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Wprowadzenie

Co to znaczy być chrześcijaninem? Jest wiele
sposobów, aby odpowiedzieć na to pytanie. Dla
św. Pawła: być chrześcijaninem to żyć w
Chrystusie, żyć z Nim, żyć naszym życiem, żyć
swoim życiem w naszym. W Nim Bóg wybrał nas
"przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi"
(Ef 1, 4); w Nim jesteśmy ochrzczeni, aby
uczestniczyć w Jego śmierci i zmartwychwstaniu
(por. Rz 6, 1-14); w Nim stajemy się "nowym
stworzeniem" (2 Kor 5, 17).

Życie w Chrystusie prowadzi nas do pokonania
granic samotnej egzystencji. Otwiera nas na
horyzont komunii z Bogiem i z ludźmi wokół nas,
pozostawiając za sobą niezadowolenie, które
przynoszą wyłącznie światowe troski. Daje nam
nową nadzieję, która działa w naszym codziennym
życiu i jednocześnie wychodzi poza granice
śmierci: "Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie
umiera dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana,
jeśli umieramy, umieramy dla Pana, więc jeśli już
żyjemy, już umieramy, jesteśmy z Pana" (Rz 14:7-
8). Życie w Chrystusie jest darem, który



otrzymujemy w szczególny sposób, uczestnicząc w
sakramentach i który przekłada się na istnienie
prowadzone przez Ducha Świętego, naznaczone
Miłością (por. Rz 8).

Centralne miejsce Osoby Jezusa Chrystusa musi
być zatem punktem wyjścia i wątkiem
przewodnim całej naszej egzystencji. W jednym z
pierwszych listów pasterskich prałat Opus Dei, ks.
Fernando Ocáriz, przypomniał tę podstawową
zasadę życia chrześcijańskiego i zwrócił uwagę na
niektóre z jej licznych konsekwencji:

Postawić Jezusa w centrum naszego życia oznacza
zagłębić się bardziej w modlitwę kontemplacyjną
pośrodku świata oraz pomagać innym iść
„dro¬gami kontemplacji”; zo-baczyć w nowym
świetle antropo¬lo¬giczną i chrześcijańską
wartość różnych środków asce-tycznych; rozumieć
integralność osoby: jej rozum, wolę, serce, relacje
z innymi; rozwijać wolność wew¬nętrzną, dzięki
której czyni się wszystko z miłości; zachęcać do
refleksji, aby każdy odkrył to, o co prosi go Bóg i
podejmował decyzje z pełną osobistą
odpowiedzialnością; wzrastać w zaufaniu do łaski
Bożej, aby nie popadać w woluntaryzm ani
sentymentalizm; uka¬zywać ideał życia
chrześcijańskiego bez mylenia go z per-



fekcjonizmem, uczyć akceptacji własnej słabości
oraz słabości innych osób; przyjmować we
wszystkich okolicznościach postawę ufnego
oddania, opartego na synostwie Bożym

W ten sposób sens misji naszego powołania
zostaje wzmocniony, z pełnym i radosnym
oddaniem: ponieważ jesteśmy powołani, aby z
inicjatywą i spontanicznością przyczyniać się do
poprawy świata i kultury naszych czasów, tak aby
były one otwarte na Boże plany dla ludzkości:
cogitationes cordis eius, projekty jego serca, które
są podtrzymywane z pokolenia na pokolenie (Ps
33, 11) [1].

Kolejne fragmenty tego samego listu dodają inne
aspekty, które wynikają z centralnej pozycji
Jezusa Chrystusa w naszym życiu, takie jak
potrzeba oderwania serca od dóbr materialnych,
abyśmy naprawdę "mogli być wolni, by kochać",
oraz miłość Kościoła, która „będzie nas poruszała
do szukania środków materialnych na rzecz
rozwoju prac apos¬tolskich". Uwzględnia również
sens misji tego, kto wie, że jest powołany przez
"Boga, który jest miłością i który pokłada w nas
miłość do kochania go i kochania innych " [2].



Owocem poszukiwania tego centralnego
znaczenia Chrystusa w życiu wiernych, to seria
artykułów opublikowanych na stronie
internetowej Opus Dei, a później zebranych w
książce "Nowe Morza". W ciągu ostatnich kilku
miesięcy, również zgodnie z tymi słowami Prałata
Opus Dei, różni autorzy napisali inne artykuły,
które zagłębiają się w innych aspektach. Teksty te,
również opublikowane na stronie internetowej
Opus Dei, są teraz oferowane w tej książce, aby
ułatwić ich lekturę i odkryć ich tematyczne
powiązanie. Zaczynając od centralnej pozycji
Osoby Jezusa jako źródła radości pełnej nadziei,
zajmują się oni: życiem modlitwy pośród świata, z
bardziej syntetycznej perspektywy; formacją
chrześcijańską jako procesem docierającym do
osoby we wszystkich jej wymiarach; wewnętrzną
wolnością dzieci Bożych; walką duchową jako
wdzięczną odpowiedzią na dar Boga dla nas w
Chrystusie; charakterystycznym poczuciem misji
tych, którzy przyjęli Boże powołanie i
świadomością bezwarunkowej miłości Pana jako
fundamentem naszych wysiłków, aby Mu się
podobać.

Oczywiście, jest jeszcze wiele tematów, którymi
należy się zająć, a nawet te, którymi się tutaj



zajmujemy, mogą być przedmiotem dalszych
refleksji. Nie chcieliśmy jednak próbować
wyczerpać tematykę. Z drugiej strony, mamy
nadzieję, że zgromadzone tu teksty będą
zaproszeniem dla czytelników, aby coraz bardziej
zgłębiać tajemnicę Boga, który przychodzi do nas,
abyśmy mogli powiedzieć wraz ze świętym
Pawłem: "dla mnie życie jest Chrystusem" (Flp 1,
21).

Rodolfo Valdés (red.)

Powrót do Spisu Treści

Przypisy
1  F. Ocáriz, List pasterski, 14-II-2017, n. 8.

2  Tamże, n. 9.



W radosnej nadziei Chrystusa

Lucas Buch

Co czyni życie wartościowym? Co czyni
wartościowym moje życie? W aktualnym świecie
odpowiedź na to pytanie krąży często wokół
dwóch biegunów: sukcesu, który mogę osiągnąć i
opinii, jaką inni mają o mnie. Nie są to,
oczywiście, kwestie banalne: opinia innych ma
konsekwencje w życiu rodzinnym, społecznym,
zawodowym; a sukces jest logicznym
oczekiwaniem tego, czego się podejmujemy: nikt
nie zaczyna robić czegoś, mając na celu porażkę.
Jednak czasem rzeczywiście w życiu istnieją małe
lub nie tak małe porażki, albo zdarza się, że inni
tworzą sobie o nas opinię, w której być może nie
rozpoznajemy siebie.

Doświadczenie porażki, utraty prestiżu czy
świadomość własnej niemocy – i już nie tylko w
świecie zawodowym, ale nawet w wysiłku bycia
chrześcijaninem konsekwentnym – mogą kogoś
doprowadzić do przygnębienia, zniechęcenia, a



ostatecznie do utraty nadziei. Obecnie silniejszy
niż w innych epokach jest nacisk, aby odnieść
sukces na różnych poziomach, aby być kimś, albo
przynajmniej być w stanie powiedzieć, że jest się
kimś. I rzeczywiście, zamiast skupić uwagę na
tym, kim ktoś jest - synem, matką, bratem, babcią
– koncentrujemy ją na tym, co ktoś jest w stanie
zrobić. Dlatego dziś jesteśmy bardziej wrażliwi na
różnego rodzaju porażki, które często niesie ze
sobą życie. Przeszkody, które wcześniej się
rozwiązywało lub znosiło z męstwem, dziś często
od najmłodszych lat powodują smutek lub
głęboką frustrację.

Czy w świecie pełnym tylu oczekiwań i porażek
jest jeszcze możliwe, jak proponował św. Paweł,
by «weselić się nadzieją» (por. Rz 12,12)? 

W swoim liście z lutego Prałat Opus Dei zwraca
spojrzenie na jedyną naprawdę jasną odpowiedź
na to pytanie; odpowiedź zdecydowanie
twierdzącą: «spraw Panie, abyśmy wierząc w
Twoją Miłość, żyli codziennie z nową miłością, w
radosnej nadziei» [1]. Chociaż czasami utrata
nadziei może się wydawać mniej szkodliwa, jest
kosztem zamknięcia oczu na Bożą Miłość i Jego
trwałą bliskość. Przypomniał o tym Papież
Franciszek w jednej ze swoich katechez o nadziei:



«Nadzieja chrześcijańska jest mocna, właśnie
dlatego nie zawodzi (…). Nie opiera się na tym, co
możemy uczynić, czy też czym możemy być, a tym
mniej na tym, w co możemy wierzyć. Jej
podstawą, czyli podstawą nadziei chrześcijańskiej
jest to, co jest najwierniejsze i najbardziej pewne,
a mianowicie miłość, jaką sam Bóg żywi wobec
każdego z nas. Łatwo powiedzieć: Bóg nas kocha.
Wszyscy to mówimy. Ale (…) czy każdy z nas może
powiedzieć: jestem pewien, jestem pewna że Bóg
mnie kocha? To wcale nie takie łatwe. Ale to
prawda» [2].

Wielka nadzieja
W swoim nauczaniu i w swych rozmowach św.
Josemaría często kierował spojrzenie na życie
pierwszych chrześcijan. Wiara była dla nich nie
tyle doktryną do zaakceptowania czy modelem
życia do zrealizowania, lecz podarunkiem nowego
życia: darem Ducha Świętego, który został wylany
w ich duszach po zmartwychwstaniu Chrystusa.
Dla pierwszych chrześcijan wiara w Boga była
przedmiotem doświadczenia, a nie tylko
przylgnięcia intelektualnego - Bóg był Kimś
rzeczywiście obecnym w ich sercu. Św. Paweł pisał



do wiernych z Efezu, odnosząc się do ich życia
przed poznaniem Ewangelii: «niegdyś wy (…) w
owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy
względem społeczności Izraela i bez udziału w
przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani
Boga na tym świecie» (Ef 2,11-12). Zaś wraz z
wiarą otrzymali nadzieję, która «zawieść nie
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany» (Rz 5,5).

Po upływie dwudziestu wieków Bóg nie przestaje
nas wzywać do tej «wielkiej nadziei», która
relatywizuje wszystkie inne nadzieje i
rozczarowania. «Potrzebujemy małych i
większych nadziei, które dzień po dniu
podtrzymują nas w drodze. Jednak bez wielkiej
nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one
niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być
jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i który
może nam zaproponować i dać to, czego sami nie
możemy osiągnąć» [3].

Dobrze jest zastanowić się, czy nie
przyzwyczailiśmy się do rzeczywistości Boga,
który zbawia – Boga, który przychodzi, aby
wypełnić nas nadzieją - do tego stopnia, że
czasami nie odczuwamy w niej nic poza jakąś



ideą, bez realnej siły w naszym życiu. Krzyż, który
wydawał się wielką porażką w oczach tych, którzy
ufali Jezusowi, przekształcił się wraz ze
Zmartwychwstaniem w najbardziej decydujący
triumf w historii. Decydujący, ponieważ nie jest
sukcesem ograniczonym do Jezusa: wraz z nim
zwyciężamy wszyscy. «Tym właśnie zwycięstwem,
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara» w
Zmartwychwstałego (1 J 5,4). Uczniowie z Emaus
patrzyli na przeszłość z nostalgią: «A myśmy się
spodziewali», mówili (Łk 24,21). Nie wiedzieli, że
Jezus kroczył z nimi, że otwierał przed nimi
niesamowitą przyszłość, wolną od jakiegokolwiek
innego rozczarowania. «Rozpal swoją wiarę. —
Chrystus nie jest postacią, która przeminęła. Nie
jest wspomnieniem, które gubi się w mrokach
historii. On żyje! (…) Jesus Christus heri et hodie,
ipse et in saecula! — Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki!» [4].

Pozwolić się dotknąć Bożej Miłości
Św. Paweł tak opisywał sedno życia
chrześcijańskiego: «Razem z Chrystusem
zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal



prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował
mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2,19-
20).

Dla Apostoła chrześcijaństwo to przede wszystkim
fakt, że Chrystus umarł za nas, zmartwychwstał, i
z Nieba posłał do serc naszych Ducha Świętego,
który nas przemienia i otwiera nam oczy na nowe
życie. «Kogo dotyka miłość, ten zaczyna
intuicyjnie pojmować, czym właściwie jest ‘życie’.
Zaczyna przeczuwać, co znaczy słowo nadziei» [5].
Tak jak Samarytance, Marii Magdalenie,
Nikodemowi, dobremu łotrowi, uczniom z Emaus,
Jezus daje nam nowy sposób patrzenia: patrzenia
na nas samych, na innych, na Boga. I tylko z tym
nowym spojrzeniem, które nam daje Bóg nabiera
sensu wysiłek poprawiania się i walka, by Go
naśladować: wzięte same w sobie byłyby jak
«pogoń za wiatrem» (Koh 2,11).

Umierając na Krzyżu «dla nas, ludzi, i dla naszego
zbawienia» [6], Chrystus nas wyzwolił z życia w
relacji z Bogiem skoncentrowanym na
przykazaniach i negatywnych ograniczeniach, a
uzdolnił nas do nowego życia zrealizowanego z
Miłości: «[boście] przyoblekli nowego
[człowieka], który wciąż się odnawia ku



głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego,
który go stworzył» (Kol 3,10). Chodzi więc o
poznanie Miłości Bożej i o to, by dać się dotknąć
przez Niego, by na nowo podjąć – z tego
doświadczenia – drogę świętości. Spotkać Boga i
dać się Mu przekształcić jest czymś zasadniczym.
Prałat Opus Dei przypomniał o tym krótko po
swoim wyborze: «Które z tych licznych wniosków,
do których doszedł Kongres, są priorytetowe? O
co Pan Bóg prosi nas w tym momencie historii
świata, Kościoła i Dzieła? Odpowiedź jest jasna:
na pierwszym miejscu dbać, jak osoby zakochane,
o naszą więź z Bogiem, wychodząc od
kontemplacji Chrystusa, który ukazuje nam
oblicze Miłosierdzia Ojca. Program świętego
Josemaríi jest i będzie ten sam: „Obyś szukał
Chrystusa. Obyś znalazł Chrystusa. Obyś ukochał
Chrystusa”» [7]. Zjednoczenie z Bogiem pozwala
nam żyć Życiem, które On nam ofiaruje. Szukać
oblicza Chrystusa i poddać się Jego spojrzeniu to
wspaniała droga, aby zagłębić się w tym życiu
Miłości. 

Poddać się spojrzeniu Chrystusa



Jezus Chrystus jest obliczem Miłosierdzia Bożego,
ponieważ w Nim Bóg mówi do nas językiem na
naszą miarę, językiem w skali ludzkiej. Jego
zadaniem jest spotkanie pragnienia miłości poza
wszelką skalą, które On sam umieścił w każdym z
nas. «A czy ty (…) poczułeś kiedykolwiek na sobie
to spojrzenie pełne nieskończonej miłości, która,
pomimo wszystkich twoich grzechów, ograniczeń,
upadków, wciąż ci ufa i z nadzieją patrzy na twoje
istnienie? Czy jesteś świadomy, jak wielka jest
twoja wartość w planie Boga, który z miłości oddał
ci wszystko? Jak naucza św. Paweł: „Bóg (...)
okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami” (Rz 5,8). Ale czy naprawdę
rozumiemy potęgę tych słów?» [8].

By odkryć oblicze Jezusa, trzeba przebyć drogę
adoracji i kontemplacji: «Jak słodko jest stać
przed Ukrzyżowanym lub na kolanach przed
Najświętszym Sakramentem i być po prostu przed
Jego oczyma! Jakże dobrze jest pozwolić, by On
powrócił, i dotknął naszej egzystencji i posłał nas,
byśmy głosili Jego nowe życie!» [9]. Chodzi o to,
by, jak powiedział Papież przy innej okazji,
«patrzeć na Boga, ale przede wszystkim czuć, że
On patrzy na nas» [10]. To wydaje się takie proste:



poddać się spojrzeniu, po prostu być w obecności
Boga... ale prawda jest taka, że to kosztuje nas
bardzo dużo w nadpobudliwym i pełnym bodźców
współczesnym świecie. Dlatego trzeba prosić Boga
o dar wejścia w Jego milczenie i pozwolić Mu
patrzeć na nas: ostatecznie przekonać się, że bycie
w Jego obecności już jest wspaniałą i niezwykle
skuteczną modlitwą, choćbyśmy nie wyciągnęli z
niej żadnego natychmiastowego postanowienia.
Kontemplacja oblicza Chrystusa ma w sobie samej
moc przemieniającą, której nie możemy mierzyć
naszymi ludzkimi kryteriami. «Stawiam sobie
zawsze Jahwe przed oczy, nic mnie nie zachwieje,
bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy
moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie
spoczywać bezpiecznie» (Ps 16, 8-9).

Oblicze Jezusa to także oblicze Ukrzyżowanego.
Zdając sobie sprawę z naszej słabości, moglibyśmy
pomyśleć, według czysto ludzkich standardów, że
Go rozczarowaliśmy, że nie możemy zwracać się
do Niego, jak gdyby nic się nie stało. Jednak te
skrupuły nakreślają tylko karykaturę Miłości
Bożej. «Istnieje fałszywa ascetyka, która Pana
Jezusa przedstawia na Krzyżu posępnego i
zbuntowanego, z ciałem powykręcanym, który
zdaje się grozić ludziom: zgnietliście Mnie, ale ja



rzucę na was moje gwoździe, mój krzyż, moje
ciernie. Ci, co tak myślą, nie znają ducha
Chrystusowego. Cierpiał, ile mógł, a będąc
Bogiem mógł wiele! Ale kochał bardziej niż
cierpiał... A po śmierci zezwolił, że włócznia
otwarła nową ranę, abyśmy — ty i ja — znaleźli
schronienie w bliskości Jego najmilszego Serca»
[11].

Jak dobrze nasz Ojciec rozumiał miłość, którą
promieniuje oblicze Jezusa! Z Krzyża patrzy na
nas i nam mówi: «Znam cię doskonale. Zanim
umarłem, mogłem zobaczyć wszystkie twoje
słabości i nikczemności, wszystkie twoje upadki i
zdrady... i znając cię tak dobrze, takim, jaki jesteś,
oceniłem, że warto dać życie za ciebie».
Spojrzenie Chrystusa jest kochające, afirmujące,
widzi dobro, które w nas jest - dobro, że jesteśmy
– i które On sam dał nam, powołując nas do życia.
Dobro godne Miłości; co więcej, godne nawet
największej Miłości (por. J 3,16; 15,13).

Kroczyć z Chrystusem, zostawiając ślad na
świecie
Spojrzenie Jezusa pomoże nam z nadzieją
reagować na upadki, pomyłki, przeciętności. I to



nie chodzi tylko o to, byśmy byli dobrzy tacy, jacy
jesteśmy, ale Bóg liczy na każdego z nas, abyśmy
przemieniali świat i napełniali go Jego Miłością.
Także to wezwanie zawiera się w miłosnym
spojrzeniu Chrystusa. «Powiesz mi: Ojcze, ale
mam swoje wielkie ograniczenia, jestem
grzesznikiem, co mogę zrobić? Kiedy Pan nas
wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy, kim
byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy.
Wręcz przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa,
patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić, na
całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać.
On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus
kieruje cię ku nowym horyzontom. Nie do
muzeum» [12].

Spojrzenie Chrystusa jest spojrzeniem Miłości,
które zawsze akceptuje tego, kogo ma przed sobą i
wykrzykuje: «Dobrze, że jesteś, cudownie, że
istniejesz» [13]. Zarazem, znając nas doskonale,
liczy na nas. Odkrycie tej podwójnej akceptacji
Boga jest najlepszym sposobem na odzyskanie
nadziei i poczucia, że na nowo jesteśmy pociągani
ku górze, ku Miłości i posłani później do całego
świata. Ostatecznie, to jest naszą najtrwalszą
pewnością: Chrystus umarł za mnie, dlatego, że
wierzył, że warto było to zrobić; Chrystus, który



mnie zna, ufa mi. Dlatego wołał Apostoł: «Jeżeli
Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas
wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i
wszystkiego nie darować?» (Rz 8,31-32).

Z tej pewności narodzi się nasze pragnienie, aby
wrócić na właściwe tory, porwać się na cały świat,
aby pozostawić na nim ślad Chrystusa. Wiedząc,
że wielokrotnie się potkniemy, że nie zawsze uda
nam się osiągnąć, to, czego się podjęliśmy... ale że
ostatecznie, nie to się liczy. Ważne jest, by iść do
przodu, ze wzrokiem utkwionym w Chrystusie:
«expectantes beatam spem», przebudzeni i
oczekujący na jego radosną nadzieję [14]. On jest
Tym, który nas zbawia i liczy na nas, aby wypełnić
świat pokojem i radością. «Bóg nas stworzył,
abyśmy żyli w postawie stojącej. Jest ładna
piosenka, którą śpiewają strzelcy alpejscy, gdy idą
w góry. Piosenka ta mówi: „W sztuce wspinania
się nie jest ważne to, żeby nie upadać, ale to, żeby
nie pozostać na ziemi”» [15]. W postawie stojącej.
Radośni. Pewni. W drodze. Z misją, by rozpalić
«wszystkie ziemskie drogi ogniem Chrystusa»,
który nosimy w sercu [16].

Powrót do Spisu Treści
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Drogi kontemplacji

Juan Francisco Pozo - Rodolfo Valdés

Ewangelie bardzo podkreślają, że jedną z
czynności często wykonywanych przez Jezusa
podczas wypełniania jego misji jest zagłębianie się
w modlitwie. Rytm Jego misji jest w pewnym
sensie wyznaczony przez chwile, w których zwraca
się do Ojca. Jezus oddaje się modlitwie przed
swoim Chrztem (por. Łk 3, 21), w noc
poprzedzającą wybór Dwunastu (por. Łk 6, 12), na
górze przed Przemienieniem (por. Łk 9, 28), na
górze Oliwnej, kiedy przygotowuje się do
przystąpienia do Paschy (por. Łk 22, 41-44).
Chrystus poświęcał dużo czasu modlitwie: pod
wieczór, przez całą noc, bardzo wcześnie rano albo
w trakcie podróży, podczas których intensywnie
nauczał. Tak naprawdę modlił się nieustannie i
wielokrotnie radził apostołom „że zawsze powinni
modlić się i nie ustawać” (Łk 18, 1).

Skąd ten przykład i upór Jezusa? Dlaczego
modlitwa jest potrzebna? W istocie to ona jest



odpowiedzią na najbardziej ukryte pragnienia
człowieka, który stworzony został po to, by wejść
w dialog z Bogiem i kontemplować Go. Ale
modlitwa to przede wszystkim dar od Boga,
prezent, którym On nas obdarza: „Bóg żywy i
prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego
człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na
modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze
pierwszy wychodzi z miłością do człowieka;
zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze
odpowiedzią” [1].

Żeby naśladować Chrystusa i być częścią jego
Życia, powinniśmy mieć dusze zwrócone ku
modlitwie. Poprzez kontemplację Tajemnicy
Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, nasze
życie powoli staje się jego życiem. Rzeczywistością
staje się to, co święty Paweł mówił do Koryntian:
„My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się
w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą
Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc,
upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3, 18).
Tak samo jak święty Paweł, jako chrześcijanie
jesteśmy wezwani do odzwierciedlania oblicza
Boga: na tym polega bycie apostołami, na byciu
posłańcami miłości Bożej, której doświadczamy
sami podczas modlitwy. Zrozumiała staje się



zatem aktualność zaproszenia do tego, by
„zagłębić się bardziej w modlitwę kontemplacyjną
pośrodku świata oraz pomagać innym iść drogami
kontemplacji [2].

Przyjąć dar Boży
Apostoł wzrasta w rytmie modlitwy, odnowienie
duchowe wyrastające z impulsu
ewangelizacyjnego jest częścią kontemplacji.
Papież przypomina, że: „Najlepszą motywacją, by
postanowić głosić Ewangelię, jest jej
kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na jej
kartach i czytanie jej z sercem. Jeśli do niej
podchodzimy w ten sposób, to zadziwia nas jej
piękno, za każdym razem ponownie nas ono
fascynuje” [3]. Dlatego tak ważne jest rozwinięcie
w sobie „ducha kontemplatywnego,
pozwalającego nam odkrywać codziennie, że
przechowujemy dobro, które nas humanizuje,
pomaga prowadzić nowe życie. Nie mamy nic
lepszego do przekazywania innym” [4].

Ewangelie pokazują nam różnych bohaterów,
którzy zmieniają swoje życie pod wpływem
spotkania z Chrystusem i stają się posłańcami
zbawczego przesłania Boga. Jedną z tych



bohaterek jest Samarytanka, która, jak głosi
święty Jan, jak co dzień przychodzi szukać wody w
studni, przy której siedzi i odpoczywa Jezus. I to
on rozpoczyna rozmowę: „Daj mi się napić” (J 4,
10). Z początku Samarytanka nie wygląda na
zainteresowaną kontynuowaniem rozmowy:
„Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie,
Samarytankę, bym Ci dała się napić?” (J 4, 9). Ale
Pan pomaga jej dostrzec, że tak naprawdę to On
jest tą wodą żywą, której ona szuka: „Gdybyś
znała dar Boży (J 4, 10) (...) Kto zaś będzie pił
wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w
nim źródłem wody wytryskającej ku życiu
wiecznemu” (J 4, 14).

Następnie, gdy już udało mu się dotrzeć do jej
serca, z jasnością i prostotą ujawnia Samarytance,
że zna jej przeszłość (por. J 4, 17-18), lecz Jego
miłość sprawia, że kobieta nie czuje się
zniechęcona ani odrzucona. Wręcz przeciwnie:
Jezus pozwala jej być częścią nowego
wszechświata, otwiera jej drogę do świata pełnego
nadziei, gdyż nadszedł czas pojednania, czas, w
którym otwierają się drzwi modlitwy dla każdego
człowieka: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie



nie będziecie czcili Ojca. (…) Nadchodzi jednak
godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie” (J 4, 21.23).

W dialogu z Jezusem Samarytanka odkrywa
prawdę o Bogu i o swoim życiu. Przyjmuje dar
Boży i nawraca się całkowicie. Dlatego w tym
właśnie fragmencie Ewangelii Kościół dostrzegł
jeden z najbardziej inspirujących obrazów
dotyczących modlitwy: „Jezus odczuwa
pragnienie, Jego prośba pochodzi z głębokości
Boga, który nas pragnie. Modlitwa - czy zdajemy
sobie z tego sprawę czy nie - jest spotkaniem
Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy
Go pragnęli” [5]. Modlitwa jest wyrazem działania
Boga, który wychodzi na poszukiwanie człowieka i
czeka na jego odpowiedź, żeby przemienić go w
swojego przyjaciela. Niejednokrotnie wydaje się,
że to człowiek wychodzi z inicjatywą i poświęca
Bogu czas na modlitwę, ale w rzeczywistości to już
jest odpowiedzią na wezwanie Boga. Modlitwę
przeżywa się jako wzajemne wezwanie: Bóg mnie
szuka i na mnie czeka, a ja Go potrzebuję i Go
poszukuję.



Czas dla Boga
Człowiek pragnie Boga, choć często nie potrafi
tego rozpoznać, albo nawet odmawia udania się
do źródeł wody żywej, którymi są te chwile
poświęcone modlitwie. W tym znaczeniu historia
Samarytanki powtarza się w wielu duszach: Jezus
prosi o trochę uwagi, próbuje wzbudzić dialog w
sercu w chwili, która być może akurat wydaje się
nam nieodpowiednia. Można by powiedzieć, że
tych minut w ciągu dnia jest za dużo, że nie ma już
miejsca w napiętym kalendarzu! Ale kiedy damy
się zaprosić przez Boga do tego kontemplacyjnego
dialogu, wtedy odkryjemy, że modlitwa to nie jest
coś, co ja robię dla Boga, lecz przede wszystkim
dar, który Bóg mi daje, a ja tylko przyjmuję.

Poświęcanie czasu Bogu nie jest po prostu jednym
z wielu obowiązków, jeszcze jednym obciążeniem
w często bardzo wymagającym planie zajęć. To
przyjmowanie daru nieskończenie cennego,
niczym śliczna perła czy skarb ukryty w
zwyczajności dnia codziennego, który potrzebuje,
byśmy o niego dbali z czułością.

Wybór chwili na modlitwę zależy od woli, która
chce dać się owładnąć przez Miłość: nie



odmawiamy modlitwy, kiedy mamy czas, ale
znajdujemy czas na zmówienie modlitwy. Gdy
ktoś dostosowuje czas na modlitwę do luk w
grafiku, najpewniej nie uda mu się odmawiać jej
regularnie. Wybór chwili objawia tajemnice serca:
pokazuje, jakie miejsce w hierarchii naszych
codziennych spraw zajmuje miłość do Boga [6].

Modlitwa jest zawsze możliwa: czas
chrześcijanina to Chrystus Zmartwychwstały,
który jest z nami zawsze, każdego dnia (por. Mt
28, 20). Najczęstszą pokusą oddalającą nas od
modlitwy jest pewien brak wiary, który przejawia
się w faktycznym wyborze: „Gdy zaczynamy się
modlić, natychmiast tysiące prac i kłopotów,
uznanych za bardzo pilne, wychodzą na pierwsze
miejsce; i znowu jest to chwila prawdy serca i
wyboru miłości” [7]. Pan jest na pierwszym
miejscu. Dlatego łatwo wyznaczyć odpowiedni
czas na modlitwę, a nawet, kierując się w stronę
duchową, dopasowując ten harmonogram do
osobistej sytuacji.

Święty Josemaría dużo się modlił w samochodzie,
podczas podróży w celach misyjnych, w tramwaju
lub idąc ulicami Madrytu, nie mając innej
możliwości. Ci, którzy uświęcają się w życiu
codziennym, znajdą się w podobnej sytuacji:



czasem jedyne, co pozostaje ojcu czy matce
rodziny, to modlić się w trakcie zajmowania się
małymi dziećmi: będzie to bardzo miłe Bogu. W
każdym razie, świadomość, że Bóg na nas czeka i
zawsze jest gotów złożyć nam podczas modlitwy
dar dziękczynienia, którego potrzebujemy,
pomaga w wyborze najodpowiedniejszej chwili i
miejsca. 

Walka modlitwy
Traktując modlitwę jako narzędzie, mamy
świadomość, że zawsze można w niej wzrastać,
pozwalając coraz bardziej na działanie łaski Bożej
w naszych duszach. W tym znaczeniu modlitwa
jest również walką [8]. To przede wszystkim bitwa
przeciwko nam samym. Różne roztargnienia
atakują nasze myśli, gdy próbujemy stworzyć
wewnętrzną ciszę. Odkrywają one to wszystko, do
czego jest przywiązane nasze serce i mogą zmienić
się w światło, przez które prosimy Boga o pomoc
[9].

Nasze czasy naznaczone są mnogością wszelakich
możliwości technologicznych, które ułatwiają
komunikację w wielu wymiarach, ale także
stwarzają więcej okazji do rozproszeń. Można



powiedzieć, że znajdujemy się przed nowym
wyzwaniem dla rozwoju życia kontemplacyjnego:
nauczyć się przeżywać wewnętrzną ciszę, kiedy
wokół jest dużo zewnętrznego hałasu.
Przyzwyczailiśmy się do pracy multi-tasking,
skupiając się jednocześnie na wielu zadaniach, co
bardzo łatwo może prowadzić do życia w
bezrefleksyjnym systemie akcja-reakcja. Jednak w
obliczu takiej perspektywy przewartościowane
zostały niektóre czynności, takie jak skupienie i
koncentracja. W tylu dziedzinach można dostrzec
wzmożone zainteresowanie refleksją czy analizą
przedmiotu, które przedstawiane są jako sposób
ochrony umiejętności zatrzymania się i
zastanowienia nad tym, co naprawdę
wartościowe.

Cisza wewnętrzna zostaje w ten sposób ujawniona
jako konieczny warunek dla życia
kontemplacyjnego. Uwalnia nas od przywiązania
do tego, co naglące, prowadząc do tego, co proste,
co może odwraca uwagę, ale nie przeciąża,
abyśmy mogli skoncentrować się nad tym, co
naprawdę dla nas dobre: Jezus Chrystus, który
wychodzi nam na spotkanie w modlitwie.

Skupienie wewnętrzne wymaga przejścia od
rozproszenia na wiele czynności do własnego



wnętrza. Tam łatwiej jest odnaleźć Boga i dostrzec
Jego obecność w naszym życiu – małe szczegóły
dnia codziennego, otrzymane światełka, działania
innych ludzi – wówczas dopiero możemy wyrazić
Mu nasze uwielbienie, skruchę, prośby, itd.
Dlatego wewnętrzne skupienie jest niezbędne dla
duszy szukającej kontemplacji pośrodku świata:
„Prawdziwej modlitwie, która absorbuje całego
człowieka, nie tyle sprzyja samotność na pustyni,
ile raczej skupienie wewnętrzne” [10].

W poszukiwaniu nowych świateł
Modlitwa jest także ludzkim poszukiwaniem,
dlatego wiąże się z pragnieniem dążenia, by ta
droga zwracania się do Boga nie popadała w
rutynę. Skoro wszystkie długotrwałe relacje
zakładają ciągłą troskę i staranie o odnawianie
miłości, relację z Bogiem, która umacnia się
szczególnie w tych chwilach poświęconych
wyłącznie Jemu, również powinno cechować takie
pragnienie.

„W twoim życiu, jeśli tak postanowisz, wszystko
może stać się ofiarą dla Pana, okazją do rozmowy
z twoim Ojcem Niebieskim, który zawsze ma i
rozdaje nowe światła” [11]. Bez wątpienia Pan



rozdaje te światła, licząc na to, że Jego dzieci będą
Go wytrwale poszukiwać, że będą gotowe szczerze
wysłuchać słów, które do nich kieruje, że pozbędą
się myśli, że nic nowego nie ma już do odkrycia.
Przykładem tutaj jest postawa Samarytanki przy
studni: choć jej wiara była zamrożona, w sercu
chowała oczekiwanie na Mesjasza.

To pragnienie przyjęcia Boga objawia się ciągłym
powracaniem do dialogu z Nim, gdy zanosimy Mu
swoje codzienne troski, ale bez zamiaru uzyskania
natychmiastowego, dogodnego dla nas,
rozwiązania. Ważniejsze jest to, czego pragnie
Pan: tyle razy jedyne, czego oczekuje, to żebyśmy
stanęli przed Nim w szczerości i przypomnieli
sobie z wdzięcznością, ile to razy Duch Święty
skrycie w nas działał. Być może nawet będzie to
oznaczało powrócenie do czytania Ewangelii i
spokojnego przeżywania tej sceny „jako jedna z
uczestniczącej w niej postaci” [12], pozwalając się
prowadzić Chrystusowi. Karmimy modlitwę także
wprowadzając w naszą rozmowę z Panem teksty,
które Kościół wkłada nam w usta za pomocą
liturgii, na której byliśmy owego dnia. Źródła
modlitwy są niewyczerpane: jeśli potrafimy
zwrócić się do nich z nową nadzieją, Duch Święty
zrobi resztę.



Kiedy nie znajdujemy słów
Niemniej zdarza się, że pomimo wysiłków nie
udaje się nam nawiązać dialogu z Bogiem. Należy
zatem pamiętać tę poradę Pana, która może być
dla nas pocieszeniem: „Na modlitwie nie bądźcie
gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd
na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6, 7).
To wtedy powinniśmy ponownie zawierzyć naszą
duszę Duchowi Świętemu: „Podobnie także Duch
przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem
nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie
można wyrazić słowami” (Rz 8, 26).

W związku ze słowami świętego Pawła do
Rzymian Benedykt XVI opisywał postawę
rezygnacji, która przenika modlitwę: „Chcemy się
modlić, ale Bóg jest daleko, nie mamy słów,
języka, żeby rozmawiać z Bogiem, ani nawet
myśli. Możemy tylko otworzyć się, oddać nasz
czas do dyspozycji Boga, czekać, aż On nam
pomoże nawiązać prawdziwy dialog. Apostoł
mówi: właśnie ten niedostatek słów, ten brak
słów, a jednocześnie to pragnienie nawiązania
kontaktu z Bogiem jest modlitwą, którą Duch



Święty nie tylko rozumie, ale zanosi, przedstawia
Bogu. Ta właśnie nasza słabość staje się, za
sprawą Ducha Świętego, prawdziwą modlitwą,
prawdziwym kontaktem z Bogiem” [13].

Nie ma powodów, żeby dawać za wygraną, jeśli
napotka się trudności z prowadzeniem dialogu z
Panem. Kiedy serce czuje się skrępowane
rzeczywistością duchową, czas medytacji się
dłuży, myśli zaczynają błądzić, wola stawia opór, a
serce jest puste, wtedy może pomogą nam
poniższe rozważania:

„Modlitwa – pamiętaj o tym – nie polega na
pięknej mowie, na górnolotnych zdaniach,
bądź słowach, które przynoszą pocieszenie.

Modlitwą jest czasami spojrzenie na obraz
Pana lub Jego Matki; innym razem prośba
słowna; kiedy indziej ofiarowanie dobrych
uczynków, owoców wierności…

Winniśmy stać u bram Boga, Pana naszego
jak żołnierz na warcie – i to jest modlitwa.
Lub jak piesek, co kładzie się u stóp swego
pana.

—Nie wstydź się powiedzieć Mu: «Panie, oto
jestem jak wierny pies», czy jeszcze lepiej:



«Jak osiołek, który nie kopnie tego, kogo
kocha»” [14].

Źródło, które zmienia świat
Życie w modlitwie otwiera nam drzwi do zgody z
Bogiem, relatywizuje problemy, do których
przywiązujemy czasem zbyt dużą wagę,
przypomina nam, że jesteśmy zawsze w rękach
naszego Ojca w Niebie. Nie izoluje nas to jednak
od świata ani nie jest żadną ucieczką od
codziennych trosk. Prawdziwa modlitwa ma
znaczenie, oddziałuje na nasze życie, oświetla je i
otwiera nas na otoczenie dając nową,
niematerialną perspektywę: „modlitwa głęboka,
która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w
sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na
miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i
daje nam zdolność kształtowania historii wedle
zamysłu Bożego” [15].

Poprzez modlitwę Pan nie gasi jedynie naszego
pragnienia, to doświadczenie pozwala nam także
dzielić radość pojednania z Nim. To właśnie
wydarzyło się w sercu Samarytanki: po spotkaniu
z Jezusem spieszy się, by opowiedzieć o Nim
ludziom ze swojego otoczenia: „Wielu Samarytan



z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki
słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi
wszystko, co uczyniłam»” (J 4, 39). Oznaką
prawdziwej modlitwy jest pragnienie podzielenia
się doświadczeniem z Chrystusem z innymi,
ponieważ «cóż to za miłość, która nie odczuwa
potrzeby mówienia o ukochanej istocie,
ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali?»”
[16].

Maryja jest nauczycielką modlitwy. Ona, która
umiała zachować dla siebie sprawy swojego Syna,
chowając je wiernie w swoim sercu (por. Łk 2, 51),
towarzyszy apostołom Jezusa w modlitwie (por.
Dz 1, 14), pokazując im drogę do otrzymania pełni
daru Ducha Świętego, który ich poprowadzi drogą
Bożej przygody ewangelizacji.

[tłum. Joanna Ratajska]
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Zrozumieć integralność osoby

Julio Diéguez

Jezus Chrystus jest bez wątpienia miłością
naszego życia: nie największą pośród innych,
tylko tą, która nadaje sens wszystkim
pozostałym miłościom, a także zainteresowaniom,
nadziejom, ambicjom i inicjatywom
wypełniającym nasze dni i nasze serce. A zatem
sprawą fundamentalną w naszym życiu
duchowym jest, aby zachować „centralne
znaczenie Osoby Jezusa Chrystusa” [1]: to On jest
drogą, na której osiąga się komunię z Ojcem w
Duchu Świętym. To w Nim odsłania się tajemnica
tego, kim jest człowiek [2], do czego jest powołany.
Wędrówka z Chrystusem wiąże się ze wzrastaniem
w poznawaniu samego siebie oraz ze zgłębianiem
własnej osobistej tajemnicy. Dlatego
przyzwolenie, żeby Jezus był centrum naszego
życia prowadzi, między innymi, do tego, żeby
„zobaczyć w nowym świetle antropologiczną i
chrześcijańską wartość różnych środków



ascetycznych; rozumieć integralność osoby: jej
rozum, wolę, serce, relacje z innymi (…)” [3].

Tą osobą, której integralność trzeba zrozumieć,
jesteśmy my sami, to także wszyscy ci, których
zdobywamy naszą przyjaźnią, naszym
apostolstwem. Formacja, którą otrzymaliśmy i
której udzielamy, musi dotrzeć do rozumu, do
woli i do uczuć w taki sposób, żeby żaden z tych
elementów nie był zaniedbany albo po prostu
podporządkowany pozostałym. Tutaj skupimy
się przede wszystkim na formowaniu uczuć,
uznając za oczywiste ogromne znaczenie oparcia
formacji uczuć na porządnej formacji
intelektualnej. Rozważanie znaczenia formacji
integralnej pozwoli nam odkryć na nowo wielką
prawdę o znaku równości, jaki św. Josemaría
stawiał między wiernością a szczęściem. [4].

Formować się, aby osiągnąć harmonię z
Chrystusem
Niektórzy ludzie, kiedy myślą o formacji, mają
skłonność do traktowania jej jako pewnej wiedzy.
A zatem dobrą formację miałby ten, kto w ciągu
swojego życia nabył solidne treści doktrynalne,
ascetyczne, zawodowe itd. Takie podejście jest



jednak niewystarczające: zrozumienie
integralności osoby wymaga myślenia o formacji
jako o sposobie bycia. Dobry specjalista zna
wiedzę i technikę, których wymaga jego zawód,
ale ma też coś więcej: rozwinął nawyki — sposób
bycia — które predysponują go do właściwego
stosowania tej wiedzy i techniki, które posiada:
nawyki skupiania się na innych, skupienia na
pracy, punktualności, przyjmowania sukcesów i
porażek, wytrwałości itd.

Tak samo bycie dobrym chrześcijaninem to nie
jest po prostu znajomość — na poziomie
właściwym dla własnej pozycji w Kościele i w
społeczeństwie — nauki o sakramentach albo o
modlitwie, albo też o ogólnych i profesjonalnych
normach moralnych. Chodzi o cel o wiele wyższy
— o zanurzenie się w tajemnicy Chrystusa, żeby
poznać Jego Szerokość, Jego Głębokość (por. Ef 3,
18), o przyzwolenie, żeby Jego Życie wkroczyło w
nasze życie i o możliwość powtórzenia za świętym
Pawłem: „teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus” (Ga 2, 20). A zatem, być „alter
Christus, ipse Christus” [5], pozwolić, żeby łaska
przeobrażała nas stopniowo, abyśmy upodobnili
się do Niego. To przyzwolenie na działanie łaski
nie jest po prostu bierne, nie polega tylko na



niestawianiu przeszkód, ponieważ Duch Święty
nie przeobraża nas w Chrystusa bez naszej
swobodnej, dobrowolnej współpracy. Jednak
takie podejście jest również niewystarczające:
oddać się Panu, oddać Mu nasze życie to nie tylko
oddać Mu nasze decyzje, nasze uczynki. Oznacza
to również oddać Mu nasze serce, nasze uczucia, a
nawet naszą spontaniczność. W tym celu
niezbędna jest dobra formacja intelektualna i
doktrynalna, która ukształtuje głowę, która
wpłynie na nasze decyzje, ale również trzeba, żeby
ta doktryna przeniknęła do serca człowieka i
dotarła do jego głębi. To zaś wymaga walki… i
wymaga czasu. Mówiąc inaczej, trzeba osiągnąć
cnoty i właśnie na tym polega formacja.

Nierzadko spotyka się osoby, które obawiają się,
że podkreślanie znaczenia cnót ostatecznie
doprowadzi do woluntaryzmu. Nic bardziej
mylnego. Być może u podstaw tej pomyłki leży
błędna wizja cnoty, uważająca ją za zwykły
dodatek siły do woli, który czyni osobę
posiadającą cnotę zdolną do spełnienia normy
moralnej, nawet wówczas, kiedy norma ta
sprzeciwia się jej własnej skłonności. Chodzi o
dość powszechną ideę, rzeczywiście pochodzenia
woluntarystycznego. Ostatecznie cnota miałaby



polegać na zdolności działania wbrew własnym
skłonnościom, kiedy wymaga tego norma
moralna. Naturalnie jest w tym trochę prawdy, ale
chodzi o coś niepełnego, co zamienia cnoty w
zimne cechy prowadzące do praktycznego
zanegowania własnych skłonności, zainteresowań
i uczuć, i co niechcący ostatecznie ideałem
uczyniłoby obojętność. Jak gdyby życie
wewnętrzne i oddanie polegały na osiągnięciu
tego, aby nie czuć się pociąganym przez
cokolwiek, co mogłoby przeszkodzić w
podejmowaniu własnych przyszłych decyzji.

Traktowanie w ten sposób formacji
uniemożliwiłoby zrozumienie integralności osoby:
rozum, wola i uczucia nie wzrastałyby razem, ręka
w rękę, wspomagając się wzajemnie, tylko każda z
tych cech przytłaczałaby którąś z pozostałych.
Natomiast rozwój życia wewnętrznego wymaga
takiej integracji i oczywiście nie prowadzi do
umniejszenia siebie, do utraty zainteresowań i
uczuć. Celem takiego rozwoju nie jest, aby rzeczy
na nas nie wpływały, żebyśmy uznawali za
nieważne to, co ważne, żeby nie bolało nas to, co
bolesne, żebyśmy nie przejmowali się tym, co
przejmujące ani żeby nie pociągało nas to, co
pociągające. Przeciwnie — rozwój prowadzi do



rozszerzenia serca, które wypełnia się wielką
miłością. Z perspektywy tej miłości człowiek
patrzy na wszystkie uczucia i dlatego udaje mu się
je widzieć w obszerniejszym kontekście, co daje
środki, aby stawić czoła tym uczuciom, które
powodują jakąś trudność i pomaga uchwycić
pozytywny i transcendentny sens tych, które
okazują się przyjemne.

Ewangelia ukazuje nam szczere zainteresowanie
Pana odpoczynkiem Jego bliskich: „Pójdźcie wy
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie
nieco!” (Mk 6, 31) albo też reakcję Jego Serca na
cierpienie przyjaciół, takich jak Marta i Maria
(por. J 11, 1-44). Trudno sobie wyobrazić, by w
tych chwilach Jezus Chrystus działał tak, jak
gdyby w głębi, ze względu na Jego zjednoczenie z
Ojcem to, co działo się wokół Niego, było Mu
obojętne. Święty Josemaría mówił o kochaniu
świata i to o namiętnym kochaniu świata [6],
zachęcał do umieszczania serca w Bogu, a przez
Boga w bliźnich, w zajmującej nas pracy, w
trudzie apostolskim, ponieważ „Pan nie chce,
byśmy byli oschli, oziębli jak bezduszna materia”
[7]. Na przykład dyspozycyjność nie jest
gotowością kogoś, komu jest wszystko jedno,
ponieważ stracił wszelkie zainteresowanie, być



może po to, aby unikać cierpienia, kiedy zażąda
się od niego czegoś, co będzie mu przeszkadzało.
Jest to natomiast wspaniała gotowość kogoś, kto
umie obyć się w danej chwili bez czegoś dobrego i
pociągającego po to, żeby skupić się na innej
rzeczy, której oczekuje od niego Bóg, dlatego że
życie dla Boga jest tym, czego głęboko pragnie.
Ostatecznie chodzi o kogoś o wielkim sercu,
mającego swoje zainteresowania, dobre ambicje,
które umie przezwyciężać, kiedy trzeba, nie
dlatego że je neguje ani też nie dlatego że stara się,
żeby na niego nie wpływały, tylko dlatego że jego
zainteresowanie miłowaniem Boga i służbą Bogu
jest jeszcze o wiele większe. I nie chodzi tylko o to,
że jest ono większe, ale o to, że zamieniło się w
coś, co nadaje sens wszystkim innym
zainteresowaniom i zawiera je w sobie. 

Cieszyć się praktykowaniem cnót
Formowanie cnót wymaga walki, przezwyciężania
własnej skłonności, kiedy ta sprzeciwia się
dobrym uczynkom. To jest ta część prawdy, którą
zawiera koncepcja redukcyjna —
woluntarystyczna — cnoty, do której to koncepcji
odnosiliśmy się wcześniej. Jednak cnota nie



polega na tejże zdolności do sprzeciwiania się
skłonności, ale raczej na formowaniu samej
skłonności. Celem nie jest zatem bycie zdolnym
do pozostawiania negowania uczuć, żeby móc
kierować się jakąś zewnętrzną regułą, ale raczej
formowanie afektywności w taki sposób, żebyśmy
byli w stanie cieszyć się dokonanym dobrem.
Cnota polega właśnie na owym radowaniu się
dobrem, na formowaniu — żeby to tak nazwać —
dobrego upodobania: „[Szczęśliwy mąż, który]
ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem
rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1, 2). Ostatecznie
cnota jest formowaniem afektywności, nie zaś
nawykiem systematycznego jej się sprzeciwiania.

Kiedy cnota nie jest uformowana, uczucia mogą
stawiać opór wobec dobrego uczynku, który to
opór trzeba będzie przezwyciężyć. Jednakże celem
nie jest po prostu przezwyciężenie oporu, ale
raczej rozwijanie upodobania w danym
zachowaniu. Kiedy posiada się cnotę, dobry
uczynek może nadal wiele kosztować, ale jest
wykonywany z radością. Podajmy jakiś przykład.
Punktualne wstawanie rano — chwila bohaterska
[8] — prawdopodobnie zawsze wiele nas kosztuje:
być może nigdy nie nadejdzie dzień, w którym na
dźwięk budzika nie będziemy mieli ochoty



pozostać jeszcze przez chwilę w łóżku. Jednak
zazwyczaj, jeżeli dokładamy starań, aby
przezwyciężyć lenistwo z miłości do Boga,
nadchodzi moment, w którym wstawanie raduje
nas, podczas gdy uleganie wygodnictwu sprawia
nam przykrość, pozostawia niesmak. Tak samo
dla osoby sprawiedliwej zabranie towaru z
supermarketu bez płacenia nie tylko byłoby
zabronione, ale również brzydkie, nieprzyjemne,
niezgodne z jej dyspozycją, z jej sercem. To
ukształtowanie afektywności, które wywołuje ową
radość z powodu dobra i niesmak z powodu zła,
nie jest poboczną konsekwencją cnoty, ale jej
istotnym składnikiem. Dlatego cnota uzdalnia nas
do cieszenia się dobrem.

Nie jest to idea czysto teoretyczna. Przeciwnie —
świadomość, że kiedy walczymy, nie
przyzwyczajamy się do sprawiania samemu
sobie przykrości, tylko uczymy się cieszyć się
dobrem, ma wielki praktyczny wpływ, choćby
chwilowo wymagało to pójścia pod prąd.

Formowanie cnót sprawia, że zdolności i uczucia
uczą się skupiać na tym, co naprawdę może
zaspokajać najgłębsze pragnienia i przyznają
drugorzędne miejsca — zawsze podporządkowane
tym głównym — temu, co po prostu leży w



hierarchii środków. Na koniec wreszcie
formowanie cnót to nauka bycia szczęśliwym,
radowania się z tego, co wspaniałe, i razem z tym,
co wspaniałe, to ostatecznie przygotowanie do
Nieba.

Jeśli formacja to wzrastanie w cnotach, zaś cnoty
polegają na pewnym porządku uczuć, można dojść
do wniosku, że każda formacja jest formacją
afektywności. Być może czytając to, ktoś mógłby
się sprzeciwić, twierdząc, że przy staraniach o
nabywanie cnót jego próba była bardziej związana
z działaniem niż z uczuciami, a nawet dodawać, że
nazywamy cnoty nawykami działania. To prawda.
Jednak jeżeli cnoty pomagają nam czynić dobro,
to dlatego, że pomagają nam prawidłowo
odczuwać. Ludzka istota zawsze porusza się w
stronę dobra. Ostatecznie moralny problem
polega na tym, dlaczego coś, co nie jest dobre,
jawi się nam — przedstawia się naszym oczom —
jako dobre w konkretnej sytuacji. Fakt, że to się
dzieje, wynika z tego, że nieuporządkowane
skłonności prowadzą do przeceniania wartości
dobra, ku któremu kieruje się któraś z nich,
dlatego, że uważa się je za bardziej pożądane w tej
sytuacji niż inne dobro, z którym weszło w
konflikt, a które jednak posiada większą



obiektywną wartość, ponieważ odpowiada
całkowitemu dobru osoby ludzkiej.

Na przykład: w pewnej sytuacji możemy znaleźć
się w sytuacji konieczności powiedzenia prawdy
lub nie. Nasza naturalna skłonność do prawdy
przedstawi nam prawdę jako dobro. Jednak
mamy również naturalną skłonność do
pozyskiwania szacunku ze strony innych ludzi,
która w tym konkretnym przypadku, jeżeli wydaje
nam się, że na skutek powiedzenia prawdy
wypadlibyśmy źle, przedstawia nam kłamstwo
jako odpowiednie. Te dwie skłonności są w
konflikcie. Która z nich przeważy? To będzie
zależało od tego, które z tych dwóch dóbr jest
ważniejsze dla nas i w tej ocenie afektywność
odgrywa decydującą rolę. Jeżeli jest
uporządkowana, pomoże rozumowi pojąć, że
prawda jest bardzo cenna i że szacunek ze strony
innych nie jest pożądany, jeżeli domaga się
rezygnacji z prawdy. Ta miłość do prawdy ponad
inne dobra, które również nas pociągają, jest
właśnie tym, co nazywamy szczerością. Jednakże,
jeśli wysiłek o to, żeby dobrze wypaść jest
silniejszy niż prawda, rozum łatwo może ulec
złudzeniu, i — wiedząc nawet, że nie jest to dobre
— osądzić kłamstwo jako właściwe. Choćbyśmy



doskonale wiedzieli, że nie powinno się kłamać,
uważamy, że w tym przypadku powinniśmy
skłamać.

Uporządkowane uczucia pomagają czynić dobro,
ponieważ wcześniej pomagają je dostrzec. Bardzo
istotne jest formowanie uczuć. Jak to osiągnąć?
Spróbujemy przedstawić kilka pomysłów nieco
później. Teraz ograniczymy się do pokazania
czegoś, co należy wiedzieć, zanim zajmiemy się
tym tematem.

Wola i uczucia
Właśnie stwierdziliśmy, że uporządkowane
uczucia pomagają dobrze postępować. To samo
można powiedzieć w odwrotnym znaczeniu: dobre
postępowanie pomaga nam uporządkować
uczucia.

Wiemy z doświadczenia — i nie wolno o tym
zapominać, jeżeli nie chcemy łatwo popaść we
frustracje i zniechęcenia — że nie możemy
bezpośrednio kontrolować naszych uczuć. Jeżeli
ogarnia nas zniechęcenie, nie możemy rozwiązać
problemu, postanawiając po prostu czuć się
radośniej. To samo dzieje się, jeżeli chcemy w



pewnej chwili poczuć się odważniejsi albo mniej
nieśmiali, albo jeśli pragniemy nie odczuwać
strachu lub wstydu albo nie odczuwać poważnego
przyciągania czegoś, co uważamy za
nieuporządkowane. Innym razem być może
pragnęlibyśmy traktować swobodnie jakąś osobę,
wobec której odczuwamy pewną niedobrowolną
niechęć z powodów, które uważamy za błahe, ale
nie udaje nam się tego przezwyciężyć i zdajemy
sobie sprawę, że postanowienie sobie po prostu,
żeby traktować ją naturalnie nie rozwiązuje
trudności. Ostatecznie nie chodzi o decyzję woli,
by uczucia dostosowały się do naszych pragnień.
A jednak fakt, że wola nie kontroluje
bezpośrednio uczuć nie oznacza, że nie ma na
uczucia żadnego wpływu.

W etyce kontrola, jaką wola może sprawować nad
uczuciami, określana jest jako polityczna,
ponieważ jest podobna do kontroli, jaką rządzący
ma nad decyzjami swoich poddanych. Nie może
kontrolować ich bezpośrednio, ponieważ są oni
wolni, ale może stosować pewne środki — na
przykład, obniżyć podatki — spodziewając się, że
przyniesie to pewne skutki — na przykład, wzrost
konsumpcji albo inwestycji — poprzez wolną wolę
obywateli. Również my możemy dokonywać



pewnych uczynków, w odniesieniu do których
mamy nadzieję, że wzbudzą pewne konkretne
uczucia. Możemy zastanowić się dłużej nad
dobrem, jakie przyniesie dzieło apostolskie, o
którego wsparcie prosimy — posłuży to jako
środek ośmielający nas do proszenia o datki na
jego uruchomienie. Możemy zastanowić się nad
naszym Bożym synostwem, mając również
nadzieję, że mniej dosięgnie nas na poziomie
uczuciowym niepowodzenie zawodowe. Wiemy
również, że wypicie pewnej dawki alkoholu może
wywołać przejściowy stan euforii. I że jeżeli
dobrowolnie rozmyślamy na okrągło o doznanej
przykrości, wywołamy reakcje gniewu. Takie
byłyby pewne przykłady wpływu, zawsze
pośredniego, jaki wola może wywierać na krótką
metę na uczucia.

Niemniej o wiele istotniejszy jest wpływ, jaki wola
wywiera na uczucia na dłuższą metę, ponieważ to
właśnie ten wpływ pozwala nadawać jej kształt,
formować ją. Rozważając ten proces, dostrzega się
wyraźnie, że osoba jest jednością i że formacja
osiąga swój cel jedynie wówczas, jeżeli dosięga
rozumu, woli i uczuć.

Jednak istnieje również inny rodzaj bardziej
długoterminowego wpływu, który rodzi się nawet



wówczas, kiedy podmiot nie ma takiego zamiaru,
a który to wpływ jest istotniejszy dla naszych
rozważań. Dzieje się tak, ponieważ dobrowolne
akty nie tylko mogą wywoływać skutek w świecie
zewnętrznym w stosunku do nas, ale przede
wszystkim wywierają skutek wewnętrzny:
przyczyniają się do wytworzenia afektywnej
współmierności z dobrem, ku któremu porusza się
wola. Wyjaśnienie, jak to się dzieje, przekracza
rozmiar niniejszych artykułów, niemniej jest dla
nas istotne podkreślenie dwóch kwestii.

Pragnienie dobra
Pierwsza z tych kwestii polega na tym, że dobro,
ku któremu porusza się wola — i z którym
wytwarza się współmierność — może być bardzo
odmienne od dobra postrzeganego z zewnątrz.
Dwie osoby wykonujące to samo polecenie mogą
robić dwie bardzo różne rzeczy: jedna może po
prostu próbować nie wypaść źle wobec tego, kto
wydał jej dane polecenie, podczas gdy druga ma
intencję służenia. Druga z tych osób formuje
cnotę, zaś pierwsza nie, ponieważ dobro, za
którym podąża i z którym się utożsamia, polega
na tym, żeby unikać wypadania źle przed władzą.



To prawda, że takie działanie może oznaczać krok
naprzód w stosunku do postawy poprzedzającej
(odmowa wykonania polecenia), jednak dopóki
nie idą za tym kolejne kroki, osoba taka nie będzie
formować cnoty, bez względu na to, jak wiele razy
będzie powtarzać dany czyn. Dlatego jest czymś
tak istotnym poprawianie, nieustanne
oczyszczanie intencji, żeby stopniowo poszukiwać
motywów, dla których rzeczywiście warto coś
robić i w ten sposób uczuciowo się z nimi
utożsamiać.

Wszyscy mamy doświadczenie, własne lub cudze,
w jaki sposób ograniczanie się do poszanowania
pewnych reguł na koniec łatwo zamienia się w
ciężar. Przykład starszego syna z przypowieści
chroni nas przed tym niebezpieczeństwem (por.
Łk 15, 29-30). Natomiast szczere poszukiwanie
dobra, które te reguły próbują wspierać, raduje i
wyzwala. Ostatecznie moglibyśmy powiedzieć, że
formuje nas nie czynienie czegoś, lecz chcenie: nie
tylko istotne jest to, co robię, ale również to, czego
chcę, kiedy to robię [9]. Wolność jest zatem
decydująca: nie wystarczy coś robić, trzeba chcieć
to robić, trzeba to robić, „ponieważ tak nam się
podoba, a jest to powód jak najbardziej
nadprzyrodzony” [10], dlatego że tylko w ten



sposób formujemy cnotę, to znaczy, uczymy się
cieszyć się dobrem. Zwykłe spełnianie
obowiązków, przekładające się na postawę: „robię,
bo muszę” [11], nie wspiera ani wolności, ani
miłości, ani radości. Natomiast wolność, miłość i
radość są wspierane przez zrozumienie, dlaczego
dane działanie jest wspaniałe i warte zachodu oraz
przez przyzwolenie na kierowanie się tymi
zasadami w postępowaniu.

Formacja długoterminowa
Drugą kwestią, którą powinniśmy rozważyć jest
fakt, że proces osiągania afektywnej
współmierności z dobrem jest zwykle powolny.
Gdyby cnota polegała tylko na zdolności
przezwyciężania uczuciowego oporu wobec
czynienia dobra, moglibyśmy osiągnąć ją w o
wiele krótszym czasie. Jednak wiemy już, że cnota
nie jest uformowana, dopóki dobro nie ma
pozytywnego odzwierciedlenia w afektywności [12].
W konsekwencji trzeba być cierpliwym w walce,
dlatego że osiąganie niektórych celów, jakie warto
sobie stawiać, może wymagać długiego czasu, być
może lat. Oporu przed dobrym czynem, którego
doświadczamy w tym czasie, nie możemy



interpretować jako porażki albo jako znaku, że
nasza walka nie jest szczera albo że jest mało
zdecydowana. Chodzi o powolną drogę, na której
każdy krok jest zwykle niewielki i niełatwo
docenić postęp, jaki oznacza. Dopiero po pewnym
czasie, patrząc wstecz, spostrzeżemy, że
przeszliśmy dłuższą drogę niż nam się wydawało.

Jeżeli, na przykład, przeżywamy reakcje gniewu,
które chcielibyśmy przezwyciężyć, rozpoczniemy
od wysiłku w celu stłumienia jego zewnętrznych
przejawów. Być może na początku będzie nam się
wydawało, że niczego nie osiągamy, ale jeżeli
jesteśmy wytrwali, sytuacje, w których
zwyciężamy — początkowo rzadkie — będą
stawały się coraz częstsze, a po pewnym czasie,
być może długim, stanie się to dla nas czymś
zwyczajnym. Jednak to nie wystarczy, dlatego że
naszym celem nie jest hamowanie zewnętrznych
przejawów gniewu, tylko kształtowanie pewnej
wewnętrznej reakcji, bycie łagodniejszym i
usposobionym pokojowo, dzięki czemu
pogodniejsza reakcja będzie właściwa dla naszego
sposobu bycia. W związku z tym walka jest o wiele
dłuższa, ale któż mógłby zaprzeczyć, że jest o wiele
piękniejsza, wyzwalająca i dająca nadzieję? Jest to
walka, nastawiająca się na osiągnięcie pokoju



wewnętrznego w poszukiwaniu i wprowadzaniu w
życie woli Bożej, a nie przymusowe
podporządkowanie uczuć. 

Papież Franciszek, tłumacząc swoją zasadę, że
czas jest ważniejszy niż przestrzeń [12], podkreśla,
że „przyznanie prymatu czasowi oznacza zajęcie
się bardziej rozpoczęciem procesów niż
posiadaniem przestrzeni” [14]. W życiu
wewnętrznym warto rozpoczynać realistyczne i
hojne procesy. I trzeba starać się mieć nadzieję, że
przyniosą owoce. „Zasada ta pozwala pracować na
dłuższą metę, bez obsesji na punkcie
natychmiastowych rezultatów. Pomaga w
cierpliwym znoszeniu trudnych i niesprzyjających
sytuacji albo zmian w planach, jakie narzuca
dynamizm rzeczywistości. Stanowi zachętę do
podejmowania napięcia między pełnią a
ograniczeniami” [15]. W istocie bardzo istotne jest
dla nas to, aby świadomość naszego ograniczenia
nie paraliżowała naszego dążenia do pełni, jaką
oferuje nam Bóg. Tak samo również jest dla nas
istotne, żeby ta szlachetna ambicja nie ignorowała
naiwnie faktu, że jesteśmy ograniczeni.

Mierzyć wysoko w formacji, zamierzać nie tylko
spełniać dobre uczynki, ale być dobrymi, mieć
dobre serce — wszystkie te dążenia pozwolą nam



rozróżnić akt pełen cnoty od tego, co moglibyśmy
nazwać uczynkiem zgodnym z cnotą. Ten ostatni
byłby czynem odpowiadającym pewnej cnocie i
przyczyniającym się stopniowo do jej formowania,
który jednakże, nie pochodząc jeszcze z dojrzałego
już zwyczaju, często wymaga narzucania go
uczuciom, które popychają w przeciwnym
kierunku. Natomiast uczynkiem pełnym cnoty jest
uczynek kogoś, kto cieszy się dokonywaniem
danego dobra, nawet kiedy oznacza to dla niego
pewien wysiłek. To jest właśnie nasz cel.

Formacja integralna, której udaje się kształtować
uczucia, jest powolna. Kto chce formować się w
taki sposób, nie popada w naiwny zamiar
podporządkowania uczuć własnej woli, poprzez
tłamszenie tych, które mu się nie podobają albo
próby wywoływania takich uczuć, jakie chciałby
mieć. Rozumie, że jego walka powinna raczej
skupiać się na dobrowolnych decyzjach, poprzez
które, próbując naśladować wolę Boga, udziela
odpowiedzi na dane uczucia, przyjmując lub
odrzucając sugerowane przez nie zachowanie.
Dlatego że są to decyzje, które — pośrednio i na
dłuższą metę — ostatecznie kształtują wnętrze, z
którego pochodzą te uczucia. 



Świat w twoim wnętrzu
W miarę jak formowana jest cnota nie tylko
dokonuje się dobrych uczynków z większą
naturalnością i radością; zdobywa się również
większą łatwość stwierdzania, z jakim uczynkiem
mamy do czynienia. „Aby umieć «rozpoznać, jaka
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i
co doskonałe» (Rz 12, 2), ogólna znajomość prawa
Bożego jest konieczna, ale nie wystarczająca:
niezbędna jest swego rodzaju współmierność
(connaturalitas) człowieka z prawdziwym
dobrem (por. św. Tomasz z Akwinu, Summa
Theologiae, II-II, q. 45, a. 2). Ta «connaturalitas»
jest zakorzeniona w cnotach samego człowieka i
dzięki nim się rozwija” [16].

W dużej mierze wynika to z faktu, że uczucia to
pierwszy głos, który słyszymy w chwili oceny
możliwości jakiegoś zachowania. Zanim rozum
zbada, czy jest czymś stosownym zrobić coś
przyjemnego, już doświadczamy przyciągania
danego zachowania. Cnota, w miarę, jak czyni
dobro pociągającym, sprawia, że głos uczuć
zawiera już pewną ocenę moralną — to znaczy
ocenę odnoszącą się do całkowitego dobra osoby
ludzkiej — danego czynu. Sprawia, na przykład, że



chociaż pociąga nas możliwość cieszenia się dobrą
opinią, kłamstwo jawi się nam jako nieprzyjemne.

W ukryty, ale jasny sposób zostało to wyrażone w
króciutkim punkcie Drogi: „Po cóż tyle patrzeć,
skoro «swój świat» nosisz we własnym wnętrzu”
[17]. Święty Josemaría zestawia zewnętrzne
spojrzenie ze światem wewnętrznym. Właśnie to
zestawienie pozwala mu ocenić spojrzenie, które
będzie się jawić jako stosowne lub niestosowne, w
zależności od tego, jak zbudowany jest świat
wewnętrzny. Nie trzeba wówczas hamować
nieodpowiedniego spojrzenia, ponieważ ono samo
jawi się jako niepotrzebne, dlatego że świat
wewnętrzny — mój świat — odrzuca je. Święty
Josemaría mówi nam, że jeżeli mamy bogate
wnętrze, nie tylko rzeczywiście unikamy tego, co
nam szkodzi, ale też nie stanowi to większego
zagrożenia, ponieważ to, co nam szkodzi, budzi
odrazę: jest postrzegane nie tylko jako złe, ale
również — i to jeszcze wcześniej — jako brzydkie,
nieprzyjemne, fałszywe, nie na miejscu…;
oczywiście, może w jakiś sposób pociągać, ale
łatwo jest odrzucić ten pociąg, ponieważ narusza
on harmonię i piękno klimatu wewnętrznego.
Natomiast jeżeli ktoś nie ma w sobie tej postawy,



unikanie takiego spojrzenia będzie wiązało się dla
niego ze znaczącym wysiłkiem.

Realizm
To, co mówiliśmy do tej pory pokazuje, jak
wzrastanie w cnotach czyni nas coraz większymi
realistami. Niektórzy ludzie mają wyobrażenie —
zwykle niewyrażane — że życie zgodnie z cnotami
oznacza zamykanie oczu na rzeczywistość, chociaż
z bardzo wzniosłej przyczyny, i że dzięki temu
zachowaniu, pociągającemu za sobą zamknięcie
się w części na ten świat, spodziewamy się
nagrody na tamtym świecie. Przeciwnie — jeśli
żyjemy tak jak Chrystus, naśladowanie Jego cnót
otwiera nas na rzeczywistość i nie pozwala, żeby
nasze uczucia oszukiwały nas w chwili oceniania
rzeczywistości i podejmowania decyzji, jak na nią
zareagować.

Na przykład ubóstwo nie oznacza rezygnacji z
doceniania wartości dóbr materialnych w
perspektywie życia wiecznego. Co więcej, tylko
osoba, która nie jest do dóbr materialnych
przywiązana, mierzy je właściwą miarą. Ani nie
uważa, że są one złe, ani nie przydaje im
znaczenia, którego nie mają. Natomiast ten, kto



nie stara się żyć w ten sposób, ostatecznie
przypisuje dobrom materialnym wartość większą
niż posiadają, to zaś będzie wpływało na jego
decyzje. Będzie złym realistą, choćby w oczach
innych jawił się jako prawdziwy światowy
człowiek, który umie poruszać się w pewnych
środowiskach. Człowiek wstrzemięźliwy umie
cieszyć się dobrym jedzeniem. Ten, kto taki nie
jest, przydaje tej przyjemności wagi, jakiej
obiektywnie ona nie ma. Coś podobnego można
by powiedzieć o każdej innej cnocie. Jezus
powiedział Nikodemowi: „Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła” (J 3, 21).

Cnotliwe koło [18]

Ostatecznie kierowanie naszymi uczuciami
poprzez rozwijanie cnót to oczyszczanie naszego
spojrzenia, jak czyszczenie okularów z plam, jakie
pozostawiły na nich grzech pierworodny i grzechy
uczynkowe, które to plamy utrudniają nam
widzenie świata takim, jaki rzeczywiście jest.
„Powiedzmy po prostu: nieodkupienie świata
polega właśnie na nieczytelności stworzonego
świata i na nieuznawaniu prawdy, a
nieuniknionym następstwem tego jest panowanie



pragmatyzmu; w konsekwencji władza silnych
staje się wtedy bogiem tego świata” [19].

Uporządkowane uczucia pomagają rozumowi
odczytywać stworzony świat, uznawać prawdę,
stwierdzać to, co naprawdę jest dla nas właściwe.
Ten prawidłowy osąd rzeczywistości ułatwia
dobrowolną decyzję. Dobry uczynek idący za tą
decyzją przyczynia się do osiągnięcia
współmierności z poszukiwanym dobrem, a w
związku z tym do uporządkowania uczuć. Jest to
autentyczny krąg cnót, prowadzący do
stopniowego czucia się wolnymi, panami
własnych czynów, a w konsekwencji uzdalniający
do rzeczywistego oddania się Panu, ponieważ
tylko ten, kto posiada samego siebie, może się
oddać komu innemu.

Formacja jest integralna tylko wówczas, kiedy
osiąga wszystkie te poziomy. Innymi słowy, z
prawdziwą formacją mamy do czynienia tylko
wtedy, kiedy różne władze uczestniczące w
ludzkim postępowaniu — rozum, wola, uczucia —
są zintegrowane: nie walczą ze sobą, tylko
współpracują. Gdyby nie udało się osiągnąć
uformowania uczuć, to znaczy, gdyby cnoty
rozumiano tylko jako dodatkową siłę w woli, która
jest w stanie ignorować poziom uczuć, normy



moralne i walka, z jaką próbujemy nimi żyć,
miałyby charakter powstrzymujący i nie udałoby
się osiągnąć autentycznej jedności życia, ponieważ
zawsze doświadczalibyśmy w sobie sił, które z
wielką mocą ciągną w przeciwnych kierunkach i
powodują niestabilność. Niestabilność taką
dobrze znamy, ponieważ jest ona naszym
punktem wyjścia, ale powoli ją przezwyciężamy, w
miarę jak prowadzimy stopniowo te siły ku
harmonii, dzięki czemu nadejdzie chwila, w której
ten najbardziej nadprzyrodzony powód, to znaczy
„dlatego że tak mi się podoba”, będzie oznaczać:
dlatego że tak lubię, że to mnie pociąga, że pasuje
do mojego sposobu bycia, że pasuje do
wewnętrznego świata, który w sobie
ukształtowałem. A ostatecznie: dlatego że
nauczyłem się stopniowo przyswajać sobie uczucia
Jezusa Chrystusa.

W ten sposób kroczymy ku celowi, równocześnie
niezwykle wzniosłemu i pociągającemu, który
wskazuje nam święty Paweł: „to bowiem w sobie
czujcie, co i w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 5 [20]), i
zdajemy sobie sprawę, że w ten sposób
przyoblekamy się w Pana Jezusa Chrystusa (por.
Rz 13, 14). „Życie Chrystusa jest naszym życiem
(…). Chrześcijanin powinien więc żyć zgodnie z



życiem Chrystusa, czyniąc Jego uczucia swoimi,
tak żeby móc zawołać wraz ze św. Pawłem: non
vivo ego, vivit vero in me Christus (Ga 2, 10), nie
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” [21]. Ponieważ
zaś wierność polega właśnie na tym: na życiu, na
chceniu, na odczuwaniu jak Chrystus, nie dlatego
że przebieramy się za Chrystusa, tylko dlatego że
jest to nasz sposób bycia, wówczas, naśladując
wolę Bożą, będąc wiernymi, jesteśmy w głębi
wolni, ponieważ robimy to, co nam pasuje, to, co
lubimy, to, na co mamy ochotę. Głęboko wolni i
głęboko wierni. Głęboko wierni i głęboko
szczęśliwi.
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Najbardziej nadprzyrodzony powód

José Ignacio Murillo

Rozpoczynając przepowiadanie w synagodze w
Nazarecie, Pan czyta wobec obecnych ustęp z
Izajasza: «Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał
rok łaski od Pana» (Łk 4, 18-19; Iz 61, 1-2). A
zwinąwszy księgę, oświadcza: «Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli» (Łk 4, 21).

Jezus przedstawia się w ten sposób jako
wyzwoliciel. Przede wszystkim z tego, co tłumi
wewnętrzną wolność: ślepoty ignorancji, niewoli
grzechu, ucisku szatana. Istotnie nierzadkie są w
Jego nauczaniu odniesienia do wolności i
wyzwolenia dla tych, którzy za Nim idą: «Jeżeli
będziecie trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli» (J 8, 31-32).



Pierwsi chrześcijanie mieli głęboką i radosną
świadomość wolności. Jezus był dla nich
Zbawicielem. Nie wyzwolił ich z jednego jarzma,
żeby nałożyć im jakieś inne jarzmo, tylko zerwał
wszystkie przywiązania, które przeszkadzały im
prowadzić pełne życie. Ta pełnia, która obecnie
jawiła im się jako możliwa, objawia się w radości,
któr wydzielała się z ich życia. «Zawsze się
radujcie — zachęca Paweł — nieustannie się
módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie
względem was» (1 Tes 5, 16-18).

Na początku Bóg stworzył człowieka jako pana
stworzenia, «Najlepszy Mistrz stworzył naszą
naturę jak jakiś najlepszy sprzęt, zdatną do
panowania, i tak ukształtował duszę i ciało, by
człowiek był zdolny do sprawowania władzy.
Dusza ukazuje swój władczy charakter i swą
wyższość (…) przez swoją niezależność od nikogo,
wolność i kierowanie się własną wolą. A czyją to
jest cechą, jeśli nie władcy?» [1].

Przez grzech człowiek popadł w niewolę, ale Bóg
podniósł go z niej nadzieją przyszłego zbawienia
(por. Rdz 3, 15). To pragnienie odkupienia nas
objawia się, na przykład, kiedy Bóg wyzwala swój
lud z niewoli egipskiej i obiecuje mu ziemię, którą



powinien zdobyć, ale która będzie przede
wszystkim Ziemią Obiecaną — darem Boga, gdzie
Jego lud będzie mógł oddawać Mu cześć w
wolności. «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli» (Wj
20, 2). I dodaje: «Nie będziesz miał cudzych
bogów obok Mnie!» (Wj 20, 3). W ten właśnie
sposób Bóg przedstawia swojemu ludowi
przykazania Dekalogu, jako warunki, żeby być
prawdziwie wolnym i nie popaść na nowo w
niewolę. Bóg nie pragnie narzucać się jak tyran,
tylko stworzyć swojemu ludowi warunki, aby
przyjął go dobrowolnie jako Pana.

Ten wybór wolności przez Boga jest zrozumiały,
jeżeli pierwsze przykazanie, od którego, według
Jezusa Chrystusa, zależą Prawo i prorocy (por. Mt
22, 40), jest właśnie miłością: miłować Boga
ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego
(por. Mt 22, 37-39). Dlatego że nie jest to jakiś
nakaz. Inne sprawy mogą być nakazywane i
narzucane siłą i przymusem. Jednakże nie można
w ten sposób żądać miłości. Bóg domaga się jej jak
umiłowany, dopiero po udowodnieniu miłości,
którą osłania swój lud, dopiero po udowodnieniu
na liczne sposoby swojej miłości i opieki. Chodzi o
to, że do prawdziwej miłości można tylko



zachęcać, trzeba ją zdobyć, dlatego że tylko
wówczas może być ona owocem wolności.
Natomiast, żeby odkryć tę Miłość i dać się jej
pozyskać, trzeba koniecznie «rozwijać wolność
wewnętrzną, dzięki której czyni się wszystko z
miłości» [2]

Zmysł wolności
Właśnie po to, żebyśmy mogli miłować Boga
naprawdę, Bóg stworzył nas wolnymi. Takimi
właśnie nas postrzega i takimi się raduje.
Zrozumienie tego jest dla nas bardzo trudne,
ponieważ my, istoty ludzkie, nie umiemy stwarzać
wolnych istot. Co najwyżej produkujemy
automaty, które realizują to, do czego je
zaprojektowaliśmy, albo imitujemy wolność,
stwarzając urządzenia, które działają na chybił
trafił. Jesteśmy jednak niezdolni do wzbudzenia
czegoś, co mogłoby decydować samo za siebie.
Natomiast tak właśnie czyni z nami Bóg,
stwarzając nas i odkupując z grzechu, który
ograniczał naszą wolność.

Bycie wolnym nie oznacza przede wszystkim
braku determinacji albo uwarunkowania
okolicznościami zewnętrznymi, tylko bycie



zdolnym do podtrzymywania własnych czynów i
odpowiedzi. Dlatego wolność wiąże się z
odpowiedzialnością. Bycie wolnym to bycie
zdolnym do odpowiedzi, a w związku z tym do
ustanowienia pełnego i rzeczywistego dialogu z
innymi osobami, a przede wszystkim z naszym
Stwórcą.

Dlatego też wolność nie jest czymś dodanym,
cechą, bez której moglibyśmy się obyć i
pozostawać sobą. Wolność, której chce dla nas
Bóg, jest prawdziwa i tak głęboka jak nasza istota.
Jej uznanie jest wielkim postępem ludzkiej istoty:
«Namiętne umiłowanie wolności i poszukiwanie
jej przez poszczególne osoby i narody jest
pozytywnym znakiem naszych czasów. Uznanie
wolności każdej kobiety i każdego mężczyzny
oznacza uznanie ich za osoby. Za panów swoich
własnych czynów, odpowiedzialnych za nie i
mających możliwość kierowania własnym
życiem» [3].

Bóg, który kocha nas takich, jakimi jesteśmy,
ponieważ nas stworzył, chce, żebyśmy byli wolni,
dlatego że miłuje nas dla nas samych i godzi się
jedynie na dobrowolne i pełne miłości otwarcie
naszego wnętrza: «Synu, daj mi swe serce» (Prz
23, 26). Dlatego właśnie jest zrozumiałe, że



stwierdzenie: «ponieważ tak nam się podoba» [4]

to dla Św. Josemaríi najbardziej nadprzyrodzony
powód czynienia dobra, w którym tajemnica
stwórczej i odkupieńczej miłości Boga łączy się z
autentyczną odpowiedzią Jego umiłowanego
stworzenia, od którego zależy uznanie Boga za
Ojca i przyjęcie z ufnością woli Tego, który jako
jedyny może chcieć dobra swojego dziecka.

Bóg złożył nasz los w nasze ręce. Z pewnością nie
w tym znaczeniu, że możemy własnymi siłami
osiągnąć to, co dla nas przygotował, ale owszem,
dlatego że od nas zależy nawrócenie do Niego, a to
właśnie On może uczynić nas szczęśliwymi [5].
Uznanie tej zdolności dobrowolnego miłowania
Boga może w pierwszej chwili wzbudzić w nas lęk.
Niemniej jednak, jeżeli podoba się nam
powiedzieć Mu „tak”, samo to przekonanie, że
jesteśmy wolni, napełnia nas radością i nadzieją.
Będąc dziećmi Bożymi, odczuwamy pewność w
takim stopniu, w jakim chcemy się na Nim oprzeć.
Dzięki temu jest zrozumiałe, że Św. Josemaría,
myśląc o swoim własnym powołaniu, zakrzyknął:
«Czy nie sprawia wam radości potwierdzenie, że
wierność w dużej części zależy od nas? Ja z
entuzjazmem myślę, że Bóg mnie miłuje i że
zechciał, żeby Jego Dzieło zależało również od



mojej odpowiedzi. I daje mi radość, że mogę
powiedzieć z własnej woli: Panie, ja też Cię miłuję,
licz na moją małość» [6].

Rozważanie naszej wolności pomaga nam oprzeć
nasze życie na tej rzeczywistości, że jesteśmy
dziećmi Boga. Nie jesteśmy wymiennym
egzemplarzem: nasza odpowiedź jest
niezastąpiona, ponieważ jesteśmy stworzeniami
miłowanymi przez Boga miłością upodobania.
Jednakże możemy utracić świadomość naszej
wolności, o ile nie będziemy jej praktykować. W
tym przypadku jest logiczne, że będziemy się czuć
coraz bardziej ograniczani, warunkowani, a nawet
zmuszani naszymi stanami ducha albo
otoczeniem. Wówczas to może pojawić się
wątpliwość, czy jesteśmy wolni, a nawet czy warto
być wolnym albo czy ma to sens. 

Niemniej jednak, chrześcijanin wie, że wolność
ma sens. Nie tylko jesteśmy wolni od przywiązań,
na mocy naszej własnej decyzji. Mało przydatne
jest wyzwolenie kogoś i powiedzenie mu, że może
iść, dokąd chce, jeżeli nie istnieje miejsce
przeznaczenia, dokąd mógłby się udać, albo jeżeli
nawet takie miejsce istnieje, ale on absolutnie nie
wie, jak do niego dotrzeć. Jednakże Bóg nie tylko
udziela nam zdolności pozbycia się tego, co nas



ogranicza i więzi, ale otwiera przed nami
nieograniczony horyzont, na poziomie naszych
najgłębszych pragnień. Dlatego że Ten, kto
stworzył naszą wolność, w żaden sposób nie jest
ograniczeniem jej rozwoju. To On otwiera przed
nami możliwość wzrastania bez granic, ponieważ
to jest sposób, w jaki naśladujemy Boga my,
wolne stworzenia, i ofiaruje nam — zjednoczonym
z Jego Jednorodzonym Synem — możliwość
pełnego rozwoju naszej osobowości.

Autentyczna wolność
Święty Josemaría postrzegał swoją pracę «jako
dążenie do stawiania każdego człowieka wobec
wszystkich wymagań jego życia i świadczenie mu
pomocy w odkryciu tego, o co konkretnie prosi go
Bóg, bez ograniczania w jakikolwiek sposób tej
świętej niezależności i tej błogosławionej
odpowiedzialności osobistej, które charakteryzują
chrześcijańskie sumienie. Ten sposób
postępowania i ten duch opierają się na szacunku
dla transcendencji prawdy objawionej i na
umiłowaniu wolności istoty ludzkiej. Mógłbym
jeszcze dodać, że opierają się też na pewności co



do braku determinacji historii, otwartej na wiele
możliwości, których Bóg nie chciał wykluczać» [7].

W ten sposób jest zrozumiałe, że dla tego, kto nie
zna Chrystusa, branie na serio własnej wolności
jest drogą do spotkania Boga, ponieważ
uruchamia poszukiwanie, które ukazuje
możliwości naszego stanu razem z jego
oczywistymi ograniczeniami. Jednak również ten,
kto już miłuje Boga, pogłębiając wolność, stwarza
sobie warunki nawiązania z Nim głębszej i
prawdziwszej relacji.

Zgodne z godnością dzieci Bożych jest jedynie to,
żeby czuły się «wolne jak ptaki» [8], żeby robiły to,
czego naprawdę chcą, nawet wówczas, kiedy — jak
w przypadku Chrystusa — to, czego się chce,
oznacza poniżenie i poddanie się z miłości. W
związku z tym nie chodzi jedynie o to, żebyśmy
postępowali tak, jakbyśmy byli wolni. Jeżeli
naprawdę chcemy naśladować Jezusa, musimy
poszukiwać w nas samych tego źródła
autentycznej wolności, jakim jest nasze Boże
synostwo i zachowywać się zgodnie z nim, w taki
sposób, żebyśmy osiągnęli wolność ducha, którą
jest «[…] ta właśnie zdolność i naturalna postawa
działania z miłości, szczególnie gdy staramy się



podążać za tym, o co we wszystkich okolicz-
nościach Bóg prosi każdego z nas» [9].

Oparcie się na wolności będzie się przekładać na
spontaniczność i inicjatywę w naszym zachowaniu
i zdolność do oparcia się strachowi. Chodzi o to,
że brak wolności objawia się często w naszej
skłonności do poruszania się pod wpływem
strachu. Teologowie nazywają bojaźnią
niewolniczą lęk kogoś, kto oddala się od grzechu
ze strachu przed karą. Bojaźń ta może być
początkiem powrotu do Boga, ale życie
chrześcijańskie nie może się na niej opierać —
«ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w
miłości» (1 J 4, 18) i musimy postępować «jak
ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa
wolności» (Jk 2, 12).

Strach może objawiać się w różnych dziedzinach
naszego życia. Ten, kto się boi, chociaż chce
dobra, przede wszystkim ma na uwadze zło, od
którego pragnie uciec. Dlatego kiedy strach jest
motorem naszego postępowania, z łatwością
poddajemy się ograniczeniom i zagmatwaniu do
tego stopnia, że prawdziwe powody naszych
czynów oraz to, czym są dobra, których
poszukujemy, ulegają zaciemnieniu. Jednakże
jeżeli miłujemy Boga, jeżeli chcemy Go miłować,



On uwalnia nas od strachu, dlatego że miłującym
Boga wszystko dopomaga do dobrego (por. Rz 8,
28 w przekładzie X. Jakuba Wujka). To
przekonanie odgania nasze nieuzasadnione lęki i
pozwala nam w pełni cieszyć się wolnością dzieci
Bożych i postępować z radością i
odpowiedzialnością.

Odnowić swoją wolność
To prawda, że nie mówimy Bogu „tak” raz na
zawsze. Jesteśmy istotami ziemskimi i
powinniśmy odnawiać naszą odpowiedź i
przyczyniać się do jej wzrastania w czasie. Poza
tym, skoro jesteśmy powołani do dobrowolnej
odpowiedzi, Pan oczekuje od nas odpowiedzi
coraz bardziej autentycznej. Czasami nawet
wydaje się ukrywać przed nami, żeby nasze
przylgnięcie do Niego stawało się wolniejsze i
pełniejsze, żeby oczyścić je z zewnętrznych i
okolicznościowych motywacji, żeby nie było ono
poruszane strachem, tylko miłością. Ta
okoliczność nie powinna nas niepokoić. Jest to
zaproszenie do wierności, która nie jest
zachowywaniem tego, co zostało już zrobione,
tylko radosną odnową, w najróżniejszych



okolicznościach, daru dla Boga, który to dar
pragnie być hojny i bezinteresowny. Wierność
prowadzi nas do częstego powracania do naszej
pozytywnej odpowiedzi, aby czynić ją pełniejszą i
aby budować na jej podstawie nasze życie
wewnętrzne, z tego miejsca, gdzie spotykają się
łaska Boża i nasze najgłębsze wnętrze.

Częste przypominanie, że nie jesteśmy
automatami ani zwierzętami poddanymi
instynktowi, tylko wolnymi stworzeniami, o
otwartej przyszłości, która zależy od naszej
inicjatywy, pomoże nam wyjść z anonimowości i
przeżywać nasze życie wobec Boga i wobec ludzi w
pierwszej osobie, bez przekazywania
komukolwiek wiążącej się z tym
odpowiedzialności. W ten sposób będziemy w
stanie nawiązać z Bogiem autentyczny dialog,
osobistą relację, w której można wykuwać
prawdziwą i głęboką przyjaźń. W wyniku tej
przyjaźni z Bogiem nasza dusza zostanie ogarnięta
gorącym pragnieniem, aby nieść Miłość Boga i
towarzyszący jej zmysł wolności wszystkim
ludziom. Również poprzez przyjaźń, ponieważ
«sama przyjaźń jest apostolstwem, sama przyjaźń
jest dialogiem, w którym dajemy i otrzymujemy
światło. W nim powstają projekty, gdy wzajemnie



poszerzamy swoje horyzonty. W nim radujemy się
tym, co dobre, i wspieramy w tym, co trudne. W
nim czujemy się dobrze, ponieważ Bóg, chce,
żebyśmy byli zadowoleni» 10.
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Wdzięczność pobudza nas do walki

Justin Gillespie

„Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem,
który mając się udać w podróż, przywołał swoje
sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał
pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
każdemu według jego zdolności, i odjechał”. (Mt
25,14-15). Opowieść Jezusa o talentach wydaje
nam się bardzo znajoma i – jak całe Pismo Święte
– stale zaprasza nas do głębszego zrozumienia
naszego życia w relacji z Bogiem.

W gruncie rzeczy przypowieść opowiada o
człowieku, który zawierza hojnie ogromną część
swojego bogactwa swoim trzem służącym. Nie
traktuje ich przy tym jako zwykłych służących, ale
angażuje ich w swoje przedsięwzięcie. Patrząc w
ten sposób wydaje się, że słowo zawierzyć jest tu
najwłaściwszym: nie daje im szczegółowych
instrukcji mówiąc im co dokładnie mają zrobić.
Pozostawia to w ich rękach. Ocena ich reakcji –
zapału, z jakim wysilają się, aby pomnożyć



bogactwo swojego Pana – pozwala na
stwierdzenie, że dwóch z nich natychmiast
zrozumiało o co chodzi. Odebrali gest swojego
Pana jako wyraz zaufania. Moglibyśmy nawet
powiedzieć, że widzieli to jako wyraz miłości i
dlatego szukali z miłością sposobu, by się
odwdzięczyć, mimo że nie postawiono im żadnych
warunków czy wymogów. „Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i
zyskał drugie pięć.” (Mt 25,16).W ten sam sposób
postąpił ten, który miał dwa talenty: zdobył
kolejne dwa. 

Jednakże kolejny sługa postrzega to zupełnie
inaczej. Czuje się postawiony w obliczu próby i w
związku z tym nie może ponieść porażki. Dla
niego najważniejsze jest to, żeby nie podjąć
mylnej decyzji. „Ten zaś, który otrzymał jeden,
poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze
swego pana.” (Mt 25,18) Obawia się zawieść
swojego Pana. Wyobraża sobie, że to mogłoby
wywołać jego niezadowolenie. Dlatego mówi:
"Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy:
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam,
gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i
ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją
własność!" (Mt 25,24-25).



Skoro uważa, że jego Pan jest surowy i
niesprawiedliwy, nie uważa, że mu cokolwiek
zawierza. Widzi to jako uciążliwą próbę, a nie jako
szansę. Nie chcąc zawieść w tej próbie wybiera
sposób najbardziej bezpieczny w odniesieniu do
cudzej własności i interesów drugiej osoby.
Rezultatem tego jest postawa chłodna i
zdystansowana. „Oto masz swoją własność!" (Mt
25,25).

Te dwie tak różne reakcje mogą pomóc nam
rozważyć jak my odpowiadamy na to co zawierzył
nam Bóg – nasz Ojciec: nasze życie i nasze
powołanie chrześcijańskie. Oba mają ogromną
wartość w Jego oczach. A On zostawił to w
naszych rękach. Jaka jest nasza odpowiedź?

Walczyć z wdzięczności a nie ze strachu
Dla pierwszych dwóch sług zaufanie ich Pana
stanowiło prawdziwy podarunek. Wiedzieli, że nie
zasługiwali i że nie mieli prawa oczekiwać od
niego tego rodzaju zadania. W pewien nowy
sposób, zrozumieli, że relacja z ich gospodarzem
nie opierała się na sukcesie czy porażce swoich
działań, lecz na tym jak on ich postrzegał. Z dala
od tego kim faktycznie obecnie byli, był zdolny



dostrzec to, kim mogliby się stać. Patrząc na to w
ten sposób łatwiej możemy sobie wyobrazić
głęboki sens wdzięczności, który wypływał z ich
serc. Otrzymać spojrzenie pełne nadziei jest
autentycznym darem i odpowiedzią najbardziej
naturalną na podarunek jest pragnienie
odwzajemnienia się.

Jeśli nie jesteśmy tego świadomi, możemy
pomylić się w ocenie wagi walki w naszym życiu
chrześcijańskim. Jeżeli wysilamy się, aby osiągnąć
sukces i aby zasłużyć sobie w ten sposób na bycie
kochanymi, to z wielką trudnością walka
zaprowadzi nas do doświadczenia prawdziwego
pokoju. Wysilać się, aby być kochanym – choćby
to było nieświadome – zawsze oznacza, że porażki
i niepowodzenia prowadziłyby do głębokiego
zniechęcenia – czy nawet gorzej - do goryczy,
która wdzierałaby się do duszy. Tymczasem
opieranie naszej walki na wdzięczności pomaga
nam uniknąć tego zagrożenia.

Treść przypowieści sugeruje także, że dwaj pierwsi
słudzy przyjęli ten dar z poczuciem misji, misji
wyjątkowej i osobistej. Gospodarz – jak czytamy –
dał każdemu „według jego zdolności” (Mt 25,15).
To mało prawdopodobne, aby słudzy mieli
jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie w



inwestowaniu i nadzorowaniu wielkiego majątku.
Jednakże, zawierzywszy im, patrząc na nich
według tego kim mogliby być, ich pan faktycznie
wzywał ich do bycia kimś więcej, do wysilania się
by stać się tym, kim jeszcze nie byli. Innymi słowy,
wraz z darem zawierzał im misję całkowicie
wyjątkową. I zakładając, że postrzegali ten dar w
tych kryteriach byli zainspirowani i pełni zapału,
aby stanąć na wysokości tego wezwania. Uczynili
swoimi sprawy ich pana i wysilali się aby
rozpocząć coś w czym jeszcze nie mieli
doświadczenia. Odważyli się uczyć się, wzrastać,
nie polegać na samym sobie, z wdzięczności, nie
zważając na jakikolwiek lęk.

Podobnie jak w przypowieści Bóg Ojciec wzywa
każdego z nas zgodnie z tym, jak On widzi kim
możemy stać się. Właśnie to jest najważniejsze i
to co chcemy odkryć na nowo podczas naszej
modlitwy: jakimi nas widzi Bóg, a nie jakimi my
widzimy samych siebie. Chcemy upewnić się, że
nasza walka skupia się na Nim, a nie na nas.
Właśnie dlatego, że mogę być pewien postawy
Boga wobec mnie, mogę zapomnieć o sobie
samym i odważyć się rozwijać, i przyczynić się do
zwiększenia bogactwa, które mi zawierzono dla
Jego chwały i dobra innych. Ta walka poprowadzi



nas do wzrostu w cnotach: wiary, nadziei i miłości
oraz we wszystkich tych cnotach ludzkich, które
pozwalają nam pracować z doskonałością i być
prawdziwymi przyjaciółmi naszych przyjaciół.

Walka zainspirowana przykładem Jezusa
Każdy z nas pragnie pokoju i pociechy,
odpoczynku od naszych wysiłków. Jezus
doskonale to rozumie, i dlatego nas zaprasza:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” (Mt
11,28-30) Tego odpoczynku doświadczymy w
pełni na końcu czasów, kiedy
zmartwychwstaniemy i całe stworzenie napełni się
Bogiem jak woda przepełnia morza (por. Iz 11,9).
Jednak w obecnej chwili pokój i odpoczynek,
który Jezus nam proponuje jest ściśle związany z
koniecznością wzięcia swego brzemienia i walką,
aby podążać za Nim.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech



Mnie naśladuje!” (Mk 8,34). Słowa Jezusa nie są
surowym, arbitralnie narzuconym wymaganiem.
Wręcz przeciwnie, stanowią źródło ogromnej
pociechy. Chrystus idzie przed nami i doświadcza
w swoim własnym ciele wyzwań, strachu i bólu,
które pojawiają się w świecie naznaczonym
grzechem, odpowiadając z wolnością na wezwanie
Ojca. Jezus nie prosi nas z daleka, abyśmy
walczyli, lecz on już jest tam wcześniej niż my –
zawsze nas poprzedza. „Nie takiego bowiem
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć
naszym słabościom, lecz doświadczonego we
wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem
grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu
łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli
łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.”
(Hbr 4,15-16) Pan proponuje nam coś, co On sam
przeżył.

Mówiąc o sposobie, w jaki Szymon Cyrenejczyk
niósł krzyż z Jezusem, święty Josemaria zachęca
każdego z nas, by odkryć w naszym życiu jak być
cyrenejczykiem: „Stać się dobrowolnie tym, czym
był Cyrenejczyk, być bliskim umęczonemu
Chrystusowi — to dla duszy miłującej nie oznacza
nieszczęścia, ale pewność, że Bóg jest blisko nas i
błogosławi nam poprzez to wybraństwo.” [1]



Odkrycie polega na tym, że moja walka – walka,
którą można by odczuwać jako niesprawiedliwą,
tak jak w przypadku Szymona – prowadzę
naprzód z Jezusem. Chodzi o jedność z Nim w
obecnej chwili, w wysiłku i nie tylko wtedy, kiedy
odnosi się sukces. Zaakceptować ją dobrowolnie,
jako nieodłączną konsekwencję daru mojego
powołania chrześcijańskiego, polega na otwarciu
się na odkrycie, że Jezus wysila się we mnie i
razem ze mną. Dlatego „nie dźwiga się już byle
jakiego krzyża: rozpoznaje się Krzyż Chrystusa i
znajduje się pociechę na myśl, że to Odkupiciel
wziął na siebie jego ciężar.” [2]

Jednocześnie Pan zaprasza nas, abyśmy zobaczyli
owoce życia obejmującego krzyż: zwycięstwo nad
grzechem i śmiercią oraz jego uwielbienie przez
Ojca. Dzięki Zmartwychwstaniu, w Jezusie mamy
niezniszczalny dowód wartości, jaką ma wysilanie
się, aby być wiernymi temu, co nasz Ojciec Bóg
nam zawierzył. Jak mówi święty Paweł:
„Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego
czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku”(2
Kor 4,17). Razem z Jezusem możemy patrzeć na
Krzyż i widzieć, nie bezużyteczny, bezsensowny
ból, ale zwycięstwo i odkupienie. W ten sposób
będziemy w stanie podjąć wyzwania i stawić czoło



trudnościom, które w sposób nieunikniony
powstają, kiedy chcemy wiernie podążać za
Chrystusem, za Jego przykładem pomnażania i
czynienia owocnym tego, co Ojciec Mu zawierzył.

Łaska przemienia walkę, a nie usuwa jej
Być może sługa, który zakopał talent czuł się
przytłoczony, a nawet zasmucony perspektywą
wysiłku, który widział u swoich towarzyszy.
Porównując się z nimi, być może czując się
nieodpowiednim do tego zadania, poszukał
łatwiejszej i bezpieczniejszej drogi. W ten sposób
ukrył skarb i zakopał powierzony mu podarunek
razem z wszystkimi możliwościami, które z nim
były związane. Ten główny wątek powtarza się
zawsze wtedy, kiedy unikamy wysiłku i
niewygody, które niesie ze sobą podążanie za
jakąkolwiek wartościową w życiu sprawą. Nie
powinniśmy zapominać, że walka i wysiłek w
miłosnym poszukiwaniu dobra nie są ani
niesprawiedliwe, ani narzucone. Należą do samej
natury życia - życia, które Pan uświęcił. Podczas
naszej ziemskiej drogi jedność z Jezusem
powstanie właśnie poprzez walkę wolną i z
miłości, wzrastając w cnotach nadprzyrodzonych i



ludzkich. Ponieważ łaska nie zastępuje własnej
dynamiki życia ludzkiego, lecz jednoczy ją z
Bogiem.

Jeśli bierzemy to pod uwagę, nasze wysiłki i nasza
walka nie będą wyrazem samowystarczalności czy
neopelagianizmu. Nigdy nie powinniśmy
zapominać tego co Święty Paweł pisał do Filipian:
„Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i
działania zgodnie z [Jego] wolą.” (Flp 2,13).
Walka, więc, nie sprzeciwia się działaniu łaski w
nas. Tak właściwie, wzrost cnót teologalnych nie
jest niczym innym jak miłością – boską i ludzką –
i świętością, a dokładniej: „to pełnia miłości” [3].

Święty Josemaria wyraża tę samą prawdę
teologiczną z perspektywy modlitwy: „Potem,
kiedy w modlitwie rozmawiałeś z Panem,
zrozumiałeś jaśniej, że walka jest synonimem
Miłości, i prosiłeś Go o większą Miłość, bez
strachu przed walką, która cię czeka, ponieważ
będziesz walczyć dla Niego, z Nim i w Nim.” [4]. Im
bardziej staramy się żyć naszą walką jako
miłością, bardziej nas poruszy pragnienie, aby ta
miłość – ta walka – wzrosła. Przezwyciężymy
pokusę, by - pragnąc uniknąć niewygód -zakopać
to co otrzymaliśmy i w zamian zainwestujemy we



wszystko cały wysiłek, które to zadanie z
konieczności za sobą pociąga.

Wolni aby wzrastać, wolni aby uczyć się
W swoim liście z 9 stycznia, Ojciec pomaga nam
głębiej zastanowić się nad wewnętrzną relacją
pomiędzy wolnością i walką w naszym życiu: „ Im
bardziej jesteśmy wolni, tym bardziej możemy
miłować. Miłość zaś jest wymagająca: „Wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 7) [5].
Jednocześnie, im bardziej kochamy, tym bardziej
czujemy się wolnymi, nawet w trudnych i
nieprzyjemnych chwilach. „Im intensywniejsza
nasza miłość, tym bardziej jesteśmy wolni”. Kiedy
nie chce się nam robić czegoś lub coś wymaga od
nas szczególnego wysiłku, postępujemy również w
wolności ducha, jeżeli mimo wszystko robimy to z
miłości, to znaczy, nie dlatego że to lubimy, tylko
dlatego, że tak nam się podoba.” [6] Nie chodzi o
jakąś „technikę”, aby osiągnąć coś czego nie
mamy ochoty robić, by zatrzeć ponurą
rzeczywistość słowami „miłość” czy „wolność”.
Raczej chodzi o głęboką prawdę naszych dusz, do
której odkrycia każdy z nas jest zaproszony.



Im bardziej identyfikujemy się z darem, który Bóg
nam powierzył, z naszymi talentami i naszą misją,
będziemy bardziej chętni do walki, kiedy będzie
trzeba, aby dbać i pielęgnować ten dar. Do
działania nie będzie nas motywował strach, ani
ciężar obowiązku, lecz wdzięczność Bogu i
pragnienie odpowiedzenia Mu na Jego Miłości.
“Wiara w miłość Boga do każdej i każdego z nas
(por. 1 J 4,16) prowadzi nas do odwzajemniania
miłości. My możemy miłować, ponieważ On
pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4,10). Napełnia
nas pewnością świadomość, że nieskończona
Miłość Boga nie tylko leży u początku naszego
istnienia, ale towarzyszy nam w każdej jego
chwili, ponieważ On jest bliższy nam niż my sobie
samym” [7].

W ostatnim czasie wiele pracowano, aby
ponownie zrozumieć znaczenie walki w ramach
integralnego rozwoju ludzkiego, szczególnie w
obszarze pracy zawodowej i edukacji. „Pomyślcie
nieco o swoich kolegach, którzy wybijają się
prestiżem zawodowym, swoją uczciwością, swoją
pełną oddania służbą: czy nie poświęcają wielu
godzin w ciągu dnia — a nawet w nocy — swej
pracy? Czy nie powinniśmy czegoś się od nich
nauczyć?” [8]. Z pewnością możemy nauczyć się od



nich by lepiej walczyć i w ten sposób być bardziej
wolnymi by bardziej kochać. Ponadto, ci którzy
lepiej walczą zwykli prowadzić otwartą walkę. Nie
postrzegają swoich zdolności – swoich talentów -
jako czegoś stałego i określonego. Jak pierwsi
dwaj słudzy z przypowieści Jezusa, rozumieją, że
to co im powierzono jest przeznaczone do
rozwijania poprzez wysiłek i walkę. Jeśli będziemy
podążali za tym przykładem, zauważymy, że walka
sama w sobie jest wartościowa: niepowodzenia i
trudności nie okazują się nam jako porażki, ale
jako okazje, aby nauczyć się i poprawić; nie
będziemy doświadczali wysiłku jako braku, ale
jako znak postępu; i zamiast czuć się zranionymi,
ponieważ widać nasze wady, będziemy pragnąć
poznać naszą słabość i przyjąć radę innych.

Prawdopodobnie pierwsi dwaj słudzy z
przypowieści wierzyli, że to co im zawierzono
może wzrastać. Zaufanie ich gospodarza
pociągnęło ich i zainspirowało. Również i my
możemy czuć się jednakowo zainspirowani,
jednakowo swobodni, kiedy jeszcze raz odkryjemy
jak miłość Boga Ojca znajduje się w tej
niepowtarzalnej misji, którą każdemu z nas
zawierzył. To misja, która wymaga poświęcenia i
walki, aby ją zrealizować.



Pan powierzył nam wspaniałą misję. Zechciał
liczyć na nas, aby uczynić obecną Jego
nieskończoną Miłość pośród świata, w którym
żyjemy. Dlatego: „Świadomość, że Bóg oczekuje
nas w każdej osobie (por. Mt 25, 40) i że chce stać
się obecny w naszym życiu również poprzez nas
samych, popycha nas do rozdawania pełnymi
garściami tego, co otrzymaliśmy. A w naszym
życiu, moje córki i moi synowie, otrzymaliśmy i
otrzymujemy wiele miłości. Dawanie jej Bogu i
innym jest najwłaściwszym aktem wolności.
Miłość realizuje wolność, odkupia ją. Sprawia, że
wolność spotyka się ze swoim początkiem i swoim
celem w Miłości Boga.” [9]. Ci dwaj słudzy, którzy
rozwinęli dar swojego gospodarza na końcu
odkryli nagrodę o wiele większą niż mogli sobie to
wyobrazić: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości twego pana!" (Mt
25,23). To jest radość, której szukamy - i ta, która
towarzyszy nam podczas naszej walki -, pełna
nadziei, która skłoniła Świętego Pawła, by
zawołał: „Sądzę bowiem, że cierpień
teraźniejszych nie można stawiać na równi z
chwałą, która ma się w nas objawić.” (Rz 8,18). 
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Powołani, wysyłani. Poczucie misji (I)

Lucas Buch

Dzieje Apostolskie rozpoczynają się sceną, która
nic nie straciła ze swej mocy. Apostołowie, po
tym, jak zostali uwięzieni, a następnie cudownie
uwolnieni przez anioła, zamiast uciekać przed
arcykapłanami, wracają do świątyni, by nauczać.
Zostają więc ponownie pojmani i przyprowadzeni
przed arcykapłanów, którzy zdziwieni mówią
„Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w
to imię”. Apostołowie zaś niewzruszeni
odpowiadają: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż
ludzi” (Dz 5, 28–29)..

Pierwsi chrześcijanie odziedziczyli to samo
głębokie przekonanie. Dzieje Apostolskie
przedstawiają wiele przykładów takiej postawy, a
historia pierwszych wieków chrześcijaństwa
ukazuje to wystarczająco jasno. My także
dostrzegamy tę prawdę jako oczywistą i
odczuwamy tę samą potrzebę: „nie możemy nie
mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).



Wierzący są gotowi ponieść karę, nawet śmierć,
nie tracąc radości. Mają w sercu coś, co czyni ich
radosnymi: Pełnię i Życie, których nawet śmierć
nie może im odebrać i którymi nie mogą się
przestać dzielić. My, którzy dużo później staliśmy
się częścią Kościoła, zadajemy sobie pytanie, czy
tak było kiedyś czy my również powinniśmy tak
żyć.

Aktualność wezwania
Może nam się wydawać, że dzieli nas od
pierwszych chrześcijan przepaść, że nigdy nie
dorównamy im w świętości, że dzięki przebywaniu
z Jezusem lub przynajmniej z kimś z Dwunastu
byli niemal idealni i pełni ognia, którego nikt i nic
nie mogło ugasić. Tak naprawdę wystarczy zajrzeć
do Ewangelii, żeby się przekonać, było jest
inaczej.

Apostołowie wiele razy zostali ukazani jako ludzie
mający wady, tak jak my. Nie mieli żadnego
przygotowania intelektualnego. Jezus wysłał
pierwszych siedemdziesięciu dwóch zaledwie po
kilku tygodniach przebywania z Nim (por. Łk 10,
1–12). Jedno jest natomiast jasne dla wiernych
pierwszego Kościoła: Jezus umarł i



zmartwychwstał za każdego z nich, dał im dar
Ducha Świętego i liczy, że dzięki nim Zbawienie
trafi do wszystkich. Nie chodzi o przygotowanie
ani o specjalne warunki do apostolstwa. Chodzi o
przyjęcie wezwania Boga, o otwarcie się na Jego
dar i o życie nim. Być może dlatego papież
Franciszek przypomina nam słowami św. Pawła,
że „Pan każdego z nas wybrał, «abyśmy byli święci
i nieskalani przed Jego obliczem» (Ef 1, 4)” [1].

Kościół przez wszystkie wieki miał świadomość, że
dostał od Chrystusa wezwanie, a wraz z nim
zadanie. Nawet więcej - Kościół jest tym
wezwaniem i tym zadaniem. Kościół „jest misyjny
ze swej natury, ponieważ swój początek bierze
wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania
Ducha Świętego” [2]. Nie chodzi o ludzkie
wyobrażenia ani o ludzkie przedsięwzięcia, ale o
to, że „posłannictwo (Kościoła) trwa nadal i
rozwija w ciągu dziejów posłannictwo samego
Chrystusa” [3]. Innymi słowy Kościół, a w Nim
każdy z Jego wiernych, kontynuuje misję
Chrystusa, który został posłany na ziemię, aby
uobecnić i urzeczywistnić Bożą Miłość wśród
ludzi. Jest to możliwe, ponieważ Pan posłał do
Niego i posyła do nas Ducha Świętego, który jest
początkiem tej miłości.



Zatem my również jesteśmy owocem wezwania, a
nasze życie to zadanie w świecie i dla świata.
Nasze życie duchowe i postrzeganie apostolstwa
zmieniają się, gdy spojrzymy na nie z tej
perspektywy. Pan nas szukał i posłał na świat,
abyśmy głosili wszystkim Jego Zbawienie.
„«Idźcie i głoście Ewangelię… Jestem z wami…» -
to powiedział Jezus… i powiedział to do ciebie” [4].
I do mnie. Do każdej i każdego z nas. W Bożej
obecności każdy z nas może rozważać tę prawdę,
że jest chrześcijaninem, bo Bóg go wezwał i posłał.
I z głębi serca, poruszeni siłą Jego Ducha,
odpowiemy słowami psalmu „Oto przychodzę,
Boże, czynić Twoją wolę!” (por. Ps 40, 8–9).

Doświadczenie bezwzględnego rozkazu
W latach pięćdziesiątych, podróżując po Europie i
odwiedzając pierwszych wiernych Opus Dei,
którzy wyjechali, aby rozwijać pracę apostolską
Dzieła, św. Josemaría „prowadził zwykle
wieczorną modlitwę tych, którzy mu towarzyszyli,
przedstawiając im do rozważania tekst
ewangeliczny, w którym Jezus powiada do
apostołów: - Wybrałem was, abyście szli…, ut
eatis” [5]. Powtarzał to jak refren, starał się, aby



słowa Jezusa wybrzmiewały w sercach
towarzyszących mu ludzi, by utwierdzali się oni w
prawdzie, która nadawała sens jego życiu i by
mieli oni wciąż żywe poczucie misji, które
wpływało na wszystko, co czynił. „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał” (J 15, 16).

Czytaliśmy i słyszeliśmy wiele historii o
pierwszych ludziach, którzy poszli za Panem w
Opus Dei. Pierwszy krąg w przytułku przy Porta
Coeli w Madrycie; pierwszy akademik przy
madryckiej ulicy Ferraz; podtrzymywanie przez
św. Josemaríę życia rodzinnego podczas ciężkich
lat hiszpańskiej wojny domowej; początki
ekspansji Dzieła w Hiszpanii; przyjazd do Rzymu;
szybki rozwój na całym świecie… Tamci młodzi
ludzie, oraz ci już nie tak młodzi, podążali za
Założycielem, świadomi prawdziwego Bożego
wezwania. Dziki Dziełu spotkali Jezusa i odkryli
skarb, dla którego warto było poświęcić całe życie:
miłość Chrystusa, misję niesienia tej miłości na
cały świat, zbliżania ludzi do Jego ciepła,
rozpalania serc świętym ogniem. Nikt nie musiał
im tego przypominać, sami czuli potrzebę
rozniecania tego ognia. To bardzo zrozumiałe.



„Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie
autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży
samo z siebie do swej ekspansji” [6].

Niektórzy byli młodzi i entuzjastyczni, inni
chłodni i racjonalni, ale wszyscy byli przekonani,
że za tym młodym księdzem i dziełem, które miał
w rękach stała jasna wola Boża. Dlatego właśnie
byli zdolni odpowiedzieć na wezwanie Pana,
zostawić wszystko i pójść za Nim. Doświadczyli
tego, co powtarzał im św. Josemaría: „Nie
zapominajcie, że nie jesteście tylko ludźmi, którzy
łączą się z innymi, aby czynić coś dobrego. To
dużo, ale to… niewiele. Jesteśmy apostołami,
którzy spełniają bezwzględny rozkaz
Chrystusowy” [7]. A ponieważ podążali za Jezusem
w pełnej wolności, rozkaz ten nie był dla nich
ciężarem. Wręcz przeciwnie. To także powtarzał
im Założyciel: „To nadprzyrodzone przekonanie o
Bożym charakterze przedsięwzięcia da wam w
rezultacie tak wielki entuzjazm i miłość do Dzieła,
że poczujecie się najszczęśliwszymi, poświęcając
się, aby się ono zrealizowało” [8]. Nie potrzebowali
żadnego tłumaczenia tych słów. Żyli tym.

«Nie zajmujemy się apostolstwem.



Jesteśmy apostołami!»
Kiedy zastanawiamy się nad początkami
chrześcijaństwa, nie pozostajemy obojętni na
wezwanie Ewangelii. Minęły wieki od nauczania
apostołów. Ale od założenia Opus Dei nie minęło
jeszcze nawet sto lat. Cała historia Kościoła
pozwala zrozumieć, że wezwanie Chrystusa
rozbrzmiewa przez wieki w sercach wierzących, w
naszych sercach. W naszym życiu pojawiła się
Miłość, zostaliśmy dotknięci przez Chrystusa (por.
Flp 3, 12). Każdy z nas musi chwycić tę Miłość i
dać się przemienić przez Jezusa. Jedno łączy się z
drugim. Im bardziej nasze życie skupia się wokół
Chrystusa, tym bardziej „wzmacnia się misyjny
sens naszego powołania, a nasze oddanie staje się
całkowite i radosne”. [9].

Pierwsze osoby z Dzieła, tak jak pierwsi
chrześcijanie, spotkały Chrystusa, z całej siły dały
się ponieść Jego Miłości i misji, którą im
przedstawił i zobaczyły jak ich życie we wspaniały
sposób się zmienia. Spełniło się w nich to, co
Ojciec chciał nam przypomnieć krótko po tym, jak
został wybrany: „Jesteśmy wolni, aby kochać
Boga, który powołuje; Boga, który jest miłością, i
który daje nam miłość, aby kochać Jego i innych.
Owa miłość daje nam pełną świadomość naszej



misji, która nie jest sporadycznym działaniem
apostolskim czy jednorazową akcją, ale ciągłą
misją apostolską, która wypływa z powołania i
obejmuje całe nasze życie” [10]. Misja apostolska,
która wypełnia całe życie, to nie narzucone przez
kogoś zadanie lub jeszcze jeden obowiązek wśród
innych codziennych zajęć. To najbardziej trafne
wyrażenie naszej własnej tożsamości, którą
odkryliśmy dzięki Bożemu wezwaniu. „Nie
zajmujemy się apostolstwem, lecz jesteśmy
apostołami!” [11]. Kiedy żyjemy tą misją, wzmacnia
się jednocześnie nasza tożsamość apostołów.
Życie świętego Pawła jest dobrym źródłem
inspiracji. Kiedy czytamy historię jego podróży,
zwraca uwagę jak często w swojej misji nie osiąga
zamierzonych rezultatów. Zostaje odrzucony
przez Żydów w Antiochii Pizydyjskiej, wyrzucony
z miasta, musi uciekać z Ikonium, by uniknąć
śmierci. Jest kamienowany w Likaonii… (por. Dz
13–14).

Mimo wszystkich trudności, Apostoł Narodów nie
traci z pola widzenia wezwania, które skierował
do niego Jezus w drodze do Damaszku, a
następnie skonkretyzował w tym mieście. Dlatego
powtarza niestrudzenie: „Miłość Chrystusa
przynagla nas” (2 Kor 5,14). Nawet gdy pisze do



wspólnoty, która go jeszcze nie zna, nie boi się
przedstawić jako „Paweł, sługa Chrystusa Jezusa,
z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia
Ewangelii Bożej” (Rz 1,1). To właśnie on, „z
powołania apostoł”. I zaraz potem zwraca się do
tych wiernych jako do „powołanych przez Jezusa
Chrystusa (…) przez Boga umiłowanych,
powołanych świętych” (Rz 1,6–7). Paweł czuje się
wezwany przez Boga, ale jest również świadomy,
że tak naprawdę wszyscy wierni są wezwani [12].
Dzięki swojemu poczuciu misji Paweł żyje
braterstwem sięgającym dalej niż więzi ziemskie.
Analogicznie na pytanie „Kim ja jestem?”
moglibyśmy odpowiedzieć „Jestem kimś
kochanym przez Boga, zbawionym przez Jezusa
Chrystusa, wybranym, aby być apostołem,
wezwanym, aby nieść wielu osobom Miłość, którą
otrzymałem. Dlatego apostolstwo nie jest dla
mnie ciężarem, lecz potrzebą”. Dzięki spotkaniu z
Jezusem Chrystusem wiemy, że jesteśmy solą i
światłem i dlatego nie możemy przestać nadawać
smak i nieść światło gdziekolwiek jesteśmy. To
jedno z tych odkryć, które rewolucjonizują życie
duchowe i którego nikt za mnie nie dokona.



Z siłą Ducha Świętego
Kiedy odkrywamy Pana w naszym życiu, kiedy
czujemy się kochani, wezwani, wybrani i
decydujemy się pójść za Nim „zapala się w nas
światełko; tajemniczy impuls, który skłania
człowieka do poświęcenia największych pokładów
energii na zadanie, które z biegiem czasu nabiera
kształtów” [13]. Misja apostolska to po pierwsze
„światełko w nas”. Ciemność egzystencji,
polegająca na niepewności dotyczącej sensu
naszego życia znika. Zaproszenie, które kieruje do
nas Jezus pozwala nam zrozumieć przeszłość,
wskazując jednocześnie jasną drogę ku
przyszłości. Sam Jezus przeżył w ten sposób swoje
ziemskie życie. Gdy wiele osób prosi go, by został
z nimi, On wie, że musi iść dalej, „bo na to został
posłany” (Łk 4,43). Nawet w obliczu męki i
śmierci pozostaje pogodny i ufny, jasno
odpowiadając Piłatowi „Ja się na to narodziłem i
na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie” (J 18,37).

Żyć z poczuciem misji oznacza czuć się w każdej
chwili posłanym przez Pana, aby nieść Jego
miłość ludziom wokół nas. Na to zostaliśmy



stworzeni. Oznacza to również decydowanie w
każdej chwili jak postąpić, aby nasze działanie
było zgodne z tą misją, która nadaje sens i cel
naszej ziemskiej wędrówce. Mogą pojawić się
trudności, przeszkody, przeciwności, ciemność.
Ale gwiazda wskazująca północ nigdy nie gaśnie.
Żyję po coś, widzę światło, które pozwala mi nie
zbłądzić.

To światło misji to jednocześnie impuls. Ale nie
impuls będący ludzką siłą. Oczywiście będą w
naszym życiu chwile wielkiego entuzjazmu, kiedy
będziemy chcieli rzucić ogień Chrystusa na ludzi
wokół. Ale każdy kto już trochę szedł za
Chrystusem wie, że ludzki impuls pojawia się i
znika. I nie ma w tym nic złego. To ludzkie, a
pierwsi doświadczyli tego święci. Przypomina
nam o tym, daleko nie szukając, życie
błogosławionego Álvaro del Portillo, który, jak
wiadomo, tuż po poproszeniu o przyjęcie do
Dzieła był zmuszony przyznać się Założycielowi,
że przeszedł mu entuzjazm [14].

W całej tej misji nie można zapominać, że
prawdziwa siła, dynamizm, który sprawia, że
wychodzimy poza siebie, by służyć innym „to nie
strategia, lecz siła Ducha Świętego, odwieczna
Miłość” [15]. Rzeczywiście „żadna motywacja nie



będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się
ogień Ducha” i właśnie dlatego „dla podtrzymania
żywego zapału misyjnego potrzebne jest głębokie
zaufanie do Ducha Świętego, ponieważ «Duch
przychodzi z pomocą naszej słabości» (Rz 8,26).
Jednakże takie ofiarne zaufanie musi znaleźć
pokarm i dlatego powinniśmy wzywać Go
nieustannie” [16]. Wierni Opus Dei wzywają Go
codziennie podczas mszy świętej, w niektórych
modlitwach ustnych, np. w różańcu lub w Preces
Dzieła. Czasem może być łatwiej wybrać jakąś
modlitwę specjalnie do Ducha Świętego, np.
sekwencję do Ducha Świętego, hymn Veni Creator
Spiritus lub inne, które przez wieki Mu
poświęcano. We wszystkich tych modlitwach
prosimy Ducha Świętego, aby przybył, przemienił
nas, zesłał na nas Miłość i siłę, które poruszyły
Pana. Prośmy Go zatem: „Duchu miłości,
stworzycielu i uświęcicielu dusz, którego
pierwszym dziełem jest przemienianie nas na
obraz Jezusa, pozwól mi upodobnić się do Niego,
myśleć jak On, mówić jak On, kochać jak On,
cierpieć jak On i we wszystkim działać jak On” [17].

W ten sposób przemieniający impuls Ducha
Świętego da nam serce rozpalone na wzór serca
Jezusa, a misja apostolska zamieni się w krew



poruszającą nasze serce. Z biegiem czasu „zadanie
misji nabierze kształtów” [18]. Jeśli damy się
ponieść Miłości Boga, będziemy uważni na Jego
natchnienia i zwrócimy uwagę na małe gesty,
które nam wskazuje, apostolstwo zmieni się w
zadanie stanowiące naszą tożsamość. Nikt nam
nie będzie musiał niczego proponować, nie
będziemy potrzebować wyjątkowych okoliczności
czy miejsca, aby być jak apostołowie. Tak jak ktoś
jest lekarzem (a nie tylko pracuje jako lekarz) w
każdym miejscu i okolicznościach (w autobusie, w
którym ktoś mdleje, podczas wakacji, w tygodniu i
w weekend, etc.), my również jesteśmy apostołami
w każdym miejscu i okolicznościach. Tak
naprawdę mamy być tym kim już jesteśmy:
„wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi” (Rz 8,14). Najważniejsze to być
otwartym na działanie Parakleta, uważnym, aby
„rozpoznać, w jaki sposób możemy lepiej wypełnić
tę misję, która została nam powierzona na Chrzcie
świętym” [19] i wcielać to w życie.

[tłum. Anna Reicher-Ribeiro]
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Apostołowie w środku świata. Poczucie
misji (II)

Lucas Buch

Św. Łukasz żywo opisuje życie pierwszych
wierzących w Jerozolimie po zesłaniu Ducha
Świętego: „Codziennie trwali jednomyślnie w
świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali
posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga,
a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś
przymnażał im codziennie tych, którzy
dostępowali zbawienia” (Dz 2,46 –47). Szybko
pojawiły się jednak przeciwności: pojmanie Jana i
Piotra, męczeństwo Szczepana i w końcu otwarte
prześladowania.

W tym wydarzeniu ewangelista opisuje coś
zaskakującego: „Ci, którzy się rozproszyli, głosili
w drodze słowo” (Dz 8,4). Zwraca uwagę fakt, że
w chwili poważnego zagrożenia życia nie
przestawali mówić o zbawieniu. I to nie przy
jednej okazji. Stale tak było. Chwilę później w
Piśmie Świętym czytamy: „Ci, których rozproszyło



prześladowanie, jakie wybuchło z powodu
Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do
Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom” (Dz
11,19). Co skłaniało pierwszych chrześcijan do
mówienia o Panu napotkanym osobom, nawet gdy
uciekali przed prześladowaniami? Skłaniała ich
radość, której zaznali i która wypełniała ich serca:
„oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami” (1 J
1,3). Oznajmiają to, tak zwyczajnie, „aby nasza
radość była pełna” (1 J 1,4). Miłość, którą spotkali
na swojej drodze… Muszą się nią podzielić.
Radość jest zaraźliwa. A czy my, dzisiejsi
chrześcijanie, nie moglibyśmy tak żyć?

Droga przyjaźni
Pewien szczegół tej sceny z Dziejów Apostolskich
jest bardzo znaczący. Niektórzy z tych, którzy się
rozproszyli „pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to
po przybyciu do Antiochii przemawiali też do
Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu
Jezusie” (Dz 11,20). Chrześcijanie nie obracali się
w specjalnych kręgach, ani nie próbowali dotrzeć
do najodpowiedniejszych miejsc, by głosić Życie i
Wolność, które otrzymali. Każdy z nich dzielił się



swoją wiarą z naturalnością, w swoim otoczeniu, z
ludźmi, których Bóg stawiał na jego drodze. Tak
jak Filip z Etiopem wracającym z Jerozolimy; tak
jak Pryscylla i Akwila z młodym Apollosem (cf. Dz
8,26–40; 18, 24–26). Boża Miłość, która
napełniała ich serca, sprawiała, że troszczyli się o
te wszystkie osoby, dzieląc z nimi ten skarb „który
czyni nas wspaniałymi i może uczynić lepszymi i
szczęśliwszymi tych, którzy go przyjmują” [1]. Jeśli
wyjdziemy od bliskości z Bogiem, będziemy
kierować się ku najbliższym nam ludziom, aby
dzielić się tym, czym żyjemy. Nawet więcej.
Będziemy chcieli zbliżyć się do coraz większej
liczby ludzi, by dzielić się z nimi nowym Życiem,
które daje nam Pan. W ten sposób, tak dziś jak i
kiedyś, będzie można powiedzieć, że „ręka Pańska
była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła
się do Pana” (Dz 11,21).

Druga myśl, którą możemy rozważyć na
podstawie powyższej sceny mówi o tym, że
Kościół wzrastał i nadal wzrasta dzięki miłości
swoich wiernych bardziej niż dzięki strukturze i
organizacji, które pojawią się później, jako owoc
tej miłości i aby służyć Kościołowi. W historii
Dzieła dostrzegamy coś podobnego. Wśród
pierwszych, którzy poszli za św. Josemaríą,



panowała szczera miłość i w tej atmosferze Boże
przesłanie torowało sobie drogę. Tak opisuje się
pierwszy akademik: „Mieszkańców madryckiego
akademika przy ulicy Luchana 33 łączył ten sam
duch chrześcijański, którego przekazywał Ojciec.
Dlatego właśnie, jeśli komuś spodobała się
atmosfera panująca wokół księdza Josemaríi i
osób z nim przebywających, wracał. Do
akademika przy Luchana trafiało się, bo się było
zaproszonym, a zostawało tam, bo pojawiała się
przyjaźń” [2].

Dobrze jest przypomnieć sobie te aspekty z życia
Kościoła i Dzieła, kiedy, z upływem lat, obie te
instytucje tak bardzo urosły i pojawiło się ryzyko,
że będziemy bardziej pokładać nadzieję w dziełach
apostolskich niż w pracy, którą może wykonać
każdy i każda z nas. Ojciec chciał nam o tym
ostatnio przypomnieć: „Aktualne okoliczności
ewangelizacji sprawiają, że kontakt osobisty staje
się – o ile to możliwe – jeszcze bardziej nie-
zastąpiony. Relacyjność to istota sposobu
apostołowania, jaki św. Josemaría znalazł w
opisach ewangelicznych” [3]. W rzeczywistości
naturalnie tak się dzieje. Jeśli siłę napędową
apostolstwa stanowi miłość, która jest darem
Bożym, to „w dziecku Bożym przyjaźń i miłość



stanowią jedno: Boskie światło, które daje ciepło”
[4]. Przyjaźń to miłość, a dla dziecka Bożego to
prawdziwa caritas. Dlatego właśnie nie chodzi o
szukanie przyjaciół, żeby apostołować, ale o to, że
przyjaźń i apostolstwo wyrażają tę samą miłość.
Nawet więcej. „Sama przyjaźń jest apostolstwem,
sama przyjaźń jest dialogiem, w którym dajemy i
otrzymujemy światło. W nim powstają projekty,
gdy wzajemnie poszerzamy swoje horyzonty. W
nim radujemy się tym, co dobre, i wspieramy w
tym, co trudne. W nim czujemy się dobrze,
ponieważ Bóg, chce, żebyśmy byli zadowoleni” [5].
Nie zaszkodzi zadać sobie pytanie: „Jak troszczę
się o swoich przyjaciół? Dzielę się z nimi radością,
wypływającą ze świadomości, jak bardzo Bóg
mnie kocha? Staram się poznać więcej osób, może
takich, które dotąd nie poznały nikogo
wierzącego, by zbliżyć je do Bożej miłości?”

Na rozdrożach świata
„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że
głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Te słowa św. Pawła są
ciągłym wezwaniem dla Kościoła. Jednocześnie



jego świadomość, że został wezwany przez Boga
do wypełnienia misji jest stale aktualna. „Gdybym
to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli
działam nie z własnej woli, to tylko spełniam
obowiązki szafarza” (1 Kor 9,17). Apostoł
Narodów zdawał sobie sprawę, że został posłany,
aby nieść imię Jezusa Chrystusa „do pogan i
królów, i do synów Izraela” (Dz 9,15) i dlatego ze
świętym pośpiechem chciał do nich wszystkich
dotrzeć.

W drugiej podróży, gdy Duch Święty posłał św.
Pawła do Grecji, jego serce rosło i rozpalało się w
miarę jak dostrzegał wokół pragnienie Boga. W
Atenach, czekając na swoich towarzyszy, którzy
zostali w Berei „burzył się wewnętrznie na widok
miasta pełnego bożków” (Dz 17,16), relacjonuje
św. Łukasz. Najpierw, jak zwykł to robić, udał się
do synagogi, ale to nie wystarczyło. Kiedy tylko
mógł, rozprawiał na agorze, aż w końcu sami
Ateńczycy poprosili go, żeby zwrócił się do
wszystkich, aby wyłożyć tę nową naukę, którą
głosił (cf. Dz 17,19). W ten sposób na Areopagu w
Atenach, gdzie spotykały się najbardziej aktualne i
opiniotwórcze prądy intelektualne, św. Paweł
opowiedział o Jezusie Chrystusie.



Podobnie jak apostoł, my również „jesteśmy po-
wołani, aby przyczyniać się, z inicjatywą i spon-
tanicznością, do polepszania świata i kultury
naszych czasów, aby otworzyły się na Boże plany
wobec ludzkości: cogitationes cordis eius – na
zamiary Jego serca, które trwają z pokolenia na
pokolenie (Ps 33 [32] 11)” [6]. Naturalnym jest, że
w wielu wiernych chrześcijańskich zrodzi się chęć
dotarcia do miejsc, które „mają duże znaczenie dla
przyszłego kształtu społeczeństwa” [7]. Dwa tysiące
lat temu były to Ateny i Rzym. A dziś, co to za
miejsca? Czy są w nich chrześcijanie, którzy mogą
nieść tam „miłą wonność Chrystusa” (cf. 2 Kor
2,15). Czy my moglibyśmy zrobić coś, by zbliżyć
się do tych miejsc, które często nie są już nawet
zwykłą budowlą? Pomyślmy o wielkich budynkach
gdzie wiele osób podejmuje ważne, życiowe
decyzje. Ale pomyślmy również o centrum
naszego miasta, naszej dzielnicy, naszego miejsca
pracy. Ile może zdziałać w tych miejscach
obecność ludzi wspierających bardziej
sprawiedliwe i solidarne postrzeganie istoty
ludzkiej. Ludzi, którzy nie dzielą na bogatych i
biednych, zdrowych i chorych, miejscowych i
obcych, etc.



Dobrze przemyślane, wszystko to stanowi część
misji właściwej wiernym świeckim Kościoła. Jak
zaproponował Sobór Watykański II: „Tam ich Bóg
powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania,
kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali
się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od
wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem
zwłaszcza swego życia promieniując wiarą,
nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa”
[8]. Powołanie to, wspólne dla wszystkich wiernych
świeckich, konkretyzuje się w specjalny sposób
wśród ludzi, którzy zostali powołani do Opus Dei.
Św. Josemaría opisuje apostolstwo swoich córek i
synów jako „zastrzyk do krwiobiegu
społeczeństwa” [9]. Widział, że troszczą się, aby
„zanieść Chrystusa do wszystkich dziedzin, w
których rozwija się ludzka działalność: do fabryki,
do laboratorium, do pracy na roli, do warsztatu
rzemieślniczego, na ulice wielkich miast i na
górskie szlaki” [10], stawiając Go, poprzez swoją
pracę, „na szczycie wszelkiej ziemskiej
działalności” [11].

Pragnąc zachować tę konstytutywną cechę Dzieła,
Ojciec zachęcał nas w swoim pierwszym liście jako
Prałat do „obudzenia we wszystkich zawodowej
pasji. Dotyczy to zarówno studentów, którzy



powinni mieć wielkie pragnienia budowania
społeczeństwa, jak i tych, którzy już pracują w
swym zawodzie. Trzeba, by wszyscy z czystą
intencją kultywowali w sobie świętą ambicję
dotarcia jak najdalej w swojej dziedzinie i do
pozostawienia po sobie śladu” [12]. Nie trzeba
wszystkiego o wszystkim wiedzieć tylko po to,
żeby się wykazać. Dla wiernych Opus Dei „bycie
na bieżąco, rozumienie współczesnego świata jest
czymś naturalnym i instynktownym, gdyż to oni,
wraz z resztą obywateli takich jak oni, tworzą ten
świat i nadają mu współczesny charakter” [13]. Jest
to wspaniałe zadanie, wymagające od nas stałego
wysiłku wyjścia poza nasz mały świat i
wzniesienia oczu ponad horyzont zbawienia. Cały
świat oczekuje ożywiającej obecności chrześcijan!
My natomiast „ileż razy czujemy się pociągani do
pozostania w zaciszu nabrzeża! Ale Pan wzywa
nas, abyśmy wypłynęli na głębię i zarzucili sieci na
głębszych wodach (por. Łk 5, 5). Zachęca nas do
poświęcenia życia w służbie Jemu. Trzymając się
Go, jesteśmy zachęcani, abyśmy oddawali
wszystkie nasze charyzmaty na służbę innym.
Obyśmy mogli czuć się przynaglani Jego miłością
(por. 2 Kor 5, 14) i umieli powiedzieć wraz ze św.



Pawłem: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”
(1 Kor 9, 16)” [14].

Gotowość do tworzenia Dzieła
Wraz z chęcią niesienia zbawienia wielu ludziom,
apostoł ma w sercu „troskę o wszystkie kościoły”
(por. 2 Kor 11,28). Potrzeby w Kościele istniały od
zawsze. Dzieje Apostolskie opowiadają jak
Barnaba „sprzedał ziemię, którą posiadał, a
pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów” (Dz
4,37). Św. Paweł wspomina w wielu swoich listach
jak przygotowywał zbiórkę pieniędzy dla
chrześcijan w Jerozolimie. Dzieło nie było pod
tym względem wyjątkiem. Zaledwie tydzień po
przyjeździe do Rzymu po raz pierwszy, 30 czerwca
1946, św. Josemaría tak pisał do Rady Generalnej,
która znajdowała się wówczas w Madrycie: „Myślę
o tym, by jak najszybciej pojechać do Madrytu i
wrócić do Rzymu. Trzeba – Ricardo! [15] –
przygotować sześćset tysięcy peset, także jak
najszybciej. To, przy wszystkich naszych brakach
finansowych, wydaje się jednym wielkim
szaleństwem. Jednak musimy kupić tutaj dom”
[16]. To był dopiero początek potrzeb finansowych
związanych z domami w Rzymie i dla wszystkich z



Dzieła, tak jak dla pierwszych chrześcijan, były
one bardzo ważne. W ostatnich latach don Javier
z rozrzewnieniem wspominał historię dwóch
księży rozpoczynających działalność Opus Dei w
Urugwaju. Po jakimś czasie tam spędzonym ktoś
ofiarował dużą sumę pieniędzy, która
wyciągnęłaby ich z trudności finansowych, w
jakich się znajdowali. Jednak bez chwili wahania
przekazali całą kwotę na potrzeby związane z
budową domów w Rzymie.

Potrzeby materialne nie skończyły się wraz ze
śmiercią św. Josemaríi, ale istnieją i zawsze będą
istnieć. Dzięki Bogu, na całym świecie pojawia się
coraz więcej inicjatyw apostolskich, ale trzeba
również myśleć o utrzymaniu tych już
istniejących. Dlatego równie ważnym jest, aby
wciąż ożywiać wspólne poczucie
odpowiedzialności za te potrzeby. Jak przypomina
nam Ojciec „nasza miłość do Kościoła będzie nas
poruszała do szukania środków materialnych na
rzecz rozwoju prac apostolskich” [17]. Nie chodzi
jedynie o to, abyśmy się dołożyli, ale przede
wszystkim, aby ten wysiłek wypływał z miłości do
Dzieła. To samo można by powiedzieć o innym
wyrazie naszej wiary w Boże pochodzenie
osobistego wezwania do tworzenia Dzieła na



ziemi. Dobrze wiemy, jaką radość sprawiało św.
Josemaríi radosne oddanie jego córek i synów. W
jednym ze swoich ostatnich listów podziękował
Panu za ich „całkowitą dyspozycyjność – wśród
obowiązków swojego stanu – dla służby Bogu i
Dziełu” [18]. Na tle chwil niepewności i sprzeciwu
przeżywanych w Kościele i na świecie to oddanie
jaśniało wyjątkowym blaskiem. „Młodzi i nie tak
młodzi pokonują świat wzdłuż i wszerz z wielką
naturalnością lub trwają wierni i niestrudzeni w
tym samym miejscu. Zmieniają otoczenie, jeśli
trzeba, zostawiają pracę i wkładają wysiłek w inne
zajęcie, bardziej potrzebne z punktu widzenia
apostolstwa. Uczą się nowych rzeczy, z
przyjemnością schodzą na dalszy plan, znikają,
ustępując miejsca innym: wznosić się i opadać”
[19].

Mimo że praca Dzieła opiera się głównie na
osobistym apostolstwie każdego z jego wiernych
[20], nie można zapominać, że promuje ona
również, w sposób korporacyjny, inicjatywy
społeczne, edukacyjne oraz charytatywne. Są to
różne przejawy tej samej palącej miłości, którą
Bóg zaszczepił w naszych sercach. Poza tym,
formacja, którą zapewnia Dzieło wymaga „pewnej
struktury” [21], zredukowanej, ale koniecznej. To



samo poczucie misji, które skłania nas do
zbliżanie się do wielu ludzi i starania się, aby być
zaczynem w miejscach, gdzie podejmuje się
kluczowe decyzje, podtrzymuje w nas zdrową
troskę o potrzeby całego Dzieła.

Wielu wiernych Opus Dei, żyjących w celibacie i w
małżeństwie, pracuje na rzecz inicjatyw
apostolskich różnego typu. Niektórzy mają
zadania związane z kształceniem i zarządzaniem
Dziełem. Mimo iż nie stanowi to esencji ich
powołania, fakt bycia otwartym na te zadania
stanowi część konkretnego sposobu bycia Opus
Dei. Dlatego Ojciec zachęca ich, by „oprócz
wielkiego zapału zawodowego mieli stałą i hojną
dyspozycyjność do poświęcenia się, kiedy to
koniecznie, z takim samym zapałem zawodowym,
zajęciom formacyjnym i zarządczym” [22]. Nie
chodzi o przyjmowanie tych zadań jako
narzuconych obowiązków, nie mających nic
wspólnego w własnym życiem. Wręcz przeciwnie.
To coś, co rodzi się ze świadomości bycia
wezwanym przez Boga do wielkiego zadania i, tak
jak u św. Pawła, z chęci stania się „niewolnikiem
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których
pozyskam” (1 Kor 9,19). Te zadania to „praca
zawodowa wymagająca konkretnego i starannego



przygotowania” [23]. Dlatego, gdy przyjmuje się
tego rodzaju zadania, robi się to z poczuciem
misji, aby przeżyć je z chęcią dołożenia swojej
cegiełki. I z tego samego powodu zadania te nie
wyłączają nas ze świata, ale stają się sposobem na
pozostanie w świecie - jednając go z Bogiem - i
osiami, wokół których obraca się nasze
uświęcenie.

Uczniowie pierwszego Kościoła mieli „jednego
ducha i jedno serce” (Dz 4,32). Żyli zależni od
siebie w zachwycającym braterstwie: „Któż
odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym?
Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął?”
(2 Kor 11,29). Odkąd zaznali radości Ewangelii
napełniali świat światłem. Wszyscy troszczyli się o
zbawienie ludzi wokół. Wszyscy chcieli
uczestniczyć w pracy apostołów. Uczestniczyć
swoim oddaniem, gościnnością, pomocą
materialną lub będąc dyspozycyjnym, tak jak
towarzysze podróży św. Pawła. To nie obraz z
przeszłości, ale wspaniałe dziś, które
urzeczywistnia się w Kościele i w Dziele, i które
my również mamy za zadanie urzeczywistniać z
całą aktualnością w wolności odpowiadając na
Boży dar.



[tłum. Anna Reicher-Ribeiro]
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Podobać się Bogu

Diego Zalbidea

Podczas hiszpańskiej wojny domowej, po wielu
miesiącach ukrywania się w różnych miejscach,
Św. Josemaría postanowił opuścić stolicę kraju.
Musiał dotrzeć do miejsca, w którym jego życie
nie byłoby narażone na niebezpieczeństwo i na
nowo podjąć misję apostolską. Z grupą swoich
duchowych synów przekroczył Pireneje podczas
pełnej niebezpieczeństw podróży i zdołał dotrzeć
do Andory. Po przejeździe przez Lourdes
skierował się do Pampeluny, gdzie biskup przyjął
go i udzielił mu gościny. Tam, wkrótce po
przybyciu, w Boże Narodzenie 1937 roku, odbył
samotne rekolekcje. W chwili modlitwy pisał:
«Medytacja: wielki chłód: na początku mignęło
tylko dziecięce pragnienie, żeby „mój Ojciec Bóg
był zadowolony, kiedy będzie musiał mnie sądzić”.
— Potem, silny wstrząs: „Jezu, powiedz mi coś!”,
odmawiane wiele razy, z wielkim bólem z powodu
wewnętrznego lodowatego chłodu. — I wezwanie



do mojej Matki w niebie — „Mamo!"— i do
Aniołów Stróżów, i do moich dzieci, które cieszą
się Bogiem… i wówczas, obfite łzy i okrzyki… i
modlitwa. Postanowienia: „być wiernym
rozkładowi zajęć w życiu codziennym”» [1].

Są to wewnętrzne zapiski, w których Św.
Josemaría tłumaczy, jak czuje się jego dusza, jakie
są jego uczucia, jego stan ducha. Robi to, używając
bardzo mocnych określeń: lodowaty chłód, łzy,
pragnienia… Szuka opieki u swoich Umiłowanych:
Ojca, Jezusa, Maryi. I, co zaskakuje, pośród
wielkich zewnętrznych cierpień przeżywanych w
tamtym czasie, czyni postanowienie, które
mogłoby się wydawać błahe: pilnować rozkładu
zajęć w życiu codziennym. Bez wątpienia to jeden
z elementów wielkości Św. Josemaríi: łączyć
relację uczuciową z Bogiem — głęboką i pełną
namiętności — z wiernością w codziennej walce w
drobnych, pozornie nieznaczących, sprawach.

Zagrożenie dla tych, którzy pragną
podobać się Bogu
Podobanie się komuś jest przeciwieństwem
zasmucania i rozczarowywania go. Jako że
chcemy miłować Boga i podobać się Mu, jest



czymś logicznym, że boimy się Go zawieść.
Niemniej jednak, niekiedy strach może
wprowadzać do naszego umysłu i serca właśnie to,
czego próbujemy uniknąć. Z drugiej strony strach
jest uczuciem negatywnym, które nie może być
fundamentem pełnego życia. Być może dlatego «w
Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie
„nie lękajcie się”, ze wszystkimi jego odmianami.
To jakby powiedzieć, że każdego dnia roku Pan
chce, abyśmy byli wolni od bojaźni» [2].

Istnieje forma strachu, przed którą Ojciec
ostrzegał nas na początku swojego pierwszego
listu. Zachęcał, aby «ukazywać ideał życia
chrześcijańskiego bez mylenia go z
perfekcjonizmem, uczyć akceptacji własnej
słabości oraz słabości innych osób; przyjmować
we wszystkich okolicznościach postawę ufnego
oddania, opartego na synostwie Bożym» [3]. Osoba
święta lęka się obrazić Boga. Obawia się również,
że nie odwzajemni Jego Miłości. Natomiast
perfekcjonista obawia się, że nie zrobi czegoś dość
dobrze i boi się, że z tego powodu Bóg będzie się
gniewał. Świętość i perfekcjonizm to nie to samo,
chociaż niekiedy możemy je mylić.

Ileż razy napełniamy się gniewem, widząc, że
daliśmy się po raz kolejny ponieść naszym



namiętnościom, że znowu zgrzeszyliśmy, że
jesteśmy zbyt słabi, żeby zrealizować najprostsze
postanowienia. Złościmy się i dochodzimy do
wniosku, że Bóg jest rozczarowany: tracimy
nadzieję, że będzie mógł nadal nas miłować, że
rzeczywiście możemy żyć chrześcijańskim życiem.
Opanowuje nas smutek. W takich chwilach trzeba
przypominać, że smutek jest sprzymierzeńcem
wroga: nie przybliża nas do Boga, tylko od Niego
oddala. Mylimy naszą złość i nasz gniew z
rzekomym rozczarowaniem Boga. Jednakże
przyczyną tego wszystkiego nie jest Miłość, którą
w stosunku do Boga odczuwamy, tylko nasze
zranione „ja”, nasza nieakceptowana słabość.

Odczytując z ust Chrystusa w Ewangelii: «Bądźcie
więc wy doskonali», pragniemy podążać za tą
radą, czynić ją naszym życiem, ale narażamy się
na to, że będziemy ją rozumieć jako: «Róbcie
wszystko doskonale». Możemy dojść do wnisoku,
że jeżeli nie robimy wszystkiego w sposób
doskonały, nie podobamy się Bogu, nie jesteśmy
Jego autentycznymi uczniami. Natomiast Jezus
natychmiast tłumaczy sens swoich słów: «Bądźcie
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski» (Mt 5, 48). Chodzi o doskonałość, jaką
Bóg otwiera przed nami, czyniąc nas uczestnikami



Jego Boskiej natury. Chodzi o doskonałość
wiekuistej Miłości, Miłości największej, «co
wprawia w ruch słońce i gwiazdy» [4], tej samej
Miłości, która stworzyła nas wolnymi i zbawiła
nas «gdyśmy byli jeszcze grzesznikami» (Rz 5, 8).
Dla nas ta doskonałość polega na życiu jak dzieci
Boże, świadome wartości, jaką mamy w Jego
oczach bez tracenia kiedykolwiek nadziei i
radości, rodzących się z poczucia, że jesteśmy
dziećmi tak dobrego Ojca.

Wobec niebezpieczeństwa perfekcjonizmu
możemy uznać, że podobanie się Bogu nie leży w
naszych rękach, ale w Jego. «W tym przejawia się
miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On
sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy» (1 J 4, 10).
Dlatego powinniśmy zrezygnować z wyznaczania
Bogu, jak powinien reagować na nasze życie.
Jesteśmy stworzeniami i z tego względu musimy
nauczyć się szanować Jego wolność, nie
narzucając Mu, dlaczego (albo też dlaczego nie)
należy zakładać, że powinien nas miłować. W
rzeczywistości Bóg udowodnił nam swoją Miłość i
dlatego pierwszą rzeczą, której od nas oczekuje,
jest to, żebyśmy pozwolili Mu się miłować na Jego
sposób.



Bóg miłuje nas dobrowolnie
Dlaczego tak wiele kosztuje nas zrozumienie logiki
Boga? Czy nie mamy wystarczających dowodów,
co gotów jest zrobić Bóg Ojciec, aby nas
uszczęśliwić? Czyż nie jest prawdą, że Jezus
przepasuje się ręcznikiem przed Apostołami i
myje im nogi?

Zgodnie ze słowami Św. Pawła Bóg nie oszczędził
swojego własnego Syna, żeby umożliwić nam
szczęście na zawsze (por. Rz 8, 32). Zechciał
miłować nas największą Miłością, posuniętą do
skrajności. Niemniej jednak, czasami nadal
myślimy, że Bóg będzie nas miłował w takim
stopniu, w jakim «staniemy na wysokości
zadania» albo będziemy zdolni «być przydatni».
Nie przestaje to być paradoksalne. Czy małe
dziecko potrzebuje starać się «zasłużyć» na miłość
swoich rodziców? Być może starając się z tak
wielką troską, żeby «zasługiwać», poszukujemy
samych siebie. Być może to nasza niepewność,
konieczność poszukiwania stabilnych, stałych
punktów odniesienia i staramy się odnaleźć ją w
naszych uczynkach, w naszych wyobrażeniach, w
naszym postrzeganiu rzeczywistości.



Natomiast wystarczy nam patrzeć na Boga,
naszego Ojca, i spoczywać w Jego Miłości. W
Chrzcie Jezusa i Jego Przemienieniu głos Boga
Ojca stwierdza, że Bóg ma upodobanie w swoim
Synu. My również zostaliśmy ochrzczeni i przez
Jego Mękę uczestniczymy w Jego wewnętrznym
życiu, w Jego zasługach, w Jego łasce. To sprawia,
że Bóg Ojciec może patrzeć na nas z
upodobaniem, z zachwytem. Eucharystia
przekazuje nam, między innymi, bardzo wyraźne
przesłanie na temat tego, co Bóg czuje w stosunku
do nas: odczuwa głód przebywania przy każdym z
nas, nadzieję w oczekiwaniu na nas przez taki
czas, jaki będzie konieczny, pragnienie bliskości i
odwzajemnionej miłości.

Walka rozmiłowanej duszy
Odkrycie Miłości, jaką obdarza nas Bóg, to
najważniejsza przyczyna, jaką możemy znaleźć,
żeby miłować. Tak samo «pierwszą motywacją do
ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy,
doświadczenie bycia zbawionym przez Niego,
skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać» [5].
Nie są to abstrakcyjne idee. Widzimy to w tak
ludzkich przykładach jak opętany z Gerazy, który



po uwolnieniu przez Jezusa i ujrzeniu, jak jego
rodacy odrzucają Mistrza, «prosił Go […], żeby
mógł zostać przy Nim» (Mk 5, 18). Widzimy to
również u Bartymeusza, który po uleczeniu go ze
ślepoty, «szedł za Nim drogą» (Mk 10, 52).
Widzimy to wreszcie u Piotra, który dopiero po
odkryciu Miłości Jezusa, który mu przebacza i ufa
po jego zdradzie, może pójść za wezwaniem
Jezusa: «Pójdź za Mną!» (J 21, 19). Odkrycie
Miłości Boga jest najpotężniejszym motorem
naszego chrześcijańskiego życia. Stąd rodzi się
nasza walka.

Święty Josemaría zachęcał nas do rozważania tego
z perspektywy naszego Bożego synostwa:
«Dzieci... Jakże starają się godnie zachować w
obecności swoich rodziców! Podobnie dzieci
królewskie w obecności swojego ojca, króla —
jakże starają się zachować godność monarszą! A
ty... czyż nie wiesz, że zawsze znajdujesz się w
obecności Wielkiego Króla, twojego Ojca —
Boga?» [6]. Obecność Boga nie napełnia Jego
dzieci strachem. Nawet wówczas, gdy upadają. Po
prostu dlatego, że On sam zechciał nam
powiedzieć w jak najbardziej wyraźny sposób, że
również kiedy upadamy, czeka na nas. Jak ojciec z
przypowieści pragnie przybyć na nasze spotkanie,



jeżeli Mu na to pozwolimy, rzucić się nam na szyję
i nas ucałować (por. Łk 15, 20).

Wobec ewentualnego lęku przed zasmuceniem
Boga możemy zadać sobie pytania: czy ten lęk
jednoczy mnie z Bogiem, czy sprawia, że więcej o
Nim myślę? Czy też sprawia, że skupiam się na
samym sobie: na moich oczekiwaniach, na mojej
walce, na moich osiągnięciach? Czy prowadzi
mnie do proszenia Boga o przebaczenie w
sakramencie Spowiedzi i napełniania się radością,
bo wiem, że mi przebacza? Czy też prowadzi mnie
do rozpaczy? Czy służy mi do tego, żeby na nowo
rozpoczynać z radością? Czy też zamyka mnie w
moim smutku, w moich uczuciach niemocy,
frustracji rodzącej się z walki opartej na moich
własnych siłach… i na wynikach, jakie osiągam?

Uśmiech Maryi
Pewne wydarzenie z życia Św. Josemaríi może
posłużyć nam do lepszego zrozumienia tej kwestii.
Chodzi o jeden z jego zapisków na temat życia
wewnętrznego, które prowadził, żeby ułatwić
pracę swojemu kierownikowi duchowemu.
Chociaż notatka jest nieco długa, warto zacytować
ją w całości:



«Tego ranka - jak zawsze, kiedy pokornie o to
poprosiłem, bez względu na to, o której szedłem
spać — z głębokiego snu usłyszałem, że do mnie
wołają, obudziłem się przekonany, że nadszedł
czas, by wstać. Rzeczywiście, była za piętnaście
szósta. Wieczorem, także jak zawsze, prosiłem
Pana, aby dał mi siły, bym zwyciężył lenistwo,
bym wstał, ponieważ — wyznaję to z całym
wstydem — strasznie dużo mnie kosztuje rzecz tak
drobna i wielokrotnie zdarza się, że pomimo tego
nadprzyrodzonego wezwania, zostaję jeszcze
przez chwilę w łóżku. Dziś pomodliłem się,
widząc, która jest godzina, walczyłem i... zostałem
w łóżku. W końcu, gdy na moim budziku (który
już od jakiegoś czasu nie działa) był kwadrans po
szóstej, wstałem i upokorzony padłem na kolana,
uznając swój błąd powiedziałem — Serviam! —
ubrałem się i zacząłem medytację. Potem między
wpół do siódmej i za piętnaście siódma widziałem,
przez dłuższy czas, jak oblicze mojej Najświętszej
Panienki od Pocałunków wypełniło się radością.
Widziałem dobrze: myślę, że się uśmiechała,
ponieważ tak wyglądała, choć jej usta się nie
poruszyły. Uspokojony, prawiłem mojej Matce
wiele komplementów» [7].



Postanowił sobie coś, co być może niekiedy
oznacza walkę również dla nas: wstawać
punktualnie. I nie osiągnął tego. Było to coś, co go
upokarzało. Niemniej jednak, nie myli swojego
wybuchu gniewu i swojego upokorzenia z
wielkodusznością serca Boga. I widział Maryję
Dziewicę, która uśmiechała się do niego po tej
porażce. Czyż nie jest prawdą, że powinniśmy
dążyć do tego, żeby myśleć, że Bóg jest z nas
zadowolony, kiedy, a czasami tylko wówczas,
kiedy postępujemy dobrze? Dlaczego mylimy
nasze osobiste zadowolenie z uśmiechem Boga, z
Jego czułością i miłością? Czyż On nie wzrusza się
tak samo, kiedy wstajemy po raz kolejny po
nowym upadku?

Często zapewne mówiliśmy Maryi Dziewicy, żeby
dobrze mówiła o nas Panu — ut loquaris pro nobis
bona. Niekiedy może nawet wyobrażaliśmy sobie
te rozmowy między Nią a Jej Synem. W naszej
modlitwie dobrze możemy wejść w tę zażyłość i
próbować oglądać miłość Maryi i Jezusa do
każdego z nas.

«Szukanie uśmiechu Maryi nie jest przejawem
nabożnego lub niemodnego sentymentalizmu,
lecz właściwym wyrazem żywej i głęboko ludzkiej
więzi, jaka łączy nas z Tą, którą Chrystus dał nam



za Matkę. Pragnienie wpatrywania się w uśmiech
Dziewicy nie jest uleganiem niekontrolowanej
wyobraźni» [8]. Benedykt XVI przypomniał o tym
w Lourdes, mówiąc o małej Bernadecie. Podczas
pierwszego objawienia Najświętsza Maryja Panna,
zanim przedstawiła się jako Niepokalane
Poczęcie, tylko uśmiechnęła się do dziewczynki.
Maryja «dała jej najpierw poznać swój uśmiech,
który był najwłaściwszym wstępem do objawienia
jej swojej tajemnicy» [9].

My chcemy patrzeć i żyć również w tym uśmiechu.
Nasze błędy — bez względu na to, jak wielkie
mogą być — nie są w stanie go wymazać. Jeśli
ponownie się podnosimy, możemy szukać
spojrzeniem Jej oczu i ponownie zarazimy się Jej
radością. 

[tłum. Bronisław Jakubowski]
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