotnoœæ i zniszczonej
mi³oœci. Istnieje pustynia ciemnoœci Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika œwiadomoœæ godnoœci i drogi cz³owieka.
Poniewa¿ tak rozleg³e sta³y siê pustynie wewnêtrzne, na
œwiecie mno¿¹ siê zewnêtrzne pustynie. Dlatego bogactwa ziemi nie s³u¿¹ ju¿ budowaniu Bo¿ego ogrodu, w którym wszyscy by mogli ¿yæ, lecz wykorzystywane s¹ przez
moce wyzysku i zniszczenia. Ca³y Koœció³, a w nim jego
pasterze, tak jak Chrystus, winni wyruszyæ w drogê, aby
wyprowadziæ ludzi z pustyni ku ¿yciu, ku przyjaŸni z Synem Bo¿ym, ku temu, który daje nam ¿ycie i to ¿ycie w pe³ni. Symbol baranka posiada jeszcze inn¹ wymowê. Staro¿ytny Wschód zna³ zwyczaj, ¿e królowie okreœlali siebie
samych jako pasterzy ludu. To stanowi³o obraz ich potêgi,
obraz cyniczny: narody by³y dla nich jak te owce, którymi
pasterz móg³ dysponowaæ wedle swych zachcianek. Tymczasem Bóg ¿ywy, pasterz wszystkich ludzi, sam sta³ siê
barankiem, stan¹³ poœrodku stada, poœród tych, którzy s¹
deptani i zabijani. W³aœnie w ten sposób objawia siê On
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jako prawdziwy pasterz: „ja jestem dobrym pasterzem,
¿ycie moje oddajê za owce" – mówi Jezus o sobie samym
(J 10, 14nn). To nie moc zbawia, lecz mi³oœæ! To jest znakiem Boga: On sam jest Mi³oœci¹. Ile¿ to razy chcieliœmy,
aby Bóg okaza³ siê silniejszym. Aby zdecydowanie uderzy³, zniszczy³ z³o i stworzy³ lepszy œwiat Wszystkie ideologie w³adzy usprawiedliwiaj¹ siê w ten sposób, tak usprawiedliwiaj¹ zniszczenie wszystkiego, co mog³oby oprzeæ
siê rozwojowi i wyzwoleniu ludzkoœci. Cierpimy z powodu cierpliwoœci Boga. Tymczasem wszyscy potrzebujemy
Jego cierpliwoœci. Bóg sta³ siê barankiem, mówi nam, ¿e
œwiat jest zbawiony przez Ukrzy¿owanego, a nie przez
tych, którzy krzy¿uj¹. Œwiat jest zbawiany dziêki Bo¿ej
niecierpliwoœci, a niszczony przez ludzk¹ niecierpliwoœæ.

Zdolnoœæ mi³owania
Jedn¹ z podstawowych cech pasterza powinna byæ zdolnoœæ mi³owania powierzonych mu ludzi tak, jak kocha
Chrystus, któremu s³u¿y “Paœ owce moje" – mówi Chrystus do Piotra, a w tej chwili i do mnie. Pak znaczy kochaæ. A mi³owanie oznacza tak¿e gotowoœæ do cierpienia.
Kochaæ znaczy dawaæ owcom prawdziwe dobro, pokarm
prawdy Bo¿ej, Bo¿ego S³owa, pokarm Jego obecnoœci, który Bóg daje w Najœwiêtszym Sakramencie. Drodzy Przyjaciele – w tej chwili mogê powiedzieæ jedynie: módlcie
siê za mnie, abym nauczy³ siê bardziej mi³owaæ Pana.
Módlcie siê za mnie, abym siê nauczy³ bardziej mi³owaæ
Jego trzodê – ciebie, Koœciele œwiêty, ka¿dego z was z osobna i wszystkich razem. Módlcie siê za mnie, abym nie ucieka³ z obawy przed wilkami. Módlmy siê nawzajem za siebie, aby Pan nas niós³, a my byœmy nauczyli siê nieœæ jedni drugich.
Znak pierœcienia
Drugi znak przy pomocy którego w dzisiejszej liturgii
wyra¿one zostaje objêcie pos³ugi Piotrowej, to przekazanie pierœcienia Rybaka. Powo³anie Piotra, które us³yszeliœmy w Ewangelii, aby by³ Pasterzem, nastêpuje po opowiadaniu o obfitym po³owie ryb: po nocy, podczas której
bezskutecznie zarzucano sieæ, uczniowie widz¹ na brzegu
Zmartwychwsta³ego Pana. On nakazuje im raz jeszcze powróciæ do ³owienia ryb i oto sieæ nape³nia siê tak, ¿e nie s¹
w sianie jej wyci¹gn¹æ; 153 wielkie ryby “A pomimo tak
wielkiej iloœci sieæ siê nie rozerwa³a” (J 21, 11). To opowiadanie z koñca ziemskiej drogi Jezusa wraz z uczniami
stanowi odpowiedŸ na opowiadanie z pocz¹tku: tak¿e wtedy uczniowie nic nie z³owili przez ca³¹ noc, tak¿e wtedy
Jezus nak³oni³ Szymona do ponownego wyp³yniêcia na g³êbiê, a Szymon, który jeszcze nie nazywa³ siê Piotr, da³ niezwyk³¹ odpowiedŸ: “Mistrzu, na Twoje s³owo zarzucê sieci!". A oto potwierdzenie misji: “Nie bój siê, odt¹d ³udzi
bêdziesz ³owi³" (£k 5,1-11). Tak¿e dzisiaj Koœció³ i nastêpcy aposto³ów s³ysz¹ wezwanie, by wyp³yn¹æ na g³êbiê
morza dziejów i zarzuciæ sieci, by zdobywaæ ludzi dla
Ewangelii – dla Boga, dla Chrystusa, dla prawdziwego
¿ycia. Ojcowie Koœcio³a dali bardzo szczególny komen-
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tarz do tego zadania. Mówi¹ w ten sposób: dla ryby stworzonej, by ¿yæ w wodzie, wyci¹gniêcie z morza jest œmierci¹. Zostaje jej odjêty pierwiastek ¿ycia, by s³u¿yæ za pokarm cz³owiekowi. Jednak w misji rybaka ludzi dokonuje
siê proces odwrotny: my, ludzie, ¿yjemy wyobcowani,
w s³onych wodach cierpienia i œmierci, w morzu ciemnoœci bez œwiat³a. Sieæ Ewangelii wyrywa nas z wód œmierci
i niesie ku wspania³oœci Bo¿ego œwiat³a, ku prawdziwemu
¿yciu. I w³aœnie tak jest – w misji rybaka ludzi, wzorem
Chrystusa, nale¿y wyrywaæ ludzi ze s³onego morza wyobcowañ ku ziemi ¿ycia, ku œwiat³u Bo¿emu. I w³aœnie tak
jest: istniejemy, aby ukazaæ Boga ludziom. I tylko tam,
gdzie widaæ Boga, naprawdê zaczyna siê ¿ycie. Tylko wtedy, gdy spotkamy w Chrystusie Boga ¿ywego, poznajemy,
czym jest ¿ycie. Nie jesteœmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Ka¿dy z nas jest owocem zamys³u Bo¿ego. Ka¿dy z nas jest chciany, ka¿dy mi³owany, ka¿dy niezbêdny. Nie ma nic piêkniejszego ni¿
wpaœæ w sieci Ewangelii Chrystusa. Nie ma nic piêkniejszego, jak poznaæ Go i opowiadaæ innym o przyjaŸni z Nim.
Zadanie pasterza, rybaka ludzi, mo¿e siê czêsto wydawaæ
¿mudne. Ale jest ono piêkne i wielkie, ostatecznie bowiem
s³u¿y radoœci, radoœci Boga, który chce wejœæ w ten œwiat.
Wezwanie do jednoœci
Chcia³bym tu podkreœliæ jedn¹ rzecz. Zarówno z obrazu pasterza, jak i rybaka wylania siê w sposób jednoznaczny wezwanie do jednoœci. “Mam tak¿e inne owce, które
nie s¹ z tej owczarni, i te muszê przyprowadziæ i bêd¹ s³uchaæ g³osu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz" (J 10, 16) – rzecze Jezus na zakoñczenie mowy o Dobrym Pasterzu. A opowiadanie o 153 wielkich rybach koñczy siê radosn¹ uwag¹: “pomimo tak wielkiej iloœci sieæ
siê nie rozerwa³a" (J 21, 11). Niestety, umi³owany Panie,
ona teraz siê rozerwa³a! – chcia³oby siê z bólem powiedzieæ. Ale¿ nie – nie powinniœmy siê smuciæ! Radujmy siê
z Jego obietnicy, która nie zawodzi. Uczyñmy, co tylko
mo¿liwe, na drodze ku jednoœci, któr¹ obieca³! Wspominajmy o niej w modlitwie do Pana jak ¿ebracy: tak Panie,
pamiêtaj, co przyrzek³eœ, spraw byœmy byli jednym paste-

rzem i jedn¹ trzod¹! Nie dozwól, by Twa sieæ siê porwa³a
i pomó¿ nam byæ s³ugami jednoœci!
Nie lêkajcie siê!
W tej chwili powracam myœl¹ do 22 paŸdziernika 1978
roku, kiedy to Papie¿ Jan Pawe³ II rozpoczyna³ swoj¹ pos³ugê tu, na Placu Œwiêtego Piotra. Wci¹¿ na nowo brzmi¹
mi w uszach jego s³owa: „Nie lêkajcie siê!". Otwórzcie,
otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chrystusowi! Papie¿ przemawia³ do mo¿nych tego œwiata, którzy obawiali siê, ¿e Chrystus móg³by zabraæ im coœ z ich w³adzy, gdyby dali Mu
wejœæ i pozwolili na wolnoœæ wiary. Owszem, On z pewnoœci¹ coœ by im zabra³: w³adzê korupcji, naginania prawa, samowoli. Ale nie zabra³by niczego, co dotyczy wolnoœci cz³owieka, jego godnoœci, budowania sprawiedliwego spo³eczeñstwa. Papie¿ mówi³ ponadto do wszystkich
ludzi, zw³aszcza m³odych. Czy¿ my wszyscy nie boimy
siê w jakiœ sposób, ¿e jeœli pozwolimy ca³kowicie Chrystusowi wejœæ do naszego wnêtrza, jeœli ca³kowicie otworzymy siê na Niego, to mo¿e On nam zabraæ coœ z naszego
¿ycia. Czy¿ nie boimy siê przypadkiem zrezygnowaæ z czegoœ wielkiego, jedynego w swoim rodzaju, co czyni ¿ycie
tak piêknym? Czy¿ nie boimy siê ryzyka niedostatku i pozbawienia wolnoœci? Jeszcze raz Papie¿ pragnie powiedzieæ: nie! Kto wpuszcza Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic z tego, co czyni ¿ycie wolnym, piêknym i wielkim.
Nie! Tytko w tej przyjaŸni otwieraj¹ siê na oœcie¿ drzwi
¿ycia. Tylko w tej przyjaŸni rzeczywiœcie otwieraj¹ siê wielkie mo¿liwoœci cz³owieka. Tylko w tej przyjaŸni doœwiadczamy tego, co jest piêkne i co wyzwala. Tak te¿ dzisiaj
chcia³bym z wielk¹ moc¹ i przekonaniem, pocz¹wszy od
doœwiadczenia swojego d³ugiego ¿ycia, powiedzieæ wam,
droga m³odzie¿y: nie obawiajcie siê Chrystusa! On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje siê Jemu, otrzymuje stokroæ wiêcej. Tak! Otwórzcie, otwórzcie na oœcie¿
drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe ¿ycie. Amen.
(Tekst za Radiem Watykañskim. Tytu³ i œródtytu³y powtórzyliœmy
za Redakcj¹ “Naszego Dziennika” z dn. 26.04.2005 nr 96/2005)
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