każdemu człowiekowi, w którym zawsze dostrzega godność osoby
i dziecka Bożego.
Winno się to dokonać przede wszystkim wewnątrz i dla dobra
małżeństwa oraz rodziny, poprzez codzienny trud tworzenia autentycznej wspólnoty osób, której podstawą jest i którą zasila wewnętrzna komunia miłości. Powinno to następnie rozwijać się w szerszym
kręgu wspólnoty kościelnej, w którą rodzina chrześcijańska jest
wpisana: dzięki miłości rodziny Kościół może i powinien nabrać
charakteru bardziej domowego, to znaczy bardziej rodzinnego, stając się w swoich stosunkach bardziej ludzkim i braterskim.
Miłość sięga dalej, aniżeli tylko do własnych braci w wierze:
„Każdy człowiek jest moim bratem”, ponieważ w każdym, a nade
wszystko w ubogim, słabym, cierpiącym i niesprawiedliwie traktowanym, miłość umie dostrzec oblicze Chrystusa i brata, którego ma
kochać i któremu ma służyć.
Ażeby służba człowiekowi była przeżyta przez rodzinę w stylu
ewangelicznym, należy gorliwie wcielać w życie to, co mówi Sobór
Watykański II: „By tego rodzaju praktyka miłości była i objawiała się w sposób nieposzlakowany, trzeba widzieć w bliźnim obraz
Boga, wedle którego został stworzony, oraz Chrystusa Pana, któremu rzeczywiście ofiaruje się, cokolwiek daje się potrzebującemu”.
Rodzina chrześcijańska, budując Kościół w miłości, oddaje się
na służbę człowiekowi i światu, urzeczywistniając prawdziwie ów
„postęp ludzki”, którego treść została zwięźle wyrażona w Orędziu
Synodu do rodzin: „Do was należy kształtowanie ludzi w miłości
i praktykowanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich
tak, aby miłość ogarniała całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności”116.
116

160

FC 64

X
Wolność prawdziwa
„Istnienie w Prawdzie i czynienie Prawdy”

Veritatis splendor
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1)
Podstawowym zagadnieniem (…) jest kwestia relacji między wolnością człowieka a prawem Bożym, a ostatecznie relacji między wolnością a prawdą.
Według wiary chrześcijańskiej i nauki Kościoła „tylko wolność
podporządkowana Prawdzie prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu dobru. Dobrem osoby jest istnienie w Prawdzie i czynienie Prawdy”.
Konfrontacja stanowiska Kościoła z dzisiejszą sytuacją społeczną i kulturową pozwala natychmiast dostrzec, że właśnie wokół tej
zasadniczej kwestii powinna skupić się intensywna praca duszpasterska samego Kościoła: „świadomość tej podstawowej relacji: Prawda
— Dobro — Wolność zanikła na znacznym obszarze współczesnej
kultury, dlatego dopomożenie człowiekowi w odnalezieniu tej świadomości stanowi dzisiaj jeden z wymogów misji Kościoła, pełnionej
dla zbawienia świata. «Cóż to jest prawda?» — to pytanie Piłata
także dziś nurtuje pełnego niepewności człowieka, który często
nie wie, kim jest, skąd pochodzi, dokąd zmierza. Dlatego nierzadko jesteśmy świadkami zastraszających przykładów postępującej
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autodestrukcji osoby ludzkiej. Niektóre panujące opinie stwarzają
wrażenie, że nie ma już takiej wartości moralnej, którą należy uznawać za niezniszczalną i absolutną. Na oczach wszystkich okazuje się
pogardę wobec ludzkiego życia — już poczętego, a jeszcze nie wydanego na świat; nieustannie narusza się podstawowe prawa osoby;
niegodziwie niszczy się dobra niezbędne dla ludzkiego życia. Co
gorsza, człowiek już nie jest przekonany, że tylko w prawdzie może
znaleźć zbawienie. Podaje się w wątpliwość zbawczą moc prawdy,
pozostawiając samej wolności, oderwanej od wszelkich obiektywnych uwarunkowań, zadanie samodzielnego decydowania o tym,
co dobre, a co złe. Relatywizm ten przeniesiony na grunt teologii
prowadzi do braku ufności w mądrość Boga, który poprzez prawo moralne kieruje człowiekiem. Nakazom tego prawa moralnego
przeciwstawia się tak zwane konkretne sytuacje i w gruncie rzeczy
nie zważa się już na to, że prawo Boże zawsze pozostaje jedynym
prawdziwym dobrem człowieka”.117
Zadanie oceny tych teorii etycznych przez Kościół nie polega
tylko na ujawnianiu i odrzucaniu ich błędów, ale ma też cel pozytywny: należy mianowicie z wielką miłością pomagać wiernym
w formacji sumienia, tak by wydając sądy i kształtując decyzje, kierowało się prawdą, do czego wzywa apostoł Paweł: „Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre,
co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2). Oparciem dla tego
dzieła Kościoła, stanowiącym „sekret” jego skuteczności formacyjnej, są nie tyle wypowiedzi doktrynalne czy pasterskie wezwania
do czujności, ile nieustanne wpatrywanie się w Chrystusa Pana. Kościół każdego dnia wpatruje się z niesłabnącą miłością w Chrystusa,
117
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w pełni świadom, że tylko w Nim znaleźć może prawdziwe i ostateczne rozwiązanie problemu moralnego.
Zwłaszcza w Chrystusie ukrzyżowanym znajduje Kościół odpowiedź na nurtujące dziś tak wielu ludzi pytanie o to, czy posłuszeństwo wobec uniwersalnych i niezmiennych norm moralnych może
wyrażać szacunek dla jedyności i niepowtarzalności każdej ludzkiej osoby i nie zagrażać jej wolności i godności. Kościół ma taką
samą świadomość otrzymanej misji jak apostoł Paweł: „Posłał mnie
Chrystus, (…) abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa,
by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża (…) my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów a głupstwem
dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów,
jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą”
(1 Kor 1, 17. 23-24). Chrystus ukrzyżowany objawia autentyczny sens
wolności, w pełni go realizuje poprzez całkowity dar z siebie i powołuje swoich uczniów do udziału w tej samej wolności.118
Racjonalna refleksja i codzienne doświadczenie obnażają słabość,
jaka znamionuje wolność człowieka. Jest to wolność prawdziwa, ale
ograniczona: nie ma absolutnego i bezwarunkowego punktu wyjścia
w sobie samej, ale w warunkach egzystencji, wewnątrz których się
znajduje i które zarazem stanowią jej ograniczenie i szansę. Jest to
wolność istoty stworzonej, a więc wolność dana, którą trzeba przyjąć niczym kiełkującą dopiero roślinę i troszczyć się odpowiedzialnie o jej wzrost. Stanowi konstytutywny składnik owego wizerunku
istoty stworzonej, który leży u podstaw godności osoby: rozbrzmiewa
w niej głos pierwotnego powołania, którym Stwórca wzywa człowieka do prawdziwego Dobra, a bardziej jeszcze — poprzez objawienie
Chrystusa — do nawiązania przyjaźni z Nim, do udziału w życiu
118
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samego Boga. Jest zarazem niezbywalnym samoposiadaniem i uniwersalnym otwarciem na wszystko co istnieje, przez przekroczenie
siebie ku poznaniu i miłości drugiego. Wolność jest zatem zakorzeniona w prawdzie człowieka i skierowana ku wspólnocie.
Rozum i doświadczenie mówią nie tylko o słabości ludzkiej wolności, ale i o jej dramacie. Człowiek spostrzega, że w jego wolności
ukryta jest tajemnicza skłonność do sprzeniewierzania się owemu
otwarciu na Prawdę i Dobro oraz że w rzeczywistości on sam nader często wybiera raczej dobra skończone, ograniczone i pozorne.
Co więcej, w popełnianych przez siebie błędach i w niewłaściwych
aktach wyboru odkrywa zaczątki radykalnego buntu, który każe
mu odrzucić Prawdę i Dobro i uczynić się absolutną zasadą samego
siebie: „Będziecie jak Bóg” (por. Rdz 3, 5). Wolność potrzebuje zatem
wyzwolenia. Jej wyzwolicielem jest Chrystus: to On „wyswobodził
nas ku wolności” (por. Ga 5, 1).119
Chrystus objawia przede wszystkim, że warunkiem autentycznej
wolności jest szczere i otwarte uznanie prawdy: „poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). To prawda pozwala zachować
wolność wobec władzy i daje moc, by przyjąć męczeństwo. Potwierdza to Jezus przed Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). Prawdziwi
czciciele winni zatem oddawać Bogu cześć „w Duchu i w prawdzie”
(J 4, 23): w ten sposób stają się wolni. Więź z prawdą oraz oddawanie czci Bogu objawia się w Jezusie Chrystusie jako najgłębsze
źródło wolności.
Jezus objawia ponadto — i to samym swoim życiem, a nie tylko słowami — że wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy
przez dar z siebie. Ten, który mówi: „Nikt nie ma większej miłości
119
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od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13),
dobrowolnie idzie na Mękę (por. Mt 26, 46) i posłuszny Ojcu oddaje na krzyżu życie za wszystkich ludzi (por. Flp 2, 6-11). Tak więc
kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół
musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozumieć, czym
jest wolność: darem z siebie w służbie Bogu i braciom. Zaś komunia
z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest niewyczerpanym źródłem, z którego Kościół nieustannie czerpie, aby żyć w wolności, składać siebie w darze i służyć. Komentując werset z Psalmu
100 [99] Służcie Panu z weselem, św. Augustyn powiada: „W domu
Pańskim niewolnicy są wolni. Wolni, ponieważ służba nie nakłada
przymusu, ale nakazuje miłość (…). Miłość niech cię uczyni sługą,
tak jak prawda uczyniła cię wolnym (…). Jesteś zarazem sługą i wolnym: sługą, ponieważ nim się stałeś; wolnym, ponieważ umiłował cię
Bóg, twój Stwórca; więcej — jesteś wolny, bo możesz kochać swojego
Stwórcę (…). Jesteś sługą Pana i jesteś wolny w Panu. Nie szukaj wyzwolenia, które oddaliłoby cię od domu twego wyzwoliciela!”.
Tak więc Kościół, a w nim każdy chrześcijanin jest powołany
do udziału w munus regale Chrystusa na krzyżu (por. J 12, 32),
w łasce i w posłannictwie „Syna Człowieczego, który nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”
(Mt 20, 28).
Jezus jest zatem żywą i osobową syntezą doskonałej wolności
w całkowitym posłuszeństwie woli Ojca. Jego ukrzyżowane ciało to
pełne objawienie nierozerwalnej więzi między wolnością a prawdą,
zaś Jego powstanie z martwych to najwyższe świadectwo płodności
i zbawczej mocy wolności przeżywanej w prawdzie.120
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Chodzić w światłości (por. 1 J 1, 7)
Wzajemne przeciwstawienie, czy wręcz radykalne rozerwanie
więzi między wolnością i prawdą, jest konsekwencją, przejawem
i dopełnieniem innej, jeszcze bardziej niebezpiecznej i szkodliwej dychotomii — tej mianowicie, która oddziela wiarę od moralności.
Rozdział ten stanowi jedną z najpoważniejszych trosk duszpasterskich Kościoła w sytuacji szerzącego się sekularyzmu, w którym
wielu — zbyt wielu — ludzi myśli i żyje tak, „jak gdyby Bóg nie istniał”. Stajemy tu wobec mentalności, której oddziaływanie, często
głębokie, rozległe i wszechobecne, wpływa na postawy i zachowania
samych chrześcijan i sprawia, że ich wiara traci żywotność oraz właściwą jej oryginalność jako nowa zasada myślenia i działania w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. W rzeczywistości kryteria
sądów i wyborów, stosowane przez samych wierzących, którzy żyją
w środowisku kultury w dużym stopniu zdechrystianizowanej, okazują się często obce Ewangelii lub nawet z nią sprzeczne.
Istnieje zatem pilna potrzeba, by chrześcijanie ponownie odkryli
nowość swej wiary oraz jej moc osądzania kultury dominującej w ich
środowisku: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością — napomina
nas apostoł Paweł — lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.
I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej
piętnując, nawracajcie (…). Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie
jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo
dni są złe” (Ef 5, 8-11. 15-16; por. 1 Tes 5, 4-8).
Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających
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przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem
Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego
przykazaniach, prawdą, którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce. Wiara to decyzja, która angażuje całą
egzystencję. Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i życia
między wierzącym a Jezusem Chrystusem: Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14, 6). Prowadzi ona do aktu zaufania i zawierzenia
Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (por. Ga 2, 20), to
znaczy miłując ponad wszystko Boga i braci.121
Wiara posiada również wymiar moralny: jest źródłem zgodnego
z nią życiowego zaangażowania i zarazem takiego zaangażowania
się domaga. Obejmuje i wydoskonala przyjęcie i zachowywanie
Bożych przykazań. Jak pisze ewangelista Jan: „Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim
współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą (…); po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie
zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża
jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto
twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak,
jak On postępował” (1 J 1, 5-6; 2, 3-6).
Poprzez życie moralne wiara staje się „wyznaniem”, nie tylko wobec Boga, ale także przed ludźmi: staje się świadectwem. Jezus powiedział: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
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Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,
14-16). Uczynki te to przede wszystkim uczynki miłosierdzia (por.
Mt 25, 31-46), uczynki prawdziwej wolności, która objawia się i realizuje poprzez dar z samego siebie — aż po całkowity dar z siebie,
jaki złożył Jezus, gdy na krzyżu „umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5, 25). Świadectwo Chrystusa jest źródłem,
wzorem i mocą świadectwa, jakie składa uczeń, powołany, by iść
tą samą drogą: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Zgodnie z wymogami ewangelicznego radykalizmu
miłość może doprowadzić wierzącego aż do najwyższego świadectwa męczeństwa. Wskazując na przykład Chrystusa umierającego
na krzyżu, św. Paweł pisze do chrześcijan w Efezie: „Bądźcie więc
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas
w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 5, 1-2).122
Moralność a nowa ewangelizacja
Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia.
Rzeczywistym źródłem tego wyzwania są nie tyle różne sytuacje
społeczne i kulturowe, z jakimi styka się on w dziejach, ile nakaz
Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16, 15).
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Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy,
a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii
zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi
być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”. Dechrystianizacja, dotykająca
boleśnie całe narody i społeczności, w których niegdyś kwitła wiara
i życie chrześcijańskie, nie tylko powoduje utratę wiary lub w jakiś
sposób pozbawia ją znaczenia w życiu, ale nieuchronnie prowadzi
też do rozkładu i zaniku zmysłu moralnego: do zatarcia się świadomości niepowtarzalnego charakteru moralności ewangelicznej, jak
i usunięcia w cień fundamentalnych zasad i wartości etycznych.
Rozpowszechnione dzisiaj szeroko tendencje subiektywistyczne,
utylitarystyczne i relatywistyczne przedstawiane są nie tylko jako
postawy pragmatyczne czy elementy obyczaju, ale jako postawy
teoretycznie ugruntowane, domagające się pełnego uznania kulturowego i społecznego.123
Ewangelizacja — a tym samym „nowa ewangelizacja” — jest
również przepowiadaniem i propozycją określonej moralności. Sam
Jezus, głosząc Królestwo Boże i swoją zbawczą miłość, wzywał
do wiary i do nawrócenia (por. Mk 1, 15). Piotr natomiast, a wraz
z nim inni Apostołowie, głosząc zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, proponują nowy sposób życia — „drogę”, którą trzeba iść, aby
być uczniem Zmartwychwstałego (por. Dz 2, 37-41; 3, 17-20).
Tak jak w dziedzinie prawd wiary, a bardziej jeszcze wówczas,
gdy ukazuje fundamenty i treść chrześcijańskiej moralności —
nowa ewangelizacja ujawnia swą autentyczność i równocześnie
wyzwala cały swój dynamizm misyjny, jeśli dokonuje się nie tylko
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przez dar słowa głoszonego, ale także przez dar słowa przeżywanego, to znaczy przez świadectwo życia. Zwłaszcza świętość, jaśniejąca
w życiu wielu członków Ludu Bożego, skromnych i często ukrytych
przed oczami ludzi, to najprostsza i najbardziej pociągająca droga,
na której można bezpośrednio doświadczyć, jak piękna jest prawda,
jak wyzwalającą moc ma miłość Boża i jaka jest wartość bezwarunkowej wierności wobec wszystkich wymogów prawa Pańskiego, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Dlatego Kościół, stosując
mądre zasady swej pedagogii moralnej, zawsze zachęcał wierzących,
aby w postaciach świętych mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza w Dziewiczej Matce Boga, „łaski pełnej” i „najświętszej”, szukali i znajdowali wzór, moc i radość życia zgodnego z przykazaniami Bożymi
i z ewangelicznymi błogosławieństwami.
Życie świętych, odblask dobroci Boga — Tego, który „jeden tylko jest Dobry” — nie jest tylko prawdziwym wyznaniem wiary
i zachętą do przekazywania jej innym, ale także uwielbieniem Boga
i Jego nieskończonej świętości. Życie w świętości pozwala zatem
w pełni wyrazić i zrealizować potrójne i zarazem jedyne munus propheticum, sacerdotale et regale, które każdy chrześcijanin otrzymuje
w darze, gdy przez chrzest odradza się „z wody i z Ducha” (J 3, 5).
Jego życie moralne ma walor „rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1;
por. Flp 3, 3), która wypływa i bierze moc z tego niewyczerpanego źródła świętości i uwielbienia, jakim są Sakramenty, zwłaszcza
Eucharystia. Uczestnicząc bowiem w ofierze Krzyża, chrześcijanin
dostępuje udziału w ofiarnej miłości Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowiązany do okazywania tejże miłości w życiu poprzez
wszystkie swoje postawy i czyny. W życiu moralnym objawia się
i urzeczywistnia także królewska posługa chrześcijanina: im bardziej jest on posłuszny — z pomocą łaski — nowemu prawu Ducha
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Świętego, tym bardziej wzrasta w wolności, do której jest powołany
poprzez posługę prawdy, miłości i sprawiedliwości.124
Źródłem nowej ewangelizacji oraz nowego życia moralnego,
które on głosi i wzbudza, przynosząc owoce świętości i misyjności,
jest Duch Chrystusa, zasada i moc owocnej posługi świętej Matki
Kościoła. Przypomina o tym Paweł VI: „Nigdy nie może zaistnieć
przepowiadanie bez pomocy Ducha Świętego”. Duchowi Jezusa,
przyjętemu przez pokorne i uległe serce wierzącego, zawdzięczamy
zatem rozkwit chrześcijańskiego życia moralnego i świadectwo świętości, widoczne w wielkiej różnorodności powołań, darów i urzędów
oraz stanów i życiowych sytuacji: Duch Święty — jak podkreślał
już Nowacjan, wyrażając w ten sposób autentyczną wiarę Kościoła — „jest Tym, który napełnił męstwem dusze i umysły uczniów,
odsłonił przed nimi ewangeliczne tajemnice, rozjaśnił w nich zrozumienie spraw Bożych; przez Niego umocnieni, nie lękali się znosić więzienia ani kajdanów dla imienia Pańskiego; przeciwnie, za
nic mieli moce i udręki tego świata, zostali bowiem przez Niego
uzbrojeni i utwierdzeni, nosząc w sobie dary, którymi nie sam Duch
obdarza Kościół i zsyła je niczym klejnoty Oblubienicy Chrystusowej. To On bowiem wzbudza w Kościele proroków, udziela wiedzy
nauczycielom, każe mówić językom, dokonuje cudów i uzdrowień,
spełnia wielkie dzieła, udziela umiejętności rozeznawania duchów,
przydziela zadania rządzącym, służy radą, rozdaje i łączy w harmonijną całość wszelkie inne charyzmaty, a tym samym czyni Kościół
Pański całkowicie doskonałym wszędzie i we wszystkim”.
W tym żywym kontekście nowej ewangelizacji, zmierzającej
do rozbudzenia i umocnienia „wiary, która działa przez miłość”
(Ga 5, 6), oraz w powiązaniu z dziełem Ducha Świętego możemy
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teraz zrozumieć, jaką rolę odgrywa w Kościele, wspólnocie wierzących, refleksja o życiu moralnym (…).125

Evangelium vitae
„Życie osiąga swój szczyt, swój sens, swoją pełnię, kiedy zostaje złożone w darze”
Kończąc (…) rozdział [enc. Evangelium vitae], poświęcony rozważaniu chrześcijańskiego orędzia o życiu, chciałbym zatrzymać się
na chwilę z każdym z was, aby wspólnie kontemplować Tego, którego przebili i który wszystkich przyciąga ku sobie (por. J 19, 37;
12, 32). Patrząc na „widowisko” krzyża (Łk 23, 48), możemy dostrzec w tym chwalebnym drzewie wypełnienie i pełne objawienie
całej Ewangelii życia.
Wczesnym popołudniem w Wielki Piątek „mrok ogarnął całą
ziemię (…). Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez
środek” (Łk 23, 44-45). Jest to obraz wielkiego kosmicznego wstrząsu i nadludzkiego zmagania między siłami dobra i siłami zła, między życiem i śmiercią. I my znajdujemy się dziś w samym centrum
dramatycznej walki między „kulturą śmierci” i „kulturą życia”. Ale
blask Krzyża nie zostaje przesłonięty przez ten mrok — przeciwnie,
na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako
centrum, sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia.
Jezus zostaje przybity do krzyża i wywyższony nad ziemię. Przeżywa chwile swej największej „niemocy”, a Jego życie wydaje się całkowicie zdane na szyderstwa przeciwników i przemoc oprawców:
125
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drwią z Niego, wyśmiewają Go i znieważają (por. Mk 15, 24-36).
Ale właśnie w obliczu tego wszystkiego, „widząc, że w ten sposób
oddał ducha”, rzymski setnik woła: „Prawdziwie, ten człowiek był
Synem Bożym” (Mk 15, 39). Tak więc tożsamość Syna Bożego
objawia się w chwili Jego skrajnej słabości: na Krzyżu ukazuje się
Jego chwała!
Przez swoją śmierć Jezus rzuca światło na sens życia i śmierci każdej istoty ludzkiej. Przed śmiercią modli się do Ojca o przebaczenie
dla swoich prześladowców (por. Łk 23, 34), zaś łotrowi, który prosi Go, by pamiętał o nim w swoim królestwie, odpowiada: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).
Po Jego śmierci „groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy
umarli, powstało” (Mt 27, 52). Zbawienie dokonane przez Jezusa
jest darem życia i zmartwychwstania. Przez całe swoje życie Jezus
obdarzał ludzi zbawieniem także przez to, że ich uzdrawiał i dobrze
czynił wszystkim (por. Dz 10, 38). Cuda zaś, uzdrowienia, a nawet
wskrzeszenia były znakiem innego zbawienia, polegającego na przebaczeniu grzechów, czyli na uwolnieniu człowieka od najgłębszej
choroby i wyniesieniu go do życia samego Boga.
Na Krzyżu odnawia się i dokonuje, zyskując pełną i ostateczną doskonałość, cud węża wywyższonego przez Mojżesza na pustyni (por. J 3, 14-15; Lb 21, 8-9). Także dzisiaj każdy człowiek
zagrożony w swoim istnieniu może skierować wzrok ku Temu, który został przebity, aby odnaleźć niezawodną nadzieję wyzwolenia
i odkupienia.126
Jest jeszcze jedno wydarzenie, które przyciąga moją uwagę i skłania mnie do głębokiej kontemplacji. „A gdy Jezus skosztował octu,
rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha” (J 19, 30).
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Zaś jeden z rzymskich żołnierzy „włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 34).
Wszystko się już wypełniło. Wyrażenie „oddał ducha” opisuje
śmierć Jezusa, podobną do śmierci każdego innego człowieka, ale
wydaje się wskazywać także na „dar Ducha”, przez który On wybawia nas od śmierci i otwiera na nowe życie.
Człowiek otrzymuje udział w życiu samego Boga. Poprzez sakramenty Kościoła — których symbolami są krew i woda wypływające z boku Chrystusa — to życie jest nieustannie przekazywane
synom Bożym, przez co stają się oni ludem Nowego Przymierza.
Z Krzyża — źródła życia — rodzi się i rozrasta „lud życia”.
Kontemplacja Krzyża prowadzi nas w ten sposób do najgłębszych
korzeni tego, co się wydarzyło. Jezus, który przychodząc na świat
powiedział: „Oto idę, abym spełniał, o Boże, wolę Twoją” (por. Hbr
10, 9), stał się we wszystkim posłuszny Ojcu i „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1), oddając za nich
bez reszty samego siebie.
On, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45), osiąga na Krzyżu szczyt
miłości: „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). On zaś umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami (por. Rz 5, 8).
Tym samym obwieszcza On, że życie osiąga swój szczyt, swój sens
i swoją pełnię, kiedy zostaje złożone w darze.
W tym miejscu nasze rozważanie staje się uwielbieniem i dziękczynieniem, a zarazem skłania nas do naśladowania Jezusa i pójścia
za Nim (por. 1 P 2, 21).

Także i my jesteśmy powołani, aby oddać życie za braci, urzeczywistniając w ten sposób prawdziwy sens i przeznaczenie naszej
egzystencji.
Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład
i przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić, jeżeli
każdego dnia, z Tobą i tak jak Ty, będziemy posłusznie spełniać
wolę Ojca.
Dozwól zatem, byśmy umieli z sercem uległym i ofiarnym słuchać każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych: w ten sposób
nauczymy się nie tylko „nie zabijać” ludzkiego życia, ale będziemy
też umieli je czcić, miłować i umacniać.127

Evangelii Gaudium
Maryja – wzorem dla ewangelizacji
Istnieje styl maryjny w działalności ewangelizacyjnej Kościoła.
Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy
wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych,
którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi.
Patrząc na Nią, odkrywamy, że Ta, która wielbiła Boga, ponieważ
«strąca władców z tronu», a «bogaczy odprawia z niczym», jest Tą
samą, która wprowadza ciepło domowego ogniska w nasze poszukiwanie sprawiedliwości. Jest również Tą, która zachowuje uważnie
«wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu» (Łk 2, 19). Maryja
umie rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach,
127
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a także w tych, które wydają się niedostrzegalne. Kontempluje tajemnice Boga w świecie, w dziejach i w życiu codziennym każdego
i wszystkich. Jest niewiastą modlącą się i pracującą w Nazarecie,
i jest również naszą Panią uczynności, która opuszcza swoje miasteczko, by «z pośpiechem» (Łk 1, 39) pomóc innym. Ta dynamika
sprawiedliwości i czułości, kontemplacji i wyruszania ku innym – to
wszystko czyni z Niej kościelny wzór dla ewangelizacji. Prosimy Ją,
by swoją matczyną modlitwą pomogła nam, aby Kościół stał się
domem dla wielu, matką dla wszystkich ludów, i aby umożliwiła
narodziny nowego świata.128
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