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«Pocieszcie,	pocieszcie	mój	lud!»	(Iz,40)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	7	grudnia	2016	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dziś	rozpoczynamy	nowy	cykl	katechez	na	temat	chrześcijańskiej	nadziei.
To	bardzo	ważne,	bo	nadzieja	nie	zawodzi.	Optymizm	zawodzi,	ale	nadzieja
–	nie.	Czy	to	jest	jasne?

Bardzo	 jej	 potrzebujemy	 w	 tych	 czasach,	 które	 jawią	 się	 mroczne,	 w
których	 niekiedy	 czujemy	 się	 zagubieni	 w	 obliczu	 otaczającego	 nas	 zła	 i
przemocy,	w	obliczu	cierpienia	wielu	naszych	braci.	Potrzebna	jest	nadzieja.
Czujemy	 się	 zagubieni	 a	 także	 trochę	 zniechęceni,	 bo	 okazuje	 się,	 że
jesteśmy	bezradni	i	czujemy,	że	ten	mrok	nigdy	się	nie	skończy.

Ale	 nie	 można	 pozwolić,	 aby	 nadzieja	 nas	 opuściła,	 gdyż	 Bóg	 ze	 swoją
miłością	podąża	wraz	z	nami,	nie	zostawia	nas	samymi.	Żywię	nadzieję,	gdyż
Bóg	 jest	obok	mnie	 i	wszyscy	możemy	 tak	powiedzieć,	 gdyż	Bóg	podąża	u
naszego	 boku.	 Bóg	 nie	 zostawia	 nas	 samych,	 a	 Pan	 Jezus	 zwyciężył	 zło	 i
otworzył	 nam	 drogę	 życia.	 A	 zatem	 szczególnie	 w	 tym	 okresie	 Adwentu,
który	jest	czasem	oczekiwania,	gdy	przygotowujemy	się	na	przyjęcie	po	raz
kolejny	pocieszającej	tajemnicy	Wcielenia	oraz	światła	Bożego	Narodzenia,
ważna	 jest	 refleksja	na	 temat	nadziei.	 Pozwólmy,	 aby	Pan	nauczył	 nas,	 co
znaczy	 nadzieja.	 Posłuchajmy	 zatem	 słów	 Pisma	 Świętego,	 poczynając	 od
proroka	Izajasza,	wielkiego	proroka	Adwentu	i	wielkiego	posłańca	nadziei.

W	 drugiej	 części	 swojej	 księgi	 Izajasz	 zwraca	 się	 do	 ludu	 głosząc	 jemu
pocieszenie:

„«Pocieszcie,	pocieszcie	mój	 lud!»	 -	mówi	wasz	Bóg.	«Przemawiajcie	do
serca	 Jeruzalem	 i	 wołajcie	 do	 niego,	 że	 czas	 jego	 służby	 się	 skończył,	 że
nieprawość	jego	odpokutowana».

Głos	się	rozlega:

«Drogę	dla	Pana	przygotujcie	na	pustyni,



wyrównajcie	na	pustkowiu

gościniec	naszemu	Bogu!

Niech	się	podniosą	wszystkie	doliny,

a	wszystkie	góry	i	wzgórza	obniżą;

równiną	niechaj	się	staną	urwiska,

a	strome	zbocza	niziną	gładką.

Wtedy	się	chwała	Pańska	objawi,

razem	ją	wszelkie	ciało	zobaczy,

bo	usta	Pańskie	to	powiedziały»”	(40,1-2.3-5).	-	Tak	mówi	prorok	Izajasz.

Bóg	Ojciec	 pociesza	wzbudzając	 pocieszycieli,	 których	wzywa,	 by	 dodali
otuchy	ludowi,	swoim	dzieciom,	ogłaszając,	że	ucisk	się	skończył,	skończyło
się	cierpienie,	a	grzech	został	odpuszczony.	To	właśnie	leczy	serce	strapione
i	 przerażone.	 Dlatego	 prorok	 wzywa,	 aby	 przygotować	 drogę	 Panu,
otwierając	się	na	Jego	zbawcze	dary.

Dla	 ludu	 pocieszenie	 zaczyna	 się	 od	możliwości	 podążania	 drogą	 Boga,
drogą	 nową,	 wyprostowaną	 i	 możliwą	 do	 przebycia,	 drogą	 którą	 należy
przygotowywać	 na	 pustyni,	 aby	 można	 było	 ją	 przejść	 i	 powrócić	 do
ojczyzny.	 Ponieważ	 lud,	 do	 którego	 zwraca	 się	 prorok	 przeżywał	 tragedię
wygnania	w	Babilonie,	a	teraz	natomiast	słyszy,	że	będzie	mógł	powrócić	do
swej	ziemi,	przemierzając	drogę,	która	stała	się	wygodną	i	szeroką,	bez	dolin
i	 gór	 czyniących	 drogę	 męczącą,	 drogę	 wyrównaną	 na	 pustyni.
Przygotowanie	tej	drogi	oznacza	zatem	przygotowywanie	drogi	zbawienia	 i
wyzwolenia	od	wszelkich	przeszkód	i	potknięć.

Wygnanie	 narodu	 Izraela	 było	 dramatycznym	 wydarzeniem	 w	 historii
Izraela,	 gdy	 lud	 utracił	 wszystko	 -	 ojczyznę,	 wolność,	 godność,	 a	 nawet
ufność	 w	 Bogu.	 Czuł	 się	 opuszczony	 i	 pozbawiony	 nadziei.	W	 tej	 sytuacji
pojawia	się	wezwanie	proroka,	które	otwiera	nasze	serca	na	wiarę.	Pustynia
jest	miejscem,	w	którym	trudno	żyć,	ale	właśnie	tam	można	będzie	teraz	iść,
aby	 powrócić	 nie	 tylko	 do	 ojczyzny,	 ale	 powrócić	 do	 Boga	 i	 powrócić	 do
żywienia	nadziei	 i	 uśmiechania	 się.	Kiedy	 jesteśmy	pogrążeni	w	mroku,	w
trudnościach	 uśmiech	 się	 nie	 pojawia.	 To	 właśnie	 nadzieja	 uczy	 nas
uśmiechania	 się	 na	 tej	 drodze,	w	 poszukiwaniu	Boga.	 Jedną	 z	 pierwszych
rzeczy,	 które	 przytrafiają	 ludziom	 odłączającym	 się	 od	 Boga	 jest	 brak



uśmiechu.	Może	potrafią	wzbudzić	wiele	śmiechu,	opowiadać	dowcipy	jeden
za	drugim,	ale	brakuje	uśmiechu.	Tylko	nadzieja	obdarza	uśmiechem.	Czy	to
zrozumieliście?	Uśmiech	nadziei,	że	odnajdziemy	Boga.

Życie	 często	 jest	 pustynią,	 trudno	 na	 niej	 iść,	 ale	 jeśli	 powierzymy	 się
Bogu,	może	 stać	 się	 piękne	 i	 szerokie	 jak	 autostrada.	Wystarczy	nigdy	nie
tracić	 nadziei,	 wystarczy	 nadal	 wierzyć,	 zawsze,	 mimo	 wszystko.	 Kiedy
stajemy	przed	dzieckiem,	chociaż	może	mamy	wiele	problemów,	trudności,
to	 jednak	 spontanicznie	 pojawi	 się	 w	 nas	 płynący	 z	 wnętrza	 uśmiech,
ponieważ	 stajemy	 przed	 nadzieją:	 dziecko	 jest	 nadzieją.	 W	 ten	 sposób
powinniśmy	widzieć	w	 życiu,	na	 tej	drodze	nadzieję	 spotkania	Boga,	Boga
który	dla	nas	stał	się	Dzieckiem	i	który	sprawi,	że	będziemy	się	uśmiechać,
obdarzy	nas	wszystkim.

Właśnie	 tych	 słów	 Izajasza	 użyje	 następnie	 Jan	 Chrzciciel	 w	 swoim
przepowiadaniu	 wzywając	 do	 nawrócenia:	 „Głos	 wołającego	 na	 pustyni:
Przygotujcie	drogę	Panu”	(Mt	3,3).	Jest	to	głos	wołający	tam,	gdzie	wydaje
się,	 że	 nikt	 nie	może	 usłyszeć	 –	 chyba	 że	 wilki	 -	 i	 wołający	 w	 zagubieniu
spowodowanym	 kryzysem	 wiary.	 Nie	 możemy	 zaprzeczyć,	 że	 świat
dzisiejszy	 przeżywa	 kryzys	 wiary.	 Mówimy:	 „Wierzę	 w	 Boga,	 jestem
chrześcijaninem	–	wyznaję	tę	religię”.	Ale	twoje	życie	jest	bardzo	dalekie	od
bycia	 chrześcijaninem;	 jest	 dalekie	 od	 Boga.	 Religia,	 wiary	 sprowadzona
została	do	jednego	słowa:	„Wierzę?”	–	„Tak!”.	Ale	nie,	tutaj	chodzi	o	powrót
do	 Boga,	 nawrócenie	 naszego	 serca	 do	 Boga	 i	 pójścia	 tą	 drogą,	 aby	 Go
odnaleźć.	 On	 na	 nas	 czeka.	 To	 jest	 treścią	 nauczania	 Jana	 Chrzciciela:
przygotowanie.	Przygotuj	spotkanie	z	 tym	Dzieciątkiem,	które	obdarzy	nas
uśmiechem	na	nowo.

Izraelici,	kiedy	Chrzciciel	zapowiadał	przyjście	Jezusa,	byli	jakby	wciąż	na
wygnaniu,	bowiem	znajdowali	się	pod	panowaniem	rzymskim,	które	czyniło
ich	 cudzoziemcami	 w	 swojej	 ojczyźnie,	 rządzonymi	 przez	 potężnych
okupantów	 decydujących	 o	 ich	 życiu.	 Ale	 prawdziwa	 historia	 to	 nie	 ta
tworzona	przez	możnych,	lecz	tworzona	przez	Boga	wraz	z	Jego	maluczkimi.
Prawdziwa	historia,	ta	która	pozostanie	w	wieczności	to	ta,	którą	pisze	Bóg
ze	swymi	maluczkimi:	Bóg	z	Maryją,	Bóg	z	Jezusem,	Bóg	z	Józefem,	Bóg	z
maluczkimi.	 Tymi	 maluczkimi	 i	 prostymi,	 których	 znajdujemy	 wokół
rodzącego	 się	 Jezusa:	 Zachariasza	 i	 Elżbietę,	 osoby	 starsze	 i	 naznaczone
niepłodnością,	Maryję,	młodą	 dziewczyną,	 dziewicą	 zaślubioną	 z	 Józefem,
pasterzami,	którzy	byli	pogardzani	i	wcale	się	nie	liczyli.	To	maluczcy	stają



się	wielkimi	poprzez	swoją	wiarę,	maluczcy	potrafiący	stale	żywić	nadzieję.
Nadzieja	 jest	 cnotą	maluczkich.	Wielcy,	 zadowoleni	 nie	 znają	 nadziei.	Nie
wiedzą	czym	jest.

To	 oni	 przekształcają	 pustynię	 wygnania,	 rozpaczliwej	 samotności,
cierpienia	 -	 w	 drogę	 równą,	 którą	 trzeba	 iść,	 aby	 dotrzeć	 na	 spotkanie	 z
chwałą	 Pana.	 Pozwólmy	 zatem	 nauczyć	 się	 nadziei,	 ufnie	 oczekujmy	 na
przyjście	Pana,	a	cokolwiek	byłoby	pustynią	naszego	życia,	a	każdy	wie,	na
jakiej	pustyni	podąża	-	cokolwiek	byłoby	pustynią	naszego	życia,	stanie	się
ogrodem	 kwitnącym.	 Nadzieja	 nie	 zawodzi.	 Powtórzmy	 to	 trzykrotnie:
„Nadzieja	nie	zawodzi”.	[Powtarzają].	Dziękuję
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«O	jak	są	pełne	wdzięku	na	górach	nogi	zwiastuna
radosnej	nowiny,	który	ogłasza	pokój»	(Is,	52)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	14	grudnia	2016	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Przybliżamy	 się	 do	 Bożego	 Narodzenia,	 a	 prorok	 Izajasz	 ponownie
pomaga	 nam	 otworzyć	 się	 na	 nadzieję,	 przez	 przyjęcie	 Dobrej	 Nowiny	 o
przyjściu	zbawienia.

Rozdział	52	Izajasza	zaczyna	się	od	zachęty	zwróconej	do	Jerozolimy,	aby
się	 przebudziła,	 otrząsnęła	 z	 pyłu	 i	 okowów,	 a	 przyoblekła	 się	 w	 szaty
najpiękniejsze,	bo	Pan	przyszedł,	aby	wyzwolić	swój	 lud	(w.	1-3).	 I	dodaje:
„Dlatego	lud	mój	pozna	moje	imię,	zrozumie	w	ów	dzień,	że	Ja	jestem	Tym,
który	mówi:	Otom	Ja!”	(w.	6).

Na	 to	 „Otom	Ja!”	wypowiedziane	przez	Boga,	podsumowujące	całą	Jego
wolę	 zbawienia	 odpowiada	 śpiew	 radości	 Jerozolimy,	 zgodnie	 z	 zachętą
proroka.	 To	 bardzo	 waży	 moment	 historyczny,	 koniec	 wygnania	 w
Babilonie,	to	dla	Izraela	szansa	odnalezienia	Boga,	a	w	wierze	odnalezienia
samego	siebie.	Pan	staje	się	bliskim,	a	„mała	reszta”	–	to	znaczy	mała	grupa,
która	pozostała	po	wygnaniu,	która	na	wygnaniu	wytrwała	w	wierze,	która
przeszła	 przez	 kryzys	 i	 nadal	 wierzy	 oraz	 żywi	 nadzieję	 nawet	 pośród
ciemności,	ta	„mała	reszta”	będzie	mogła	zobaczyć	wspaniałości	Boga.

W	tym	momencie	prorok	umieszcza	pieśń	radości:

„O	jak	są	pełne	wdzięku	na	górach

nogi	zwiastuna	radosnej	nowiny,

który	ogłasza	pokój,	zwiastuje	szczęście,

który	obwieszcza	zbawienie,

który	mówi	do	Syjonu:



«Twój	Bóg	zaczął	królować»	[...]

Zabrzmijcie	radosnym	śpiewaniem,

wszystkie	ruiny	Jeruzalem!

–	ruiny	powinny	śpiewać,

gdyż	mamy	do	czynienia	z	wyzwoleniem,	nastała	odbudowa

Zabrzmijcie	radosnym	śpiewaniem,

wszystkie	ruiny	Jeruzalem!

Bo	Pan	pocieszył	swój	lud,

odkupił	Jeruzalem.

Pan	obnażył	już	swe	ramię	święte

na	oczach	wszystkich	narodów;

i	wszystkie	krańce	ziemi	zobaczą

zbawienie	naszego	Boga”	(Iz	52,7.9-10).

Te	słowa	Izajasza,	które	chcemy	przemyśleć	odwołują	się	do	cudu	pokoju	i
czynią	to	w	bardzo	szczególny	sposób,	zwracając	spojrzenie	nie	na	posłańca,
lecz	na	 jego	nogi,	które	szybko	biegną:	 „O	 jak	są	pełne	wdzięku	na	górach
nogi	zwiastuna....”.

Wydaje	się,	że	jest	to	oblubieniec	z	Pieśni	nad	Pieśniami,	który	biegnie	do
ukochanej:	„Biegnie	przez	góry,	skacze	po	pagórkach”	(Pnp	2,8).	Podobnie
także	 zwiastun	 pokoju	 biegnie,	 przynosząc	 dobrą	 nowinę	 wyzwolenia,
zbawienia	i	głosząc,	że	Bóg	króluje.

Bóg	nie	porzucił	swojego	 ludu	 i	nie	pozwolił	pokonać	się	złu,	bo	On	 jest
wierny,	a	Jego	 łaska	 jest	większa	niż	grzech.	Tego	musimy	się	nauczyć,	bo
jesteśmy	uparci,	nie	uczymy	się	tego.	Zadam	pytanie:	kto	jest	większy	–	Bóg,
czy	grzech?	-	Nie	jesteście	przekonani!	Nie	słyszę	odpowiedzi!	-	[odpowiedź
-	Bóg].	A	kto	na	końcu	zwycięża	–	Bóg,	czy	grzech?	[odpowiedź	-	Bóg	].	Czy
Bóg	 potrafi	 przezwyciężyć	 nawet	 największy	 grzech?	 [odpowiedź	 -	 tak].
Nawet	 grzech	 najbardziej	 wstydliwy?	 [odpowiedź	 -	 tak].	 Czy	 potrafi
przezwyciężyć	nawet	straszny	grzech,	najgorszy	z	możliwych?	[odpowiedź	-
tak].	To	pytanie	nie	jest	łatwe.	Zobaczmy,	że	przytłacza	teologów,	by	na	nie
odpowiedzieć.	 Za	 pomocą	 jakiej	 broni	 Bóg	 przezwycięża	 grzech?



[odpowiedź-	miłością].	O	wspaniale,	jacy	świetni	teolodzy!	Dzielni!	[brawa].
Ta	 prawda,	 że	 Bóg	 pokonuje	 grzech	 znaczy,	 że	 „Bóg	 króluje”;	 są	 to	 słowa
wiary	w	 Pana,	 którego	moc	 pochyla	 się	 nad	 ludzkością,	 -	 Bóg	 pochyla	 się
nad	 ludzkością,	uniża	się,	by	obdarzać	miłosierdziem	 i	wyzwolić	człowieka
od	tego,	co	oszpeca	w	nim	piękny	obraz	Boga,	ponieważ	kiedy	popełniamy
grzech	obraz	Boga	w	nas	ulega	oszpeceniu.	A	 spełnieniem	wielkiej	miłości
będzie	 właśnie	 królestwo	 ustanowione	 przez	 Jezusa,	 to	 królestwo
przebaczenia	i	pokoju,	które	świętujemy	wraz	z	Bożym	Narodzeniem	a	które
wypełnia	 się	 ostatecznie	 w	 Zmartwychwstaniu	 Pańskim.	 Najpiękniejszą
radością	 Bożego	 Narodzenia	 jest	 radość	 wewnętrzna,	 radość	 pokoju:	 Pan
zmazał	 moje	 grzechy,	 Pan	 mi	 przebaczył,	 Pan	 ulitował	 się	 nade	 mną,
przyszedł,	aby	mnie	zbawić:	oto	radość	Bożego	Narodzenia.

To	 są	 właśnie,	 bracia	 i	 siostry,	 motywy	 naszej	 nadziei.	 Gdy	 wszystko
wydaje	się	skończone,	kiedy	w	obliczu	tylu	sytuacji	negatywnych	wiara	staje
się	trudną	i	przychodzi	pokusa,	by	powiedzieć,	że	nic	nie	ma	już	sensu,	oto
pojawia	 się	wspaniała	wiadomość,	przyniesiona	przez	 te	 szybkie	nogi:	Bóg
przychodzi,	 by	 dokonać	 czegoś	 nowego,	 aby	 ustanowić	 królestwo	 pokoju;
Bóg	„obnażył	swe	ramię”	i	przychodzi,	aby	przynieść	wolność	i	pocieszenie.
Zło	 nie	 zatriumfuje	 na	 zawsze,	 istnieje	 kres	 cierpienia.	 Rozpacz	 została
pokonana,	gdyż	Bóg	jest	poród	nas.

Również	 my	 jesteśmy	 zachęcani	 do	 przebudzenia	 się,	 jak	 Jerozolima,
zgodnie	 z	 zachętą	 jaką	 kieruje	 prorok;	 jesteśmy	 powołani,	 aby	 stać	 się
mężczyznami	i	kobietami	nadziei,	współpracując	w	przyjściu	tego	królestwa
światła	i	przeznaczonego	dla	wszystkich,	kobiety	i	mężczyźni	nadziei.	Jakie
to	straszne,	kiedy	znajdziemy	chrześcijanina,	który	utracił	nadzieję:	na	nic
nie	 liczę,	dla	mnie	wszystko	 się	 skończyło,	 chrześcijanina,	który	nie	 jest	w
stanie	dostrzec	perspektyw	nadziei,	a	przed	jego	sercem	jawi	się	tylko	mur.
Jednakże	Bóg	poprzez	przebaczenie	niszczy	te	mury.	Dlatego	modlimy	się,
aby	 Bóg	 każdego	 dnia	 dawał	 nam	 tę	 nadzieję	 i	 dawał	 ją	 wszystkim,	 tę
nadzieję,	która	rodzi	się	wówczas,	gdy	widzimy	Boga	w	żłóbku	w	Betlejem.
Powierzone	 nam	 orędzie	 Dobrej	 Nowiny	 nie	 cierpi	 zwłoki,	 również	 my
musimy	 biec	 jak	 zwiastun	 na	 górach,	 ponieważ	 świat	 nie	 może	 czekać,
ludzkość	jest	głodna	i	spragniona	sprawiedliwości,	prawdy,	pokoju.

A	widząc	małe	Dzieciątko	z	Betlejem,	maluczcy	świata	będą	wiedzieli,	że
obietnica	 została	 spełniona,	 orędzie	 się	 dokonało.	 W	 dopiero	 co
narodzonym	dziecku,	 potrzebującym	wszystkiego,	 owiniętym	w	pieluszki	 i



leżącym	w	żłobie	zawarta	jest	cała	moc	Boga,	który	zbawia.	Trzeba	otworzyć
nasze	serca,	bo	Boże	Narodzenie	jest	czasem	na	otwarcia	serca,	trzeba	zatem
otworzyć	 serce	na	 tak	wielką	małość	obecną	w	 tym	Dzieciątku	 i	 tak	wielki
obecny	 tam	 cud.	 Jest	 to	 cud	 Bożego	 Narodzenia,	 na	 które	 się
przygotowujemy	 z	 nadzieją,	 w	 obecnym	 okresie	 Adwentu.	 To	 cud	 Boga
Dzieciątka,	 Boga	 ubogiego,	 Boga	 słabego,	 Boga,	 który	 porzuca	 swoją
wielkość	aby	stać	się	bliskim	wobec	każdego	z	nas.	Dziękuję.
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Każde	„tak”	przychodzącemu	Jezusowi	jest	zaczynem
nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	21	grudnia	2016	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Niedawno	rozpoczęliśmy	cykl	katechez	na	temat	nadziei,	bardzo	stosowny
w	okresie	Adwentu.	Dotychczas	naszym	przewodnikiem	był	prorok	Izajasz.
Dziś,	 na	 kilka	 dni	 przed	 Bożym	 Narodzeniem,	 chciałbym	 zastanowić	 się
szczególnie	nad	wydarzeniem,	kiedy,	by	tak	rzec,	wraz	ze	wcieleniem	Syna
Bożego	 nadzieja	 weszła	 w	 świat.	 Sam	 Izajasz	 przepowiedział	 narodziny
Mesjasza	w	kilku	fragmentach:	„Oto	Panna	pocznie	i	porodzi	Syna,	i	nazwie
Go	imieniem	Emmanuel”	(7,14);	a	także:	„Wyrośnie	różdżka	z	pnia	Jessego,
wypuści	 się	 odrośl	 z	 jego	 korzeni”	 (11,1).	W	 tych	 fragmentach	 ukazuje	 się
sens	Bożego	Narodzenia:	Bóg	wypełnia	obietnicę	stając	się	człowiekiem;	nie
porzuca	 swego	 ludu,	 zbliża	 się	 do	 niego,	 aż	 po	 ogołocenie	 się	 ze	 swej
boskości.	W	ten	sposób	Bóg	ukazuje	swoją	wierność	i	zapoczątkowuje	nowe
królestwo,	dające	ludzkości	nową	nadzieję:	życie	wieczne.

Kiedy	mówimy	 o	 nadziei,	 często	 odwołujemy	 się	 do	 tego,	 co	 nie	 jest	 w
mocy	 człowieka,	 i	 co	 nie	 jest	 widzialne.	 Rzeczywiście:	 to,	 na	 co	 mamy
nadzieję	 wykracza	 poza	 nasze	 siły	 i	 nasze	 spojrzenie.	 Ale	 Narodziny
Chrystusa,	 zapoczątkowując	 odkupienie,	 mówią	 nam	 o	 innej	 nadziei,
nadziei	 niezawodnej,	 widzialnej	 i	 zrozumiałej,	 bo	 opierającej	 się	 na	 Bogu.
Przychodzi	 On	 na	 świat	 i	 daje	 nam	 siłę,	 by	 podążać	wraz	 z	Nim	 do	 pełni
życia.	Daje	nam	siłę,	by	na	nowy	sposób	być	w	teraźniejszości,	choć	jest	ona
uciążliwa.	Zatem	dla	chrześcijanina	pokładanie	nadziei	oznacza	pewność,	że
wraz	z	Chrystusem	podąża	do	Ojca,	który	nas	oczekuje.	Nadzieja	nigdy	nie
stoi	w	miejscu,	jest	zawsze	w	drodze	i	sprawia,	że	idziemy	w	pielgrzymce.	Ta
nadzieja,	jaką	nam	daje	Dzieciątko	z	Betlejem	proponuje	pewien	cel,	dobre
przeznaczenie	dla	teraźniejszości,	 ludzkości	-	zbawienie,	szczęście	dla	tych,
którzy	 powierzają	 się	 miłosiernemu	 Bogu.	 Święty	 Paweł	 podsumowuje	 to
wszystko	 wyrażeniem:	 „W	 nadziei	 już	 jesteśmy	 zbawieni”	 (Rz	 8,24).	 To



znaczy	 pielgrzymując	 w	 ten	 sposób,	 z	 nadzieją	 jesteśmy	 zbawieni.	 A	 tutaj
każdy	z	nas	może	postawić	 sobie	pytanie:	 czy	pielgrzymuję	 z	nadzieją,	 czy
też	moje	życie	stoi	w	miejscu,	jest	zamknięte?	Czy	moje	serce	jest	zamkniętą
szufladą	 czy	 też	 otwartą	 na	 nadzieję,	 która	 pobudza	 mnie	 do
pielgrzymowania	nie	w	samotności,	ale	z	Jezusem.	To	piękne	pytanie,	które
trzeba	sobie	postawić.

W	 domach	 chrześcijan	 w	 okresie	 Adwentu	 przygotowana	 jest	 szopka,
zgodnie	 z	 tradycją,	 która	 sięga	 świętego	 Franciszka	 z	 Asyżu.	 W	 swej
prostocie	 żłóbek	przekazuje	nadzieję;	 każda	 z	 postaci	 zanurzona	 jest	w	 tej
atmosferze	nadziei.

Przede	 wszystkim	 zauważmy	 miejsce,	 w	 którym	 narodził	 się	 Jezus:
Betlejem.	Mała	wioska	w	Judei,	gdzie	tysiąc	lat	wcześniej	urodził	się	Dawid,
pastuszek	wybrany	przez	Boga	na	króla	Izraela.	Betlejem	nie	było	stolicą,	a
mimo	to	zostało	wybrane	przez	Bożą	Opatrzność,	która	lubi	działać	poprzez
maluczkich	i	pokornych.	W	tym	miejscu	urodził	się	długo	oczekiwany	„Syn
Dawida”,	Jezus,	w	którym	spotykają	się	nadzieja	Boga	i	nadzieja	człowieka.

Następnie	 spójrzmy	 na	 Maryję,	 Matkę	 nadziei.	 Poprzez	 swoje	 „tak”,
otworzyła	 Bogu	 bramę	 naszego	 świata:	 jej	 serce	 dziewczyny	 było	 pełne
nadziei,	całkowicie	ożywianej	wiarą:	i	tak	Bóg	ją	wybrał,	a	ona	uwierzyła	w
Jego	słowo.	Ta,	która	przez	dziewięć	miesięcy	była	Arką	nowego	i	wiecznego
przymierza,	w	grocie	podziwia	Dzieciątko	i	widzi	w	Nim	miłość	Boga,	który
przychodzi,	 aby	 zbawić	 swój	 lud	 i	 całą	 ludzkość.	 Obok	 Maryi	 stoi	 Józef,
potomek	Jessego	i	Dawida;	również	on	uwierzył	w	słowa	anioła	i	patrząc	na
Jezusa	w	żłobie	rozważa,	że	to	dziecko	jest	z	Ducha	Świętego,	i	że	Bóg	sam
kazał	 mu	 nazwać	 je	 imieniem	 „Jezus”.	 W	 tym	 imieniu	 jest	 nadzieja	 dla
każdego	 człowieka,	 ponieważ	 poprzez	 tego	 Syna	 Niewiasty	 Bóg	 zbawi
ludzkość	 od	 śmierci	 i	 grzechu.	 Dlatego	 ważne	 jest	 spoglądanie	 na	 żłóbek,
zatrzymanie	 się	 na	 trochę	 i	 spoglądanie,	 by	 dostrzec	 jak	wiele	 jest	w	 tych
ludziach	nadziei.

W	tym	żłóbku	są	też	pasterze,	reprezentujący	pokornych	i	ubogich,	którzy
czekali	na	Mesjasza,	„pociechę	Izraela”	(Łk	2,25)	i	„wyzwolenie	Jerozolimy”
(Łk	2,38).	W	tym	Dzieciątku	widzą	realizację	obietnic	i	nadziei,	że	zbawienie
Boże	 dotrze	 wreszcie	 do	 każdego	 z	 nich.	 Kto	 ufa	 w	 swoje	 własne
zabezpieczenia,	 zwłaszcza	 materialne,	 nie	 oczekuje	 na	 zbawienie	 Boga.
Wbijmy	 to	 sobie	 do	 głowy:	 nasze	 własne	 zabezpieczenia	 nas	 nie	 zbawią.
Jedynym	 zabezpieczeniem,	 które	 nas	 zbawia	 jest	 nadzieja	 pokładana	 w



Bogu.	Jest	ona	mocna	i	sprawia,	że	idziemy	naprzód	przez	życie	z	radością,
wolą	 czynienia	 dobra,	 chęcią	 bycia	 szczęśliwymi	 przez	 całą	 wieczność.
Maluczcy,	pasterze	zawsze	pokładają	ufność	w	Bogu,	w	Nim	mają	nadzieję	i
radują	się,	gdy	w	 tym	Dzieciątku	rozpoznają	znak	wskazany	przez	aniołów
(por.	Łk	2,12).

To	właśnie	chór	aniołów	obwieszcza	z	wysoka	wielki	plan,	jaki	wypełnia	to
Dzieciątko:	„Chwała	Bogu	na	wysokościach,	a	na	ziemi	pokój	ludziom	Jego
upodobania”	 (Łk	2,14).	Nadzieja	chrześcijańska	wyraża	się	w	uwielbieniu	 i
dziękczynieniu	 Bogu,	 który	 zapoczątkowuje	 swoje	 królestwo	 miłości,
sprawiedliwości	i	pokoju.

Drodzy	bracia	i	siostry,	tych	dniach	kontemplując	żłóbek	przygotowujemy
się	 do	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia.	 Będzie	 to	 prawdziwie	 święto,	 jeśli
przyjmiemy	 Jezusa,	 ziarno	 nadziei,	 które	 Bóg	 składa	 w	 bruzdach	 naszej
historii	 osobistej	 i	 wspólnotowej.	 Każde	 „tak”	 wypowiedziane
przychodzącemu	Jezusowi	jest	zaczynem	nadziei.	Pokładamy	ufność	w	tym
zaczynie	 nadziei,	 w	 owym	 „tak”,	 „tak”	 Jezu,	 Ty	 możesz	 mnie	 zbawić.
Wszystkim	życzę	dobrych,	pełnych	nadziei	Świąt	Bożego	Narodzenia!
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Abraham,	ojciec	wiary	i	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	28	grudnia	2016	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Święty	 Paweł	 w	 Liście	 do	 Rzymian	 przypomina	 nam	 wielką	 postać
Abrahama,	 aby	 wskazać	 nam	 drogę	 wiary	 i	 nadziei.	 Apostoł	 pisze	 o	 nim:
„On	to	wbrew	nadziei	uwierzył	nadziei,	że	stanie	się	ojcem	wielu	narodów”
(Rz	4,18)	-	wbrew	wszelkiej	nadziei	–	to	bardzo	trudne,	 to	mocne.	Nie	ma
nadziei,	 ale	 mimo	 to	 żywię	 nadzieję	 –	 takim	 jest	 nasz	 ojciec	 Abraham.
Święty	Paweł	 odnosi	 się	do	wiary,	 którą	Abraham	uwierzył	w	 słowo	Boga,
obiecującego	mu	syna.	Ale	była	to	naprawdę	ufna	nadzieja	„wbrew	nadziei”,
tak	bardzo	nieprawdopodobne	było	bowiem	to,	co	zapowiadał	mu	Pan,	gdyż
był	 on	 stary	 –	 miał	 niemal	 sto	 lat,	 a	 jego	 żona	 była	 niepłodna.	 Nie	 było
wyjścia.	Ale	skoro	Bóg	powiedział,	to	on	uwierzył.	Nie	było	ludzkiej	nadziei,
ale	on	uwierzył.

Ufając	 w	 tę	 obietnicę,	 Abraham	 wyruszył	 w	 drogę,	 zgodził	 się	 opuścić
swoją	ojczyznę	 i	stać	się	cudzoziemcem,	mając	nadzieję,	że	narodzi	się	 ten
„niemożliwy”	syn,	którego	Bóg	będzie	musiał	mu	dać,	pomimo,	że	łono	Sary
było	 już	 jakby	 martwe.	 Abraham	 uwierzył,	 jego	 wiara	 otworzyła	 się	 na
nadzieję	 pozornie	 nierozumną;	 jest	 ona	 zdolnością	 do	 wykraczania	 poza
rozumowanie	ludzkie,	mądrość	i	roztropność	świata,	poza	to,	co	jest	zwykle
uważane	 za	 zdrowy	 rozsądek,	 aby	 wierzyć	 w	 to,	 co	 niemożliwe.	 Nadzieja
otwiera	 nowe	 horyzonty,	 czyni	 zdolnymi,	 by	marzyć	 o	 tym,	 co	 nie	 sposób
sobie	nawet	wyobrazić.	Nadzieja	wchodzi	w	ciemność	niepewnej	przyszłości,
aby	 podążać	 w	 świetle.	 Cnota	 nadziei	 jest	 piękna	 i	 daje	 wiele	 siły,	 by	 iść
przez	życie.

Jest	 to	 droga	 trudna.	 I	 także	 w	 przypadku	 Abrahama	 nadeszła	 chwila
kryzysu	 rozpaczy.	 Ufał,	 pozostawił	 swój	 dom,	 swoją	 ziemię,	 przyjaciół	 –
wszystko!	Wyruszył,	przybył	do	ziemi,	którą	wskazał	mu	Bóg.	Czas	minął,	a
wówczas	 przebycie	 takiej	 drogi	 nie	 było	 proste,	 jak	 dzisiaj,	 gdy	 mamy



samoloty	 i	 w	 12-15	 godzin	 można	 przebyć	 wielkie	 dystanse.	 Trzeba	 było
miesięcy	 i	 lat.	 Czas	 mijał,	 ale	 syn	 nie	 przychodzi	 na	 świat,	 łono	 Sary
pozostaje	zamknięte	w	swej	bezpłodności.

I	 Abraham,	 nie	mówię,	 że	 utracił	 nadzieję,	 ale	 skarżył	 się	 do	 Pana.	 Od
naszego	 ojca	 Abrahama	 nauczmy	 się	 tego,	 że	 skarżenie	 się	 do	 Pana	 jest
sposobem	 modlitwy.	 Czasami,	 gdy	 spowiadam	 słyszę,	 jak	 ktoś	 wyznaje:
„Skarżyłem	się	do	Pana”.	Ależ	nie,	narzekaj.	On	jest	Ojcem.	Jest	to	sposób
modlitwy.	Skarż	się	do	Pana.	To	jest	dobre.	A	Abraham	skarży	się	Panu:	„O
Panie,	mój	Boże,	[...]	zbliżam	się	do	kresu	mego	życia,	nie	mając	potomka;
przyszłym	zaś	spadkobiercą	mojej	majętności	 jest	Damasceńczyk	Eliezer”	-
to	znaczy	ten,	który	był	zarządcą.	I	mówił:	"Ponieważ	nie	dałeś	mi	potomka,
ten	właśnie	zrodzony	u	mnie	sługa	mój,	zostanie	moim	spadkobiercą".	Ale
oto	 usłyszał	 słowa:	 "Nie	 on	 będzie	 twoim	 spadkobiercą,	 lecz	 ten	 po	 tobie
dziedziczyć	 będzie,	 który	 od	 ciebie	 będzie	 pochodził".	 I	 poleciwszy
Abramowi	wyjść	 z	 namiotu,	 rzekł:	 "Spójrz	 na	 niebo	 i	 policz	 gwiazdy,	 jeśli
zdołasz	 to	 uczynić";	 potem	 dodał:	 "Tak	 liczne	 będzie	 twoje	 potomstwo".
Abram	uwierzył	i	Pan	poczytał	mu	to	za	zasługę(Rdz	15,	2-6).

Ta	 scena	 rozgrywa	 się	 w	 nocy,	 na	 zewnątrz	 jest	 ciemno,	 ale	 również	 w
sercu	 Abrahama	 jest	 ciemność	 zawodu,	 zniechęcenia,	 trudności,	 by	 dalej
żywić	nadzieję	w	coś	niemożliwego.	Patriarcha	jest	już	zbyt	stary,	wydaje	się,
że	nie	ma	już	czasu	na	syna	i	sługa	obejmie	sukcesję	dziedzicząc	wszystko.

Abraham	 zwraca	 się	 do	 Pana,	 lecz	 Bóg,	 nawet	 jeśli	 jest	 tam	 obecny	 i
rozmawia	z	nim,	to	jakby	już	się	oddalił,	jak	gdyby	nie	dotrzymywał	danego
słowa.	Abraham	czuje	się	samotny,	jest	stary	i	zmęczony,	zbliża	się	śmierć.
Jak	można	nadal	ufać?

A	 jednak	 już	 samo	 to	 jego	 narzekanie	 jest	 pewną	 formą	 wiary.	 Jest
modlitwą.	Mimo	wszystko,	Abraham	nadal	wierzy	w	Boga	i	ma	nadzieję,	że
coś	 jeszcze	 może	 się	 zdarzyć.	 W	 przeciwnym	 razie,	 dlaczego	 miałby
nagabywać	Pana,	żalić	się	Jemu,	odwoływać	się	do	Jego	obietnic?	Wiara	jest
nie	tylko	milczeniem,	które	wszystko	akceptuje	bez	odpowiedzi,	nadzieja	nie
jest	pewnością,	która	zabezpiecza	przed	wątpliwościami	i	rozterkami.	Wiele
razy	 nadzieja	 jest	 ciemnością,	 ale	 jest	 w	 niej	 też	 nadzieja	 niosąca	 nas
naprzód.	Wiara	 jest	 również	 zmaganiem	się	 z	Bogiem,	ukazaniem	naszego
rozgoryczenia,	 bez	 „pobożnego”	 koloryzowania.	 „Gniewałem	 się	 na	 Boga	 i
powiedziałem	Jemu	to	i	tamto.	–	Ależ	On	jest	Ojcem,	zrozumiał	ciebie.	Idź
w	pokoju!”.	Trzeba	mieć	tę	odwagę.	To	właśnie	jest	nadzieja.	A	nadzieja	jest



również	 widzeniem	 rzeczywistości	 taką,	 jaka	 jest	 i	 zaakceptowaniem	 jej
sprzeczności.

Zatem	Abraham,	zwraca	się	w	wierze	do	Boga,	aby	pomógł	mu	zachować
nadzieję.	"Pomóż	mi	nadal	żywić	nadzieję".	A	Pan	odpowiada,	obstając	przy
swojej	nieprawdopodobnej	obietnicy:	 to	nie	sługa	będzie	spadkobiercą,	ale
właśnie	syn	zrodzony	z	Abrahama,	przez	niego	zrodzony.	Ze	strony	Boga	nic
się	 nie	 zmieniło.	 Nadal	 powtarza	 to,	 co	 już	 powiedział	 i	 nie	 daje
Abrahamowi	 pretekstów,	 by	 czuł	 się	 uspokojony.	 Jego	 jedynym
zabezpieczeniem	jest	zaufanie	do	słowa	Pana	i	zachowanie	nadziei.

A	ów	znak,	jaki	Bóg	daje	Abrahamowi	to	żądanie,	by	nadal	wierzył	i	miał
nadzieję.	To	ciekawe:	już	nie	prosi	o	syna,	ale	prosi:	„pomóż	mi	nadal	żywić
nadzieję!”.	Modlitwa,	 by	mieć	 nadzieję.	 „Spójrz	 na	 niebo	 i	 policz	 gwiazdy,
[...]	Tak	liczne	będzie	twoje	potomstwo”	(Rdz	15,5).	Jest	to	znów	obietnica	i
znowu	 coś,	 czego	 trzeba	 oczekiwać	 w	 przyszłości.	 Bóg	 wyprowadza
Abrahama	 na	 zewnątrz	 namiotu,	 a	 właściwie	 z	 jego	wąskich	 perspektyw	 i
pokazuje	mu	gwiazdy.	Aby	uwierzyć,	trzeba	umieć	widzieć	oczyma	wiary;	są
to	tylko	gwiazdy,	które	każdy	może	zobaczyć,	ale	dla	Abrahama	muszą	stać
się	znakiem	wierności	Boga.

Taka	 jest	 wiara,	 to	 jest	 droga	 nadziei,	 którą	 każdy	 z	 nas	musi	 przebyć.
Jeśli	 pozostaje	 nam	 jedynie	 możliwość	 patrzenia	 na	 gwiazdy,	 to	 jest
wówczas	 czas,	 aby	 zaufać	 Bogu.	 Nie	 ma	 nic	 piękniejszego.	 Nadzieja	 nie
zawodzi.	Dziękuję.
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Rachel	opłakuje	swoich	synów,	…	ale	«Jest	nadzieja
dla	twego	potomstwa»	(Jer,	31)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	4	stycznia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	katechezie	dzisiejszej	chciałbym	wraz	z	wami	zastanowić	się	nad	pewną
postacią	kobiety,	która	mówi	nam	o	nadziei	przeżywanej	w	płaczu.	Mowa	o
Racheli,	żonie	Jakuba	oraz	matce	Józefa	i	Beniamina,	która	-	jak	nam	mówi
Księga	Rodzaju	-	zmarła,	rodząc	drugiego	syna,	czyli	Beniamina.

Prorok	Jeremiasz	odwołuje	się	do	Racheli,	zwracając	się	do	Izraelitów	na
wygnaniu,	aby	ich	pocieszyć	słowami	pełnymi	wzruszenia	i	poezji,	to	znaczy
podejmuje	płacz	Racheli,	ale	daje	nadzieję:

„To	mówi	Pan:
«Słuchaj!	W	Rama	daje	się	słyszeć
lament	i	gorzki	płacz.
Rachel	opłakuje	swoich	synów,
nie	daje	się	pocieszyć,	bo	już	ich	nie	ma»”	(Jr	31,15).

W	wersetach	tych	Jeremiasz	przedstawia	ową	kobietę	swego	ludu,	wielką
matkę	 swojego	 plemienia,	 w	 sytuacji	 bólu	 i	 płaczu,	 ale	 jednocześnie	 z
perspektywą	 życia	 niewyobrażalnego.	 Rachelę,	 która	 w	 opisie	 Księgi
Rodzaju	 zmarła	 w	 czasie	 porodu	 i	 zaakceptowała	 tę	 śmierć,	 aby	 dziecko
mogło	 żyć,	 prorok	 ukazuje	 teraz	 jako	 żywą	 w	 Rama,	 gdzie	 zbierali	 się
zesłańcy,	 opłakującą	 dzieci,	 które	w	 pewnym	 sensie	 umarły,	 udając	 się	 na
wygnanie;	dzieci,	których,	jak	sama	mówi	„już	nie	ma”,	zniknęły	na	zawsze.

Dlatego	 właśnie	 Rachela	 nie	 chce	 być	 pocieszana.	 Ta	 odmowa	 wyraża
głębię	jej	bólu	i	gorycz	jej	płaczu.	W	obliczu	tragedii	utraty	dzieci	matka	nie
może	 przyjąć	 słowa	 lub	 gestów	 pocieszenia,	 które	 zawsze	 są	 niestosowne,
nigdy	 nie	mogą	 ukoić	 bólu	 rany,	 która	 nie	może	 i	 nie	 chce	 być	 zagojoną.
Bólu	proporcjonalnego	do	miłości.



Każda	 matka	 to	 wszystko	 wie;	 również	 dzisiaj	 jest	 wiele	 matek,	 które
płaczą,	które	nie	godzą	się	z	utratą	dziecka,	nie	dają	się	pocieszyć	w	obliczu
śmierci	 niemożliwej	 do	 zaakceptowania.	 Rachela	 uosabia	 ból	 wszystkich
matek	 świata,	 wszystkich	 czasów	 i	 łzy	 każdego	 człowieka,	 opłakującego
niepowetowane	straty.

Ta	 odmowa	Racheli,	 która	 nie	 chce	 być	 pocieszana,	 uczy	 nas	 także,	 jak
wiele	 trzeba	 delikatności	 w	 obliczu	 cierpienia	 innych	 osób.	 Aby	 mówić	 o
nadziei	tym,	którzy	są	zrozpaczeni,	trzeba	podzielać	ich	rozpacz;	aby	otrzeć
łzę	 z	 oblicza	 osoby	 cierpiącej,	 trzeba	 do	 jej	 płaczu	 dołączyć	 swój.	 Dopiero
wtedy	nasze	 słowa	mogą	naprawdę	być	zdolne,	by	dać	odrobinę	nadziei,	 a
jeśli	 nie	 mogę	 wypowiedzieć	 takich	 słów,	 płacząc	 z	 bólu,	 to	 lepsze	 jest
milczenie,	okazanie	czułości,	gest	bez	słów.

A	 Bóg	 ze	 swoją	 delikatnością	 i	 miłością	 odpowiada	 na	 płacz	 Racheli
słowami	prawdziwymi;	tak	mówi	bowiem	dalej	tekst	Jeremiasza:

„To	mówi	Pan:
«Powstrzymaj	głos	twój	od	lamentu
,	a	oczy	twoje	od	łez,
bo	jest	nagroda	za	twe	trudy
-	wyrocznia	Pana	-
powrócą	oni	z	kraju	nieprzyjaciela.
Jest	nadzieja	dla	twego	potomstwa
-	-
wrócą	synowie	do	swych	granic»”	(Jr	31,16-17).

Właśnie	ze	względu	na	płacz	matki,	wciąż	jest	nadzieja	dla	dzieci,	które	na
powrót	będą	żyły.	Ta	kobieta,	która	zgodziła	się	umrzeć	w	połogu,	aby	jej	syn
mógł	 żyć,	 przez	 swój	 płacz	 jest	 obecnie	 źródłem	 nowego	 życia	 dla
wygnanych	 dzieci,	 uwięzionych	 daleko	 od	 swej	 ojczyzny.	 Na	 ból	 i	 gorzki
płacz	 Racheli	 Pan	 odpowiada	 obietnicą,	 która	 może	 być	 teraz	 dla	 niej
powodem	prawdziwego	pocieszenia:	lud	będzie	mógł	powrócić	z	wygnania	i
przeżywać	w	wierze,	jako	wolny,	swoją	więź	z	Bogiem.	Łzy	zrodziły	nadzieję.
Nie	jest	łatwo	to	zrozumieć,	ale	to	prawda.	Wielokrotnie	w	naszym	życiu	łzy
sieją	nadzieję,	są	ziarnami	nadziei.

Jak	wiemy,	ten	tekst	Jeremiasza	zacytował	później	ewangelista	Mateusz	i
odniósł	do	rzezi	młodzianków	(por.	2,	16-18).	Tekst	ten	stawia	nas	w	obliczu
tragedii	 zabijania	 bezbronnych	 istot	 ludzkich,	 terroru	 władzy,	 która



pogardza	 życiem	 i	 niszczy	 je.	 Dzieci	 z	 Betlejem	 zostały	 zabite	 z	 powodu
Jezusa.	A	On	jako	niewinny	Baranek	później	odda	z	kolei	swoje	życie	za	nas
wszystkich.	Nie	zapominajmy	o	tym:	gdy	ktoś	zadaje	mi	trudne	pytania,	na
przykład:	„Dlaczego	cierpią	dzieci?”,	naprawdę	nie	wiem,	co	odpowiedzieć.
Mówię	 tylko,	 aby	 spojrzeć	 na	 krzyż	 i	 zobaczyć,	 jak	 Bóg	 ofiarował	 swego
Syna,	 dlatego	 mówimy,	 że	 Bóg	 wszedł	 w	 ludzki	 ból,	 dzielił	 go	 i	 przyjął
śmierć;	Jego	Słowo	jest	ostatecznie	słowem	pocieszenia,	ponieważ	rodzi	się
z	płaczu.

I	 na	 krzyżu	 to	 On	 -	 umierający	 Syn	 -	 obdarzy	 swoją	 Matkę	 nową
płodnością,	powierzając	Jej	ucznia	Jana	i	czyniąc	ją	Matką	wierzącego	ludu.
Śmierć	została	pokonana,	a	tym	samym	dochodzi	do	wypełnienia	proroctwa
Jeremiasza.	Także	łzy	Maryi,	podobnie	jak	Racheli,	zrodziły	nadzieję	i	nowe
życie.	Dziękuję.
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Fałszywa	nadzieja	w	bożkach	(Psalm,	115)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	11	stycznia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	grudniu	i	w	pierwszej	połowie	stycznia	obchodziliśmy	czas	Adwentu	a
następnie	 Bożego	 Narodzenia:	 okres	 liturgiczny,	 który	 w	 ludzie	 Bożym
budzi	 nadzieję.	 Żywienie	 nadziei	 jest	 podstawową	 potrzebą	 człowieka:
nadziei	na	przyszłość,	wiary	w	życie,	tak	zwanego	„myślenia	pozytywnego”.

Ale	 ważne,	 aby	 ta	 nadzieja	 była	 pokładana	 w	 tym,	 co	 naprawdę	 może
pomóc	 żyć	 i	 nadać	 sens	 naszej	 egzystencji.	 Dlatego	 właśnie	 Pismo	 Święte
przestrzega	nas	przed	fałszywymi	nadziejami,	jakie	przedstawia	nam	świat,
demaskując	 ich	 bezużyteczność	 i	 ukazując	 ich	 nonsens.	 Czyni	 to	 na	 wiele
sposobów,	 ale	 szczególnie	 potępiając	 fałszywość	 bożków.	 Człowiek	 jest
bowiem	nieustannie	kuszony,	by	pokładać	w	nich	 swoją	ufność,	 czyniąc	 je
przedmiotem	swej	nadziei.

Szczególnie	 nalegają	 na	 to	 prorocy	 i	 mędrcy,	 dotykając	 newralgicznego
punktu	 drogi	 wiary	 człowieka	 wierzącego.	 Wiara	 jest	 bowiem	 zaufaniem
Bogu,	 ale	 nadchodzi	 chwila,	 kiedy	 ścierając	 się	 z	 trudnościami	 życia
człowiek	 doświadcza	 kruchości	 tego	 zaufania	 i	 odczuwa	 potrzebę	 różnych
pewności,	 zabezpieczeń	 namacalnych	 i	 konkretnych.	 Powierzam	 się	 Bogu,
ale	sytuacja	jest	dość	okropna	i	ja	potrzebuję	bardziej	konkretnej	pewności.
I	tutaj	mieści	się	zagrożenie.	Wówczas	stajemy	przed	pokusą	poszukiwania
pociech	 choćby	 ulotnych,	 które	 zdają	 się	 wypełnić	 pustkę	 samotności	 i
łagodzą	 trud	 wiary.	 I	 myślimy,	 że	 będziemy	 mogli	 je	 znaleźć	 w
bezpieczeństwie,	 jakie	 może	 dać	 na	 przykład	 pieniądz,	 w	 sojuszach	 z
możnymi	 tego	 świata,	 w	 światowości,	 w	 fałszywych	 ideologiach.	 Czasami
szukamy	 go	 w	 jakimś	 bożku,	 który	 mógłby	 ulec	 naszym	 żądaniom	 i
magicznie	podjąć	działania	zmierzające	do	zmiany	rzeczywistości	 i	uczynić
ją	taką,	jaką	chcemy;	właśnie	w	bożku,	który	jako	taki	nie	może	nic	uczynić,
jest	bezsilny	i	fałszywy.	Ale	nam	podobają	się	bożki	i	to	bardzo.



Kiedyś	 w	 Buenos	 Aires	 miałem	 pójść	 do	 jednego	 z	 kościołów	 około
kilometra.	Udałem	się	pieszo,	a	po	drodze	był	park,	gdzie	stały	małe	stoliki,
całe	mnóstwo,	przy	których	siedzieli	wróżbiarze.	Były	też	tłumy	ludzi,	którzy
stali	nawet	w	kolejkach.	Wróżbiarz	czy	wróżka	brali	 rękę	 i	 zaczynali	 swoją
opowieść,	 która	 jest	 zawsze	 taka	 sama:	 jest	 w	 twoim	 życiu	 kobieta,
nadchodzi	 cień,	ale	wszystko	dobrze	 się	 skończy…	a	potem	żądają	 zapłaty.
To	tobie	daje	bezpieczeństwo.	Lecz	jest	to	bezpieczeństwo,	wybaczcie	mi,	że
tak	to	określę	–	bezpieczeństwo	głupoty.	To	właśnie	 jest	bożek.	Poszedłem
do	wróżki	czy	wróżbiarza,	wyciągnęli	mi	karty.	Wiem,	że	nikt	z	was	nie	robi
takich	 rzeczy,	 udaje	 się	 wam	 tego	 uniknąć.	 Myślę	 o	 filmie	 „Cud	 w
Mediolanie”,	o	tych	słowach:	„co	za	twarz”,	„co	za	nos”	–	100	lirów.	Musisz
zapłacić,	 żeby	 ciebie	 chwalili	 i	 dali	 tobie	 fałszywą	 nadzieję.	 To	 jest	 bożek.
Jesteśmy	do	 tego	bardzo	przywiązani.	Kupujemy	 fałszywe	nadzieje.	Ale	 tej
nadziei,	 którą	 otrzymujemy	darmo,	 tej	 nadziei,	 którą	nam	przyniósł	 Jezus
Chrystus,	darmo	dał	za	nas	swoje	życie,	tej	nadziei	zbytnio	nie	ufamy…

Pewien	psalm	pełen	mądrości	w	bardzo	sugestywny	sposób	odmalowuje
fałszywość	 tych	 bożków,	 jakie	 świat	 oferuje	 naszej	 nadziei,	 a	 którym	 to
próbują	siebie	powierzać	ludzie	każdej	epoki.	Jest	to	psalm	115,	który	brzmi
następująco:

„Ich	bożki	to	srebro	i	złoto,	
robota	rąk	ludzkich.	
Mają	usta,	ale	nie	mówią;	
oczy	mają,	ale	nie	widzą.	
Mają	uszy,	ale	nie	słyszą;	
nozdrza	mają,	ale	nie	czują	zapachu.	
Mają	ręce,	lecz	nie	dotykają;	
nogi	mają,	ale	nie	chodzą;	
gardłem	swoim	nie	wydają	głosu.	
Do	nich	są	podobni	ci,	którzy	je	robią,	
i	każdy,	który	im	ufa”	(w.	4-8).

Psalmista	 przedstawia	 nam	 w	 sposób	 nawet	 nieco	 ironiczny	 absolutną
przemijalność	 tych	 bożków.	 Musimy	 zrozumieć,	 że	 nie	 chodzi	 tylko	 o
wyobrażenia	 wykonane	 z	 metalu	 lub	 innych	 materiałów,	 ale	 także	 te
wytworzone	 przez	 nasze	 umysły,	 gdy	 pokładamy	 zaufanie	 w	 rzeczach
ograniczonych,	 które	 przekształcamy	 w	 coś	 absolutnego,	 albo	 kiedy
sprowadzamy	 Boga	 do	 naszych	 schematów	 i	 naszych	 idei	 boskości.	 Są	 to



bogowie	 podobni	 do	 nas,	 zrozumiali,	 przewidywalni,	 dokładnie	 tak,	 jak
bożki,	 o	 których	 mówi	 psalm.	 Człowiek	 będący	 obrazem	 Boga	 wytwarza
sobie	jakiegoś	boga	na	swój	własny	obraz,	a	jest	to	także	obraz	nieudany:	nie
słyszy,	nie	działa,	a	przede	wszystkim	nie	może	mówić.	Ale	jesteśmy	bardziej
zadowoleni,	 gdy	 udajemy	 się	 do	 bożków,	 niż	 kiedy	 udajemy	 się	 do	 Pana.
Wiele	 razy	 jesteśmy	 bardziej	 zadowoleni	 z	 ulotnych,	 fałszywych	 nadziei,
jakie	daje	ten	bożek,	niż	ze	wspaniałej	i	pewnej	nadziei,	którą	daje	nam	Pan.

Nadziei	w	Panu	życia,	który	przez	swoje	Słowo	stworzył	świat	i	prowadzi
nasze	egzystencje	przeciwstawiane	jest	zaufanie	do	niemych	fikcji.	Ideologie
roszczące	 sobie	 charakter	 absolutny,	 bogactwa	–	 to	wielki	 bożek,	władza	 i
sukces	-	próżność,	z	ich	złudzeniem	wieczności	i	wszechmocy,	wartości	takie
jak	 uroda	 i	 zdrowie,	 kiedy	 stają	 się	 bożkami,	 którym	 trzeba	 poświęcić
wszystko,	 są	 rzeczami	mącącymi	 umysł	 i	 serce,	 i	 zamiast	 promować	 życie
prowadzą	 do	 śmierci.	 To	 okropne,	 gdy	 słyszymy	 i	 powoduje	 cierpienie
duszy,	to	co	wiele	lat	temu	usłyszałem	kiedyś	w	poprzedniej	diecezji.	Pewna
bardzo	 piękna,	 dobra	 kobieta,	 która	 pyszniła	 się	 swoim	 pięknem
,komentowała,	 tak	 jakby	 to	 było	 naturalne:	 musiałam	 przerwać	 ciążę,	 bo
bardzo	 ważna	 jest	 dla	 mnie	 figura.	 Tak	 zwyczajnie.	 To	 są	 bożki,	 które
prowadzą	ciebie	na	błędną	drogę	i	nie	dają	tobie	szczęścia.

Przesłanie	psalmu	jest	bardzo	jasne:	jeśli	pokładamy	nadzieję	w	bożkach,
to	 stajemy	 się	 jak	 one:	 pustymi	 obrazami	 z	 rękoma,	 które	 nie	 dotykają,
nogami,	które	nie	chodzą,	ustami,	które	nie	mogą	mówić.	Nie	mamy	już	nic
do	powiedzenia,	stajemy	się	niezdolni,	by	pomóc,	aby	zmienić	stan	rzeczy,
uśmiechnąć	 się,	 dać	 siebie,	 kochać.	 Ale	 grozi	 to	 także	 nam,	 ludziom
Kościoła,	 kiedy	 stajemy	 się	 „światowi”.	 Trzeba	 pozostawać	 w	 świecie,	 ale
bronić	się	przed	iluzjami	świata,	którymi	są	bożki,	o	których	wspomniałem.

Jak	dalej	mówi	psalm,	musimy	zaufać	i	pokładać	nadzieję	w	Bogu,	a	Bóg
obdarzy	błogosławieństwem:

„Dom	Izraela	pokłada	ufność	w	Panu,	[...]
Dom	Aarona	pokłada	ufność	w	Panu,	[...]
Bojący	się	Pana,	pokładają	ufność	w	Panu,	[...]
Pan	o	nas	pamięta:	
niech	nam	błogosławi”(ww.	9.10.11.12).

Pan	 zawsze	 o	 nas	 pamięta,	 także	 w	 strasznych	 chwilach.	 On	 o	 nas
pamięta.	To	 jest	nasza	nadzieja	a	nadzieja	nigdy	nie	zawodzi,	nigdy.	Bożki



zawsze	zawodzą.	Są	fantazjami,	a	nie	rzeczywistością.

Oto	wspaniała	rzeczywistość	nadziei:	pokładając	ufność	w	Panu,	stajemy
się	 do	 Niego	 podobnymi,	 Jego	 błogosławieństwo	 przemienia	 nas	 w	 Jego
dzieci,	 dzielące	 Jego	 życie.	 Nadzieja	 pokładana	 w	 Boga,	 jeśli	 tak	 można
powiedzieć,	 wprowadza	 nas	 w	 zasięg	 działania	 Jego	 wspomnienia,	 Jego
pamięci,	 która	 nas	 błogosławi	 i	 nas	 zbawia.	 A	 wówczas	 może	 wypłynąć
„Alleluja”,	wychwalanie	Boga	 żywego	 i	 prawdziwego,	 który	 dla	 nas	 zrodził
się	 z	 Maryi,	 umarł	 na	 krzyżu	 i	 zmartwychwstał	 w	 chwale.	 I	 w	 tym	 Bogu
pokładamy	 nadzieję	 Ten	 Bóg,	 który	 nie	 jest	 bożkiem,	 nigdy	 nie	 zawodzi.
Dziękuję.
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Jonasz:	Nadzieja	i	modlitwa

Audiencja	Ogólna	z	dnia	18	stycznia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	Piśmie	Świętym,	pośród	proroków	Izraela,	wyróżnia	się	pewna	postać
trochę	 nietypowa,	 prorok	 próbujący	 uciec	 od	 powołania	 Pana,	 unikający
włączenia	się	w	służbę	Bożego	planu	zbawienia.	Chodzi	o	proroka	Jonasza,
którego	 dzieje	 opisywane	 są	 w	 małej	 księdze	 liczącej	 zaledwie	 cztery
rozdziały,	 będącej	 swego	 rodzaju	 przypowieścią	 niosącą	 wspaniałe
nauczanie	o	miłosierdziu	przebaczającego	Boga.

Jonasz	jest	prorokiem	„wychodzącym”,	ale	też	prorokiem	„uciekającym”,
prorokiem	„wychodzącym”	którego	Bóg	posyła	„na	obrzeża”,	do	Niniwy,	aby
nawrócił	 mieszkańców	 tego	 wielkiego	 miasta.	 Ale	 Niniwa,	 dla	 Izraelity
takiego	 jak	 Jonasz	 stanowiła	 coś	 groźnego,	 nieprzyjaciela	 zagrażającego
samej	Jerozolimie,	 a	 zatem	miastem	które	należało	 zniszczyć,	 a	nie	ocalić.
Dlatego,	kiedy	Bóg	posłał	Jonasza,	by	przepowiadał	w	tym	mieście,	prorok,
który	zna	dobroć	Boga	 i	Jego	pragnienie	przebaczenia,	próbuje	uchylić	 się
przed	czekającym	go	zadaniem	i	ucieka.

Podczas	 swej	 ucieczki	 prorok	 styka	 się	 z	 poganami,	 marynarzami	 na
statku,	na	który	wsiadł,	by	oddalić	się	od	Boga	i	od	swojej	misji.	I	to	ucieka
daleko,	bo	Niniwa	była	w	 rejonie	 Iraku,	 a	on	uciekał	daleko	do	Hiszpanii,
uciekał	 na	 serio.	 I	 to	właśnie	 zachowanie	 tych	 ludzi,	 jak	 to	 będzie	 później
także	 w	 przypadku	 mieszkańców	 Niniwy,	 pozwala	 nam	 dokonać	 pewnej
refleksji	 dotyczącej	 nadziei,	 która	 w	 obliczu	 niebezpieczeństwa	 i	 śmierci,
wyraża	się	w	modlitwie.

Rzeczywiście,	 kiedy	 przeprawiali	 się	 przez	 morze,	 wybuchła	 straszliwa
burza,	a	Jonasz	zszedł	do	ładowni	statku	i	pogrążył	się	we	śnie.	Marynarze
natomiast,	 gdy	 zobaczyli	 swoją	 zgubę,	 to	 „każdy	 wołał	 do	 swego	 bóstwa”
(Jon	 1,5).	 Byli	 poganami.	 Dowódca	 statku	 obudził	 więc	 Jonasza,	mówiąc:
„Dlaczego	ty	śpisz?	Wstań,	wołaj	do	Boga	twego,	może	wspomni	Bóg	na	nas



i	nie	zginiemy”	(Jon	1,6).

Reakcja	 tych	 „pogan”	 jest	 właściwą	 reakcją	 w	 obliczu	 śmierci;	 bo	 to
wówczas	 człowiek	 dopełnia	 swego	 doświadczenia	 własnej	 słabości	 i	 swej
potrzeby	 zbawienia.	 Instynktowne	 przerażenie	 w	 obliczu	 śmierci	 ujawnia
potrzebę	pokładania	nadziei	w	Bogu	życia.	„Może	wspomni	Bóg	na	nas	i	nie
zginiemy”:	 są	 to	 słowa	nadziei,	 która	 staje	 się	modlitwą,	 to	błaganie	pełne
niepokoju,	które	pojawia	się	na	ludzkich	wargach	w	obliczu	bezpośredniego
zagrożenia	śmiercią.

Nazbyt	łatwo	lekceważmy	zwracanie	się	do	Boga	w	potrzebie,	tak	jakby	to
była	 tylko	 modlitwa	 interesowana,	 a	 zatem	 niedoskonała.	 Lecz	 Bóg	 zna
naszą	 słabość,	 wie,	 że	 pamiętamy	 o	 Nim,	 aby	 prosić	 o	 pomoc	 i	 z
pobłażliwym	uśmiechem	ojca	Bóg	reaguje	przychylnie.

Gdy	 Jonasz,	 uznając	 swoją	 odpowiedzialność	 pozwala	 się	 wrzucić	 do
morza,	aby	ocalić	swoich	towarzyszy	podróży,	burza	ustępuje.	Zbliżająca	się
śmierć	 doprowadziła	 tych	 pogan	 do	modlitwy,	 sprawiła,	 że	 prorok,	mimo
wszystko,	podjął	swoje	powołanie	w	służbie	innym	godząc	poświęcić	się	dla
nich,	 a	 teraz	 wiedzie	 ocalałych	 do	 rozpoznania	 prawdziwego	 Pana	 i	 do
chwały.	 Marynarze,	 którzy	 modlili	 się	 drżąc	 ze	 strachu	 zwracając	 się	 do
swoich	bogów,	 teraz,	 ze	 szczerą	bojaźnią	Pańską,	 rozpoznają	prawdziwego
Boga	 i	 składają	 ofiary	 i	 czynią	 śluby.	Nadzieja,	 który	 doprowadziła	 ich	 do
modlitwy,	aby	nie	umrzeć,	okazuje	się	jeszcze	mocniejsza	i	dokonuje	czegoś,
co	wykracza	 także	poza	 to,	 czego	oczekiwali:	nie	 tylko	nie	 zginęli	w	 czasie
burzy,	 ale	 otworzyli	 się	 na	 uznanie	 prawdziwego	 i	 jedynego	 Pana	 nieba	 i
ziemi.

Następnie,	także	mieszkańcy	Niniwy,	w	obliczu	perspektywy	zniszczenia,
będą	 się	 modlili,	 pobudzeni	 nadzieją	 na	 Boże	 przebaczenie.	 Będą	 czynić
pokutę,	 będą	 wzywać	 Pana	 i	 nawrócą	 się	 do	 Niego,	 począwszy	 od	 króla,
który	podobnie	 jak	dowódca	statku,	daje	wyraz	nadziei,	mówiąc:	„Kto	wie,
może	 się	odwróci	 i	 ulituje	Bóg,	 [...],	 a	nie	 zginiemy?”	 (Jon	3,9).	Także	dla
nich,	 podobnie	 jak	 dla	 załogi	 statku	 podczas	 burzy,	 stanięcie	 w	 obliczu
śmierci	 i	 ocalenie	 od	 niej	 doprowadziło	 ich	 do	 prawdy.	 Zatem	 zgodnie	 z
Bożym	miłosierdziem,	a	tym	bardziej	w	świetle	tajemnicy	paschalnej,	śmierć
może	 stać	 się,	 jak	 to	 było	 dla	 świętego	 Franciszka	 z	 Asyżu,	 „naszą	 siostrą
śmiercią”	i	stanowić	dla	każdego	człowieka	i	dla	każdego	z	nas	zadziwiającą
okazję	poznania	nadziei	i	spotkania	Pana.



Niech	 Pan	 sprawi,	 abyśmy	 zrozumieli	 powiązanie	 między	 modlitwą	 a
nadzieją.	Modlitwa	prowadzi	nas	ku	coraz	większej	nadziei.	A	kiedy	sytuacja
staje	się	mroczna,	jeśli	będzie	więcej	modlitwy,	to	będzie	też	i	więcej	nadziei.
Dziękuję.
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Judyta:	Dzielna	kobieta	mówi	do	ludu	językiem
nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	25	stycznia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Wśród	postaci	 kobiet,	 jakie	 przedstawia	nam	Stary	Testament	wyróżnia
się	Judyta,	wielka	bohaterka	swojego	ludu.	Księga	biblijna	nosząca	jej	imię
opowiada	 o	 potężnej	 kampanii	 wojennej	 króla	 Nabuchodonozora,	 który
panując	 w	 Niniwie	 poszerzył	 granice	 imperium	 podbijając	 i	 ujarzmiając
wszystkie	 otaczające	 ją	 narody.	Czytelnik	 rozumie,	 że	 staje	 przed	wielkim,
niemożliwym	 do	 pokonania	 wrogiem,	 który	 sieje	 śmierć	 i	 zniszczenie,	 i
dociera	aż	do	Ziemi	Obiecanej,	zagrażając	życiu	synów	Izraela.

Rzeczywiście	wojsko	Nabuchodonozora,	pod	wodzą	dowódcy	Holofernesa
dokonało	 oblężenia	 pewnego	 miasta	 w	 Judei,	 Betulii,	 odcinając	 dopływ
wody	 i	 osłabiając	 w	 ten	 sposób	 opór	 ludności.	 Sytuacja	 staje	 się
dramatyczna,	 do	 tego	 stopnia,	 że	 mieszkańcy	 miasta	 zwracają	 się	 do
starszyzny	prosząc,	by	poddać	się	wrogowi.	Ich	słowa	są	rozpaczliwe:	„Teraz
już	nie	ma	pomocy	dla	nas:	Bóg	wydał	nas	w	ich	ręce,	abyśmy	z	pragnienia
padali	przed	nimi	i	całkowicie	zginęli	–	doszli	do	tego,	by	powiedzieć	„Bóg
nas	 wydał”	 –	 rozpacz	 tych	 ludzi	 była	 ogromna.	 A	 teraz	 przywołajcie	 ich	 i
wydajcie	 całe	 miasto	 na	 łup	 ludziom	 Holofernesa	 i	 wszystkich	 jego	 sił
zbrojnych”	(Jdt	7,25-26).

Kres	wydaje	się	 teraz	nieunikniony,	wyczerpała	się	zdolność	do	zaufania
Bogu	-	a	ileż	razy	dochodzimy	do	sytuacji	granicznych,	gdzie	nie	odczuwamy
nawet	 zdolności	 do	 zaufania	 Bogu	 –	 straszliwa	 pokusa,	 nieprawdaż!	 -	 i
paradoksalnie,	 zdaje	 się,	 że	aby	uniknąć	 śmierci,	nie	pozostaje	nic	 innego,
jak	oddać	się	w	ręce	tych,	którzy	zabijają.	Przecież	oni	wiedzą,	że	ci	żołnierze
mają	 zamiar	 splądrować	 miasto,	 uprowadzić	 kobiety	 jako	 niewolnice,	 a
następnie	 zamordować	 wszystkich	 pozostałych.	 Byli	 wręcz	 w	 sytuacji
granicznej.



W	 obliczu	 tak	 wielkiej	 rozpaczy,	 naczelnik	 ludu	 próbuje	 zaproponować
uczepienie	 się	 nadziei:	 przetrwać	 jeszcze	 pięć	 dni,	 czekając	 na	 zbawczą
interwencję	Boga.	Ale	jest	to	słaba	nadzieja,	która	sprawia,	że	podsumowuje
on:	„Jeżeli	dni	owe	miną	i	nie	przyjdzie	nam	pomoc,	uczynię	stosownie	do
waszego	życzenia”	(7,	31).	Biedny	człowiek,	był	bez	wyjścia.	Przyznano	Bogu
pięć	dni	na	interwencję	–	i	na	tym	polega	grzech	-	przyznano	Bogu	pięć	dni
na	 interwencję;	 pięć	 dni	 oczekiwania,	 ale	 już	 z	 perspektywą	 śmierci.	Dają
Bogu	 pięć	 dni,	 aby	 ich	 ocalił	 ale…	 ale	 brak	 im	 ufności,	 spodziewają	 się
najgorszego.	Byli	zrozpaczeni.

I	 w	 tej	 sytuacji	 pojawia	 się	 na	 scenie	 Judyta.	 Wdowa,	 kobieta	 wielkiej
urody	 i	mądrości	mówi	do	 ludu	 językiem	wiary.	Dzielna,	wprost	 upomina
lud:	„Wystawiacie	na	próbę	Pana	Wszechmogącego	[...]	Nie	wywołujcie	więc
gniewu	 Pana,	 Boga	 naszego!	 Jeśli	 nawet	 nie	 będzie	 chciał	 przyjść	 nam	 z
pomocą	w	ciągu	tych	pięciu	dni,	to	przecież	ma	On	moc	ochronić	nas,	jeśli
zechce,	 lub	 pozwolić	 nam	 zginąć	 na	 oczach	 naszych	 wrogów	 [...]	 Dlatego
wyczekując	 od	 Niego	 ocalenia,	 prośmy	 Go	 o	 pomoc,	 On	 zaś	 wysłucha
naszego	wołania,	jeśli	Mu	się	spodoba”	(8,13.14-15.17).	Jest	to	język	nadziei.
Pukajmy	 do	 bram	 serca	 Bożego,	 On	 jest	 Ojcem,	 On	 nas	 może	 ocalić.	 Ta
kobieta,	 wdowa	 gotowa	 jest	 nawet	 się	 ośmieszyć	 wobec	 innych!	 Ale	 jest
dzielna!	Idzie	do	przodu!…	Taka	jest	moja	opinia:	kobiety	są	dzielniejsze	od
mężczyzn!

Judyta	z	mocą	proroka	beszta	członków	swego	narodu,	aby	ich	przywieść
do	 ufności	 w	 Bogu;	 spojrzeniem	 proroka	 widzi	 poza	 wąską	 perspektywą
zaproponowaną	 przez	 naczelników,	 a	 którą	 lęk	 czyni	 jeszcze	 bardziej
ograniczoną.	 Stwierdza,	 że	 Bóg	 na	 pewno	 będzie	 działał,	 natomiast
propozycja	 pięciu	 dni	 oczekiwania	 jest	 sposobem	 kuszenia	Go	 i	 uchylenia
się	od	Jego	woli.	Pan	jest	Bogiem	zbawienia,	niezależnie	od	formy,	jaką	ono
przybierze.	Zbawieniem	jest	uwolnienie	od	wrogów	i	umożliwienie	życia,	ale
w	Jego	nieprzeniknionych	planach	zbawieniem	może	być	także	wydanie	na
śmierć.	 Jest	 kobietą	 wiary,	 ona	 to	 wie.	 Potem	 wiemy,	 jak	 skończyła	 się
historia:	Bóg	zbawia.

Drodzy	bracia	i	siostry,	nigdy	nie	stawiajmy	Bogu	warunków	i	pozwólmy,
aby	nadzieja	przezwyciężyła	nasze	lęki.	Ufanie	Bogu	oznacza	wejście	w	Jego
plany,	 nie	 żądając	 niczego,	 a	 wręcz	 godząc	 się,	 że	 Jego	 zbawienie	 i	 Jego
pomoc	 dotrą	 do	 nas	 w	 sposób	 odmienny	 od	 naszych	 oczekiwań.	 Prosimy
Pana	o	 życie,	 zdrowie,	miłość,	 szczęście;	 i	 słusznie	 tak	 czynimy,	 ale	 trzeba



być	świadomymi,	 że	Bóg	może	wzbudzić	 życie	nawet	 ze	 śmierci,	 że	można
doświadczyć	pokoju	nawet	w	chorobie	i	że	może	istnieć	pokój	duszy	nawet	w
samotności,	a	szczęście	również	we	łzach.	To	nie	my	możemy	uczyć	Boga,	co
powinien	czynić,	czego	potrzebujemy.	On	to	wie	lepiej	niż	my,	a	my	musimy
zaufać,	ponieważ	Jego	drogi	i	Jego	myśli	są	różne	od	naszych.

Droga,	 jaką	 wskazuje	 nam	 Judyta	 to	 droga	 zaufania,	 oczekiwania	 w
pokoju,	modlitwie	i	posłuszeństwie,	jest	to	droga	nadziei.	Jest	to	droga	bez
łatwych	rezygnacji,	czyniąc	wszystko,	co	w	naszej	mocy,	ale	zawsze	trwając
w	zgodzie	 z	wolą	Pana.	Wiemy	bowiem,	że	Judyta	wiele	 się	modliła,	wiele
też	powiedziała	ludowi,	a	potem	mężna	poszła,	próbowała	przybliżyć	się	do
dowódcy	wojska	i	udało	się	jej	ściąć	mu	głowę,	ściąć	go.	Jest	mężna	w	wierze
i	w	czynach.

W	istocie	Judyta	ma	pewien	swój	plan,	realizuje	go	pomyślnie	i	prowadzi
lud	 do	 zwycięstwa,	 ale	 zawsze	 w	 postawie	 wiary	 tych,	 którzy	 przyjmują
wszystko	 z	 ręki	 Boga,	 będąc	 pewną	 Jego	 dobroci.	 W	 ten	 sposób	 kobieta
pełna	wiary	i	odwagi	daje	na	nowo	siłę	swojemu	ludowi	znajdującemu	się	w
śmiertelnym	niebezpieczeństwie	 i	prowadzi	go	drogami	nadziei,	wskazując
ją	 także	 i	 nam.	 A	 my,	 jeśli	 sięgniemy	 nieco	 do	 naszej	 pamięci,	 ileż	 razy
słyszeliśmy	 słowa	 mądre,	 bardzo	 odważne	 od	 ludzi	 pokornych,	 od	 kobiet
pokornych,	często	uważanych	za	niewykształcone,	ale	słowa	Bożej	mądrości.
Słowa	babć.	 Ileż	 razy	 babcie	 potrafią	wypowiedzieć	właściwe	 słowo,	 słowo
nadziei,	bo	mają	doświadczenie	życiowe,	wiele	wycierpiały,	zaufały	Bogu,	a
Pan	obdarzył	ich	tym	darem,	aby	nas	obdarzyły	radą,	nadzieją.	A	idąc	tymi
drogami	 radością	 i	 światłem	 paschalnym	 będzie	 powierzenie	 się	 Panu
słowami	Jezusa:	 „Ojcze,	 jeśli	 chcesz,	 zabierz	ode	Mnie	 ten	kielich!	 Jednak
nie	moja	wola,	 lecz	Twoja	niech	 się	 stanie!”	 (Łk	22,	42).	To	 jest	modlitwa
mądrości,	ufności	i	nadziei.	Dziękuję.
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Trzymać	się	nadziei,	wkładając	na	głowę	jak	hełm	(1
Tes.	5,	4-11)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	1	lutego	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	poprzednich	katechezach	 rozpoczęliśmy	nasz	cykl	 rozważań	na	 temat
nadziei,	 odczytując	 w	 tej	 perspektywie	 pewne	 fragmenty	 Starego
Testamentu.	Teraz	chcemy	przejść	do	podkreślenia	niezwykłej	doniosłości,
jaką	 ta	 cnota	 nabiera	 w	 Nowym	 Testamencie,	 kiedy	 spotyka	 nowość
reprezentowaną	 przez	 Jezusa	 Chrystusa	 i	 wydarzenie	 paschalne.	 Istnieje
nadzieja.	My	chrześcijanie	jesteśmy	mężczyznami	i	kobietami	nadziei.

Ukazuje	się	to	wyraźnie	począwszy	od	pierwszego	napisanego	tekstu,	czyli
Pierwszego	 Listu	 świętego	 Pawła	 Apostoła	 do	 Tesaloniczan.	 W
wysłuchanym	przez	nas	 fragmencie	można	dostrzec	całą	 świeżość	 i	piękno
pierwszego	chrześcijańskiego	przepowiadania.	Wspólnota	w	Salonikach	była
wspólnotą	młodą,	niedawno	założoną.	A	 jednak	pomimo	 trudności	 i	wielu
prób,	 jest	 zakorzeniona	 w	 wierze,	 i	 z	 entuzjazmem	 i	 radością	 celebruje
zmartwychwstanie	 Pana	 Jezusa.	 Zatem	 Apostoł	 raduje	 się	 z	 całego	 serca,
razem	 ze	 wszystkimi,	 ponieważ	 ci,	 którzy	 odradzają	 się	 w	 wydarzeniu
paschalnym	 stają	 się	 naprawdę	 „synami	 światłości	 i	 synami	 dnia”(5,	 5),	 z
racji	pełnej	komunii	z	Chrystusem.

Kiedy	 Paweł	 pisze	 do	 wspólnoty	 w	 Salonikach,	 została	 ona	 dopiero	 co
założona	 i	 niewiele	 lat	 dzieli	 ją	 od	 Zmartwychwstania	 Chrystusa.	 Dlatego
Apostoł	 stara	 się	 uświadomić	 wszystkie	 skutki	 i	 konsekwencje,	 jakie	 to
wydarzenie	wyjątkowe	 i	decydujące,	 to	 znaczy	Zmartwychwstanie	Pańskie,
pociąga	 za	 sobą	 dla	 historii	 i	 życia	 każdego.	 Trudnością	 wspólnoty	 było
szczególnie	 nie	 tyle	 uznanie	 zmartwychwstania	 Jezusa	 –	 wszyscy	 w	 nie
wierzyli	 -	 ile	 uwierzenie	 w	 zmartwychwstanie	 umarłych.	 „Tak,	 Jezus
zmartwychwstał,	ale	zmarli?”.	Mieli	trochę	trudności.	W	tym	sensie,	list	ten
okazuje	się	wyjątkowo	aktualny.	Za	każdym	razem,	kiedy	stajemy	w	obliczu



naszej	 śmierci,	 albo	 śmierci	 kogoś	 bliskiego,	 czujemy,	 że	 nasza	 wiara
poddawana	 jest	 próbie.	 Ujawniają	 się	 wszystkie	 nasze	 wątpliwości,
wszystkie	 nasze	 słabości	 i	 pytamy:	 „Czy	 rzeczywiście	 będzie	 życie	 po
śmierci?	 Czy	 będą	 jeszcze	mógł	 zobaczyć	 i	 uścisnąć	 na	 nowo	 osoby,	 które
kochałem?”.	 To	 pytanie	 postawiła	 mi	 niedawno	 pewna	 pani	 podczas
audiencji.	„Czy	spotkam	moich	bliskich?”.	Wątpliwość.	Także	my,	w	obecnej
sytuacji,	 musimy	 powrócić	 do	 korzeni	 i	 fundamentów	 naszej	 wiary,	 aby
uświadomić	sobie,	co	Bóg	uczynił	dla	nas	w	Chrystusie	Jezusie.	I	co	oznacza
nasza	 śmierć.	 Wszyscy	 trochę	 obawiamy	 się	 śmierci	 z	 powodu	 tej
niepewności.	I	tutaj	pojawia	się	słowo	Pawła.	Przychodzi	mi	na	myśl	pewien
staruszek,	dzielny,	który	mówił:	„Ja	nie	boję	się	śmierci.	Trochę	się	boję,	jak
będę	widział,	że	się	zbliża”.	A	zatem	jednak	się	jej	bał.

Paweł	w	obliczu	 lęków	i	niepewności	wspólnoty	zachęcał,	by	trzymać	się
nadziei,	 wkładając	 na	 głowę	 jak	 hełm,	 zwłaszcza	 w	 najtrudniejszych
doświadczeniach	 i	 chwilach	 naszego	 życia	 „nadzieję	 zbawienia”.	 To	 jest
właśnie	nadzieja	chrześcijańska.	Mówiąc	o	nadziei,	możemy	mieć	skłonność,
by	rozumieć	ją	zgodnie	z	potocznym	znaczeniem	tego	słowa,	a	mianowicie	w
odniesieniu	do	czegoś	pięknego,	czego	pragniemy,	ale	może	się	spełnić,	albo
też	 i	nie.	Mamy	nadzieję,	 że	 się	 spełni,	 ale...	mamy	nadzieję.	 Jest	 to	 jakby
pewne	 pragnienie.	Mówi	 się	 na	 przykład:	 „Mam	 nadzieję,	 że	 jutro	 będzie
piękna	 pogoda!”;	 ale	 wiemy,	 że	 następnego	 dnia	 może	 być	 przeciwnie
kiepska	 pogoda.	 Nie	 taką	 jest	 nadzieja	 chrześcijańska.	 Nadzieja
chrześcijańska	jest	oczekiwaniem	na	coś,	co	już	zostało	dokonane.	Jest	tam
brama	i	mam	nadzieję,	że	dotrę	do	bramy!	Co	mam	czynić?	Iść	ku	bramie!
Jestem	 pewien,	 że	 dotrę	 do	 bramy.	 Taka	 jest	 nadzieja	 chrześcijańska.
Trzeba	mieć	pewność,	że	podążam	ku	czemuś,	co	istnieje,	a	nie	ku	czemuś,
co	 chciałbym,	 aby	 było.	 Taka	 jest	 nadzieja	 chrześcijańska.	 Nadzieja
chrześcijańska	 jest	 oczekiwaniem	 na	 coś,	 co	 już	 zostało	 dokonane	 i	 co	 na
pewno	dokona	się	dla	każdego	z	nas.	Również	nasze	zmartwychwstanie	oraz
zmartwychwstanie	bliskich	zmarłych	nie	jest	czymś,	co	może	się	stać,	albo	i
nie,	ale	 jest	 to	 rzeczywistość	pewna,	ponieważ	zakorzeniona	w	wydarzeniu
zmartwychwstania	Chrystusa.	Żywienie	nadziei	oznacza	zatem	nauczenie	się
życia	 w	 oczekiwaniu.	 Uczyć	 się	 żyć	 w	 oczekiwaniu	 i	 znaleźć	 życie.	 Gdy
kobieta	 zdaje	 sobie	 sprawę,	 że	 jest	 w	 ciąży,	 każdego	 dnia	 uczy	 się	 żyć	 w
oczekiwaniu,	że	zobaczy	spojrzenie	tego	dziecka,	które	przyjdzie	na	świat...
Także	 my	 musimy	 żyć	 i	 uczyć	 się	 z	 tych	 ludzkich	 oczekiwań	 oraz	 żyć	 w
oczekiwaniu,	 że	 będziemy	 widzieli	 Pana,	 że	 spotkamy	 Pana.	 Nie	 jest	 to



łatwe,	ale	można	się	nauczyć:	żyć	w	oczekiwaniu.	Żywienie	nadziei	oznacza	i
pociąga	za	sobą	serce	pokorne,	ubogie.	Tylko	ubogi	potrafi	oczekiwać.	Kto
jest	już	pełen	siebie	i	swoich	posiadłości,	nie	potrafi	pokładać	swojej	ufności
w	nikim	oprócz	siebie.

Paweł	 pisze	 dalej:	 „[Jezus]	 za	 nas	 umarł,	 abyśmy,	 czy	 żywi,	 czy	 umarli,
razem	z	Nim	żyli”	(1	Tes	5,10).	Słowa	te	są	zawsze	źródłem	wielkiej	pociechy
i	 pokoju.	 Jesteśmy	 zatem	 wezwani	 do	 modlitwy	 również	 za	 osoby,	 które
kochaliśmy,	a	które	nas	opuściły,	aby	mogły	żyć	w	Chrystusie	i	być	w	pełnej
komunii	 z	 nami.	 Poruszają	mnie	 i	 wzruszają	moje	 serce	 słowa	 św.	 Pawła
skierowane	do	Tesaloniczan.	Dla	mnie	to	wypełnia	bezpieczeństwo	nadziei.
Jest	 takie	 wyrażenie	 św.	 Pawła,	 skierowane	 nadal	 do	 Tesaloniczan.
Napełniają	mnie	 one	 pewnością	 nadziei.	 Mówi	 on:	 „w	 ten	 sposób	 zawsze
będziemy	z	Panem”	(1	Tes	4,17).	Jakże	to	piękne.	Wszystko	przemija.	Ale	po
śmierci,	zawsze	będziemy	z	Panem.	Jest	to	całkowita	pewność	nadziei,	taka
sama,	 która	 znacznie	 wcześniej	 sprawiła,	 iż	 Hiob	 wykrzyknął:	 „Ja	 wiem:
Wybawca	mój	żyje	[...]	Ja	sam	go	zobaczę,	nie	ktoś	obcy,	będę	Go	widział	na
własne	oczy”	(Hi	19,25.27).

W	ten	sposób	zawsze	będziemy	z	Panem.	Czy	wierzycie	w	to?	Pytam	was:
czy	w	to	wierzycie?	[„Tak”].	Mniej	więcej!	Ale,	by	mieć	nieco	siły	zachęcam
was	 by	 powiedzieć	 to	 trzykrotnie	 wraz	 ze	 mną:	 „W	 ten	 sposób	 zawsze
będziemy	 z	 Panem”.	 Wszyscy	 razem:	 „W	 ten	 sposób	 zawsze	 będziemy	 z
Panem”	[powtarzają].	I	tam	spotkamy	się	z	Panem.	Dziękuję.
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Nadzieja	chrześcijańska	ma	także	wymiar
wspólnotowy

Audiencja	Ogólna	z	dnia	8	lutego	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	minioną	 środę	widzieliśmy,	 jak	 święty	 Paweł	 w	 Pierwszym	 Liście	 do
Tesaloniczan	 zachęcał	 do	 wytrwania	 będąc	 zakorzenionymi	 w	 nadziei
zmartwychwstania	(por.	5,4-11),	z	tym	pięknym	wyrażeniem;	„W	ten	sposób
zawsze	będziemy	z	Panem”.	W	tym	samym	kontekście	apostoł	pokazuje,	że
nadzieja	 chrześcijańska	 ma	 nie	 tylko	 wymiar	 osobisty,	 indywidualny,	 ale
także	 wspólnotowy,	 kościelny.	 Wszyscy	 żywimy	 nadzieję.	 Wszyscy	 mamy
nadzieję	również	wspólnotowo.

Z	 tego	 powodu	 Paweł	 natychmiast	 poszerza	 swoje	 spojrzenie	 na	 to
wszystko,	 co	 tworzy	 wspólnotę	 chrześcijańską	 prosząc,	 aby	 poszczególne
gminy	 modliły	 się	 za	 siebie	 i	 wzajemnie	 wspierały.	 Aby	 sobie	 nawzajem
pomagały	i	to	nie	tylko	w	wielu	potrzebach	życia	codziennego,	ale	pomagały
sobie	w	 życiu	 nadzieją,	 wspierały	 się	w	 nadziei.	 Nie	 przypadkiem	 zaczyna
właśnie	 odnosząc	 się	 do	 tych,	 którym	 powierzona	 jest	 odpowiedzialność	 i
przewodnictwo	duszpasterskie.	To	oni	jako	pierwsi	są	powołani	do	żywienia
nadziei	 i	 to	 nie	 dlatego,	 że	 są	 lepsi	 od	 innych,	 ale	 na	mocy	Bożej	 posługi,
która	 stanowczo	 wykracza	 poza	 ich	 siły.	 Z	 tego	 powodu	 tym	 bardziej
powinni	 być	 szanowani,	 zrozumiani	 i	 otoczeni	 życzliwym	 wsparciem
wszystkich.

Następnie	 uwaga	 zostaje	 zwrócona	 na	 braci,	 którym	 najbardziej	 grozi
utrata	 nadziei,	 popadnięcie	 w	 rozpacz.	 Nieustannie	 docierają	 do	 nas
informacje	 o	 ludziach,	 którzy	 popadają	 w	 rozpacz	 i	 popełniają	 straszne
rzeczy,	beznadzieja	popycha	ich	do	wielu	okropnych	rzeczy.	Mowa	tu	o	tych,
którzy	 są	 zniechęceni,	 o	 słabych,	 tych,	 którzy	 czują	 się	 przygnębieni	 pod
ciężarem	 życia	 i	 swoich	 win,	 nie	 potrafiących	 się	 już	 podnieść.	 W	 tych
przypadkach,	bliskość	i	serdeczność	całego	Kościoła	powinny	stać	się	jeszcze



bardziej	intensywne	i	czułe,	przyjmując	doskonałą	formę	współczucia,	które
nie	 jest	 litością,	 cierpieniem	 razem	 z	 innym,	 cierpieniem	 z	 innym,	byciem
blisko	osoby	cierpiącej,	poprzez	słowo,	gest	czułości,	ale	płynący	z	serca	–	to
jest	 współczuciem.	 Ludzie	 ci	 potrzebują	 pokrzepienia	 i	 pociechy.	 Jest	 to
wyjątkowo	 ważne:	 nadzieja	 chrześcijańska	 nie	 może	 się	 obejść	 bez
autentycznej	 i	 konkretnej	 miłości.	 Sam	 apostoł	 narodów,	 w	 Liście	 do
Rzymian,	 mówi	 otwarcie:	 „My,	 którzy	 jesteśmy	 mocni	 [w	 wierze],
powinniśmy	znosić	słabości	tych,	którzy	są	słabi,	a	nie	szukać	tylko	tego,	co
dla	nas	dogodne”	(15,1)	–	nieść	słabości	 innych.	Ponadto	świadectwo	takie
nie	pozostaje	zamknięte	w	ramach	wspólnoty	chrześcijańskiej:	rozbrzmiewa
w	 całej	 swej	 mocy	 także	 na	 zewnątrz,	 w	 środowisku	 społecznym	 i
obywatelskim,	 jako	 wezwanie,	 aby	 budować	 mosty	 a	 nie	 mury,	 i	 nie
odpowiadać	 złem	 na	 zło,	 ale	 zło	 dobrem	 zwyciężać,	 zniewagę	 –
przebaczeniem	–	chrześcijanin	nie	może	powiedzieć	„odpłacisz	mi	za	to!”	-
to	nie	jest	czyn	chrześcijański!	Zniewagę	pokonuje	się	przebaczeniem,	by	żyć
w	 zgodzie	 ze	 wszystkimi.	 To	 jest	 Kościół!	 I	 tego	 dokonuje	 nadzieja
chrześcijańska,	gdy	nabiera	silnych	a	zarazem	czułych	rysów	miłości.	Miłość
jest	zarazem	mocna	i	czuła.

Można	 zatem	 zrozumieć,	 że	 nadziei	 nie	 uczymy	 się	 sami.	 Nie	 jest	 to
możliwe.	 Nadzieja,	 aby	 ją	 żywić	 koniecznie	 potrzebuje	 „ciała”,	 w	 którym
różne	członki	wspierają	się	i	ożywiają	nawzajem.	To	z	kolei	oznacza,	że	jeśli
żywimy	 nadzieję,	 to	 dzieje	 się	 tak	 dlatego,	 że	 wielu	 naszych	 braci	 i	 sióstr
nauczyło	nas	żywić	i	podtrzymywać	naszą	nadzieję.	A	wśród	nich	wyróżniają
się	maluczcy,	 ubodzy,	 ludzie	prości	 i	 usunięci	na	margines.	Dzieje	 się	 tak,
ponieważ	 nie	 zazna	 nadziei	 ten,	 kto	 zamyka	 się	 w	 swoim	 dobrobycie,	 ufa
jedynie	w	swój	dobrobyt	-	to	nie	jest	nadzieja,	to	względne	bezpieczeństwo.
Nie	 zazna	 nadziei	 ten,	 kto	 zamyka	 się	 w	 swej	 samorealizacji,	 kto	 zawsze
czuje	 się	 w	 porządku...	 Żywią	 natomiast	 nadzieję	 ci,	 którzy	 codziennie
doświadczają	próby,	niepewności	i	swoich	ograniczeń.	To	ci	bracia	dają	nam
najpiękniejsze,	 najsilniejsze	 świadectwo,	 ponieważ	 mocno	 trwają
powierzając	 się	 Panu,	 wiedząc,	 że	 poza	 smutkiem,	 uciskiem	 i
nieuchronnością	 śmierci,	 ostatnie	 słowo	 będzie	 Jego,	 a	 będzie	 to	 słowo
miłosierdzia,	 życia	 i	 pokoju.	 Ten	 kto	 żywi	 nadzieję,	 ufa,	 że	 pewnego	 dnia
usłyszy	następujące	słowa:	„Przyjdź	do	mnie	bracie,	przyjdź	do	mnie	siostro
na	całą	wieczność”.

Drodzy	 przyjaciele,	 jeśli	 -	 jak	 już	 powiedzieliśmy	 –	 naturalnym
mieszkaniem	 nadziei	 jest	 solidarne	 „ciało”,	 to	 w	 przypadku	 nadziei



chrześcijańskiej	 tym	 ciałem	 jest	Kościół,	 a	 życiodajnym	 tchnieniem,	 duszą
tej	nadziei	 jest	Duch	Święty.	Bez	Ducha	Świętego	nie	można	mieć	nadziei.
Trudniej	jest	żywić	nadzieję,	niż	wierzyć.	Dlatego	też	Apostoł	Paweł	zachęca
nas,	abyśmy	Go	nieustannie	przyzywali.	O	ile	nie	jest	łatwo	wierzyć,	to	tym
mniej	 łatwo	 jest	 żywić	 nadzieję.	 Ale	 gdy	 Duch	 Święty	mieszka	 w	 naszych
sercach,	 to	 On	 nam	 uzmysławia,	 że	 nie	 musimy	 się	 obawiać,	 że	 Pan	 jest
blisko	i	troszczy	się	o	nas.	To	On	kształtuje	nasze	wspólnoty	w	nieustannej
Pięćdziesiątnicy	jako	żywe	znaki	nadziei	dla	całej	rodziny	ludzkiej.	Dziękuję.
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Nadzieja	nie	zawodzi	(Rz	5,	1-5)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	15	lutego	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Od	najmłodszych	 lat	 uczono	 nas,	 że	 nie	 dobrze	 jest	 się	 przechwalać.	W
mojej	ojczyźnie	nazywa	się:	pawie.	I	jest	to	słuszne,	ponieważ	chlubienie	się
tym,	 czym	 jesteśmy	 czy	 też	 tym,	 co	 posiadamy	 zdradza	 nie	 tylko	 pewną
pychę,	 ale	 także	 jakiś	 brak	 szacunku	wobec	 innych	 osób,	 zwłaszcza	wobec
tych,	 którym	powodzi	 się	 gorzej	 niż	 nam	 samym.	 Jednakże	w	 usłyszanym
przed	chwilą	fragmencie	z	Listu	do	Rzymian,	apostoł	Paweł	nas	zaskakuje,
bo	dwa	razy	zachęca	nas,	by	się	chwalić.	Czego	chce,	byśmy	zachowywali	się
jak	pawie?	Czym	zatem	słusznie	jest	się	chlubić?	Skoro	on	bowiem	zachęca,
byśmy	się	chlubili,	 to	z	czego	słusznie	możemy	się	chlubić?	I	 jak	można	to
czynić,	nie	obrażając	innych,	kogoś	nie	wykluczając?

W	 pierwszym	 przypadku,	 jesteśmy	 zachęcani,	 byśmy	 chlubili	 się
obfitością	łaski,	którą	przez	wiarę	jesteśmy	przepojeni	w	Jezusie	Chrystusie.
Paweł	chce	nam	uzmysłowić,	że	 jeśli	nauczymy	się	odczytywać	wszystko	w
świetle	 Ducha	 Świętego,	 to	 zdamy	 sobie	 sprawę,	 że	 wszystko	 jest	 łaską,
wszystko	jest	darem!	Jeśli	bowiem	zwrócimy	uwagę	na	działanie	–	zarówno
w	historii,	jak	i	w	naszym	życiu	–	to	nie	tylko	my	działamy,	ale	działa	przede
wszystkim	 Bóg.	 To	 On	 jest	 absolutnym	 sprawcą,	 stwarzającym	 wszystko
jako	dar	miłości,	snując	wątek	swego	planu	zbawienia	i	wypełnia	go	dla	nas,
za	 pośrednictwem	 swego	 Syna,	 Jezusa.	 My	 musimy	 to	 wszystko	 uznać,
zaakceptować	ten	plan	z	wdzięcznością	 i	uczynić	go	motywem	uwielbienia,
błogosławieństwa	 i	 wielkiej	 radości.	 Jeśli	 to	 uczynimy,	 to	 będziemy	 w
pokoju	 z	 Bogiem	 i	 doświadczymy	 wolności.	 A	 ten	 pokój	 poszerza	 się
następnie	 na	 wszystkie	 dziedziny	 i	 na	 wszystkie	 relacje	 naszego	 życia:
trwamy	w	 pokoju	 z	 samymi	 sobą,	 trwamy	w	 pokoju	 w	 rodzinie,	 w	 naszej
wspólnocie,	w	pracy	oraz	z	ludźmi,	których	codziennie	spotykamy	na	naszej
drodze.



Jednakże	św.	Paweł	zachęca	nas,	byśmy	chlubili	się	także	z	ucisków.	Nie
łatwo	to	zrozumieć.	To	okazuje	się	dla	nas	trudniejsze	i	może	się	wydawać,
że	nie	ma	nic	wspólnego	z	właśnie	opisanym	stanem	pokoju.	Jest	natomiast
przeciwnie	-	stanowi	jego	najbardziej	autentyczny,	najprawdziwszy	warunek
wstępny.	Bowiem	pokój,	który	daje	nam	i	zapewnia	Pan	nie	należy	rozumieć
jako	brak	trosk,	rozczarowań,	niedostatków,	motywów	cierpienia.	Gdyby	tak
było,	to	w	przypadku,	gdyby	nam	się	udało	trwać	w	pokoju,	chwila	ta	szybko
by	się	skończyła	i	nieuchronnie	popadlibyśmy	w	rozpacz.	Pokój	wypływający
z	wiary	jest	natomiast	darem:	to	łaska	doświadczenia,	że	Bóg	nas	kocha	i	że
zawsze	jest	u	naszego	boku,	nie	zostawia	nas	samymi	ani	na	chwilę	naszego
życia.	A	to,	 jak	stwierdza	Apostoł,	rodzi	cierpliwość,	bo	wiemy,	że	nawet	w
najtrudniejszych	 i	 wstrząsających	 chwilach,	 Boże	miłosierdzie	 i	 dobroć	 są
większe	od	wszystkiego	i	nic	nas	nie	wyrwie	z	Jego	rąk	i	z	komunii	z	Nim.

Właśnie	dlatego	nadzieja	 chrześcijańska	 jest	mocna,	właśnie	dlatego	nie
zawodzi.	Nigdy	nie	zawodzi.	Nadzieja	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	pomyślcie	trochę:	czy	każdy	z	nas	może	powiedzieć:	jestem
pewien,	jestem	pewna	że	Bóg	mnie	kocha?	To	wcale	nie	takie	łatwe.	Ale	to
prawda.	 Ale	 to	 dobre	 ćwiczenie,	 by	 powiedzieć	 sobie	 samemu:	 Bóg	 mnie
kocha.	A	to	jest	źródłem	naszego	bezpieczeństwa,	źródłem	naszej	nadziei.	A
Pan	obficie	wylał	w	naszych	sercach	swojego	Ducha,	Ducha	Świętego,	który
jest	miłością,	jako	budowniczego,	jako	poręczyciela,	właśnie	po	to,	aby	mógł
karmić	 w	 nas	 wiarę	 i	 podtrzymywać	 tę	 nadzieję	 i	 tę	 pewność:	 Bóg	 mnie
kocha.	W	 tej	 strasznej	 chwili:	Bóg	mnie	 kocha.	Mnie,	 który	 popełniłem	 tę
straszną	 i	 złą	 rzecz:	 Bóg	 mnie	 kocha.	 Tej	 pewności	 nikt	 nie	 może	 nam
odebrać.	 I	musimy	 to	 powtarzać	 jako	modlitwę:	 Bóg	mnie	 kocha.	 Jestem
pewien,	że	Bóg	mnie	kocha.	Jestem	pewna,	że	Bóg	mnie	kocha.

Teraz	 rozumiemy,	 dlaczego	 Apostoł	 Paweł	 zachęca	 nas,	 abyśmy	 zawsze
chlubili	 się	 tym	wszystkim.	Chlubię	 się	miłością	Boga,	bo	On	mnie	kocha.
Nadzieja,	którą	otrzymaliśmy,	nie	oddziela	nas	od	innych,	ani	tym	bardziej
nie	 prowadzi	 nas	 do	 ich	 dyskredytowania	 lub	 marginalizowania.	 Chodzi
natomiast	 o	 niezwykły	 dar,	 a	my	 sami	 jesteśmy	 powołani,	 aby	 z	 pokorą	 i
prostotą	 stać	 się	 jego	 „kanałami”	 dla	 wszystkich.	 Zatem	 naszą	 największą
chlubą	 będzie	 posiadanie	 jako	 Ojca	 takiego	 Boga,	 który	 nikogo	 nie



faworyzuje,	który	nikogo	nie	wyklucza,	lecz	otwiera	swój	dom	dla	wszystkich
istot	 ludzkich,	począwszy	od	ostatnich	 i	dalekich,	 abyśmy	 jako	Jego	dzieci
nauczyli	się	wzajemnie	pocieszać	i	wspierać.	I	nie	zapominajcie:	nadzieja	nie
zawodzi.	Zgoda?	Nadzieja	nie	zawodzi.	Dziękuję.

	

	

	

Powrót	do	Spisu	treści



12

Nadzieja,	że	jesteśmy	zbawieni	przez	Pana.

Audiencja	Ogólna	z	dnia	22	lutego	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Często	 nawiedza	 nas	 pokusa,	 by	 myśleć,	 że	 stworzenie	 jest	 naszą
własnością,	 posiadłością,	 którą	 możemy	 wykorzystać	 według	 naszego
własnego	uznania	i	z	której	przed	nikim	nie	będziemy	musieli	się	rozliczyć.
W	 wysłuchanym	 przed	 chwilą	 fragmencie	 Listu	 do	 Rzymian	 (8,19-27),
apostoł	Paweł	przypomina	nam	tymczasem,	że	stworzenie	 jest	wspaniałym
darem,	który	Bóg	złożył	w	naszych	rękach,	abyśmy	mogli	wejść	w	relację	z
Nim	 i	 rozpoznać	 w	 świecie	 ślad	 Jego	 planu	miłości,	 do	 którego	 realizacji
wszyscy	jesteśmy	powołani	dzień	po	dniu.

Jednakże	 kiedy	 człowiek	 daje	 się	 owładnąć	 egoizmem,	 doprowadza	 do
zniszczenia	 nawet	 najpiękniejszych	 rzeczy,	 jakie	 zostały	 jemu	 powierzone.
Tak	 też	 stało	 się	 ze	 stworzeniem.	 Pomyślmy	 o	 wodzie.	 Woda	 jest	 czymś
wspaniałym	 i	 bardzo	 ważnym.	 Woda	 daje	 nam	 życie,	 pomaga	 nam	 we
wszystkim,	 ale	 do	 jakże	 wielkiego	 zanieczyszczenia	 wody	 dochodzi,	 aby
wyzyskać	minerały!	Dochodzi	do	zanieczyszczenia	i	zniszczenia	stworzenia.
To	tylko	jeden	przykład,	ale	jest	ich	bardzo	dużo.

Poprzez	 tragiczne	 doświadczenie	 grzechu,	 zerwanie	 komunii	 z	 Bogiem
naruszyliśmy	 pierwotną	 jedność	 ze	 wszystkim,	 co	 nas	 otacza	 i
doprowadziliśmy	 do	 zanieczyszczenia	 środowiska,	 czyniąc	 w	 ten	 sposób
stworzenie	 zniewolonym,	 poddanym	 naszej	 przemijalności.	 Niestety
konsekwencja	tego	wszystkiego	pojawia	się	dramatycznie	na	naszych	oczach
każdego	dnia.	Człowiek	 zrywając	komunię	 z	Bogiem	 traci	 swoje	pierwotne
piękno	 i	 doprowadza	 do	 oszpecenia	wszystkiego	wokół	 siebie;	 i	 tam	 gdzie
wszystko	 wcześniej	 odsyłało	 do	 Ojca	 Stworzyciela	 i	 Jego	 nieskończonej
miłości,	 teraz	 nosi	 smutny	 i	 przygnębiający	 znak	 ludzkiej	 pychy	 i
zachłanności.	Ludzka	pycha	wyzyskując	stworzenie	–	niszczy.

Jednakże	Pan	nie	 zostawia	nas	 samych	 i	nawet	w	 tym	ponurym	obrazie



daje	 nam	 nową	 perspektywę	 wyzwolenia,	 powszechnego	 zbawienia.	 To
właśnie	 radośnie	 podkreśla	 Paweł,	 zachęcając	 nas	 do	 usłyszenia	 jęków
całego	 stworzenia.	 To	 bardzo	 mocne	 wyrażenie.	 Jeśli	 będziemy	 zwracali
uwagę,	 to	 rzeczywiście,	 wszystko	 wokół	 nas	 jęczy:	 jęczy	 samo	 stworzenie,
jęczymy	my,	ludzie	i	jęczy	Duch	w	nas,	w	naszych	sercach.	Ale	jęki	te	nie	są
bezowocnym,	żałosnym	narzekaniem,	lecz	-	jak	wyjaśnia	Apostoł	-	są	jękami
kobiety	 rodzącej;	 są	 to	 jęki	 osób	 cierpiących,	 które	 jednak	 wiedzą,	 że
niebawem	narodzi	się	nowe	życie.	A	w	naszym	przypadku	jest	tak	naprawdę.
Wciąż	zmagamy	się	ze	skutkami	naszego	grzechu	i	wszystko	wokół	nas	stale
nosi	 znamię	 naszych	 trudności,	 naszych	 braków,	 naszych	 zamknięć.
Równocześnie	jednak	wiemy,	że	jesteśmy	zbawieni	przez	Pana	i	jest	już	nam
dane	podziwianie	 i	zasmakowywanie	w	nas,	 i	w	tym	co	nas	otacza	znaków
zmartwychwstania,	Paschy,	które	dokonują	dzieł	nowego	stworzenia.

To	 jest	 treść	naszej	nadziei.	Chrześcijanin	nie	żyje	poza	światem,	potrafi
rozpoznać	w	swoim	życiu	i	w	tym,	co	go	otacza	znaki	zła,	egoizmu	i	grzechu.
Jest	solidarny	z	tymi,	którzy	cierpią,	z	tymi,	którzy	płaczą,	z	tymi,	którzy	są
usunięci	 na	 margines,	 z	 tymi,	 którzy	 czują	 się	 zrozpaczeni...	 Ale
jednocześnie	 chrześcijanin	 nauczył	 się	 odczytywać	 to	 wszystko	 oczyma
Paschy,	oczyma	Chrystusa	Zmartwychwstałego.	Zatem	wie,	że	przeżywamy
czas	 oczekiwania,	 czas	 tęsknoty,	 która	 wykracza	 poza	 teraźniejszość,	 czas
wypełnienia.	 W	 nadziei	 wiemy,	 że	 Pan	 chce	 ostatecznie	 uleczyć	 swoim
miłosierdziem	zranione	i	upokorzone	serca	a	także	to	wszystko,	co	człowiek
oszpecił	w	 swojej	 bezbożności,	 i	 że	w	 ten	 sposób	odrodzi	On	nowy	 świat	 i
nową	ludzkość,	ostatecznie	pojednane	w	Jego	miłości.

Jakże	 często	 także	 my,	 chrześcijanie	 jesteśmy	 kuszeni	 rozczarowaniem,
pesymizmem	 ...	 Niekiedy	 pozwalamy	 sobie	 na	 uciekanie	 się	 do
niepotrzebnych	narzekań,	albo	pozostajemy	bez	słów	 i	nie	wiemy	nawet,	o
co	 prosić,	 czego	 się	 spodziewać...	 Jednakże	 po	 raz	 kolejny	 z	 pomocą
przychodzi	nam	Duch	Święty,	 tchnienie	naszej	 nadziei,	 który	podtrzymuje
jęki	 i	 oczekiwania	 naszych	 serc.	 Duch	 widzi	 dla	 nas	 ponad	 negatywnymi
pozorami	chwili	obecnej	i	już	teraz	objawia	nam	nowe	niebo	i	nową	ziemię,
którą	Pan	przygotowuje	dla	ludzkości.	Dziękuję.
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Wielki	Post	to	czas	pielgrzymki	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	1	marca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dzisiaj,	 w	 Środę	 Popielcową	 wkraczamy	 w	 okres	 liturgiczny	 Wielkiego
Postu.	A	ponieważ	trwa	cykl	katechez	o	chrześcijańskiej	nadziei,	chciałbym
wam	dzisiaj	przedstawić	Wielki	Post	jako	pielgrzymkę	nadziei.

Rzeczywiście	 taka	 perspektywa	 staje	 się	 natychmiast	 oczywista,	 jeśli
pomyślimy,	 że	 Wielki	 Post	 został	 ustanowiony	 w	 Kościele	 jako	 czas
przygotowania	 do	Wielkanocy,	 a	 zatem	 cały	 sens	 tego	 okresu	 czterdziestu
dni	 czerpie	 światło	 z	 tajemnicy	 paschalnej,	 ku	 której	 jest	 ukierunkowany.
Możemy	 sobie	 wyobrazić	 Zmartwychwstałego	 Pana,	 który	 wzywa	 nas,
byśmy	 wyszli	 z	 naszych	 ciemności,	 a	 my	 wyruszamy	 w	 pielgrzymce	 do
Niego,	 będącego	 Światłem.	 Wielki	 Post	 to	 pielgrzymka	 ku	 Jezusowi
Zmartwychwstałemu.	Wielki	Post	 to	czas	pokuty,	a	 także	umartwienia,	ale
nie	jest	celem	samym	w	sobie,	lecz	służącym	temu,	abyśmy	zmartwychwstali
z	 Chrystusem,	 abyśmy	 odnowili	 naszą	 tożsamość	 chrzcielną,	 to	 znaczy
narodzili	 się	 na	 nowo	 „z	 wysoka”,	 z	 Bożej	 miłości	 (por.	 J	 3,3).	 Dlatego
właśnie	Wielki	Post	jest	ze	swej	natury	czasem	nadziei.

Aby	 lepiej	 zrozumieć,	 co	 to	 oznacza	 musimy	 odwołać	 się	 do
fundamentalnego	 doświadczenia	 wyjścia	 Izraelitów	 z	 Egiptu,
opowiedzianego	w	 Biblii	 w	 Księdze	 noszącej	 tę	 nazwę:	Wyjścia.	Wszystko
zaczyna	się	od	sytuacji	niewoli	w	Egipcie,	od	ucisku,	pracy	przymusowej.	Ale
Pan	 nie	 zapomniał	 o	 swoim	 ludzie	 i	 swojej	 obietnicy:	 powołał	Mojżesza	 i
ramieniem	pełnym	potęgi	wyprowadził	Izraelitów	z	Egiptu	i	poprowadził	ich
przez	 pustynię	 ku	 ziemi	 wolności.	 Podczas	 tej	 pielgrzymki	 z	 niewoli	 ku
wolności,	 Pan	 dał	 Izraelitom	 prawo,	 aby	 ich	 wychować	 do	miłowania	 Go,
jedynego	 Pana	 i	 miłowania	 siebie	 nawzajem	 jak	 bracia.	 Pismo	 Święte
ukazuje,	że	wyjście	jest	długie	i	żmudne:	symbolicznie	trwa	40	lat,	to	znaczy
tyle,	 ile	 trwa	 życie	 jednego	 pokolenia.	 Pokolenia,	 które	 w	 obliczu



doświadczenia	pielgrzymki	stale	ma	pokusę	opłakiwania	Egiptu	 i	 cofnięcia
się	 wstecz.	 Również	my	wszyscy	 znamy	 pokusę,	 by	 cofnąć	 się	 wstecz!	 Ale
Pan	jest	wierny,	a	ci	biedni	ludzie,	prowadzeni	przez	Mojżesza,	dochodzą	do
Ziemi	 Obiecanej.	 Cała	 ta	 pielgrzymka	 odbywa	 się	 w	 nadziei:	 nadziei	 na
dotarcie	do	Ziemi,	i	właśnie	w	tym	sensie	jest	„wyjściem”	wyjściem	z	niewoli
ku	wolności.	 A	 te	 czterdzieści	 dni	 także	 dla	 nas	 wszystkich	 są	 wyjściem	 z
niewoli	 grzechu	 do	 wolności	 spotkania	 z	 Chrystusem	 Zmartwychwstałym.
Każdy	 krok,	 każdy	 trud,	 każde	 doświadczenie,	 każdy	 upadek	 i	 każde
powstanie,	wszystko	ma	sens	tylko	w	zbawczym	planie	Boga,	który	chce	dla
swego	ludu	życia,	a	nie	śmierci,	radości,	a	nie	bólu.

Pascha	Jezusa	 jest	 jego	wyjściem,	poprzez	które	otworzył	nam	drogę	do
osiągnięcia	 życia	 w	 pełni,	 wiecznego	 i	 błogosławionego.	 Aby	 otworzyć	 tę
drogę,	to	przejście,	Jezus	musiał	ogołocić	się	ze	swej	chwały,	upokorzyć	się,
stać	się	posłusznym	aż	do	śmierci,	 i	 to	śmierci	krzyżowej.	Otworzenie	nam
drogi	 do	 życia	 wiecznego	 kosztowało	 Go	 całą	 Jego	 krew,	 a	 dzięki	 Niemu
jesteśmy	 zbawieni	 z	 niewoli	 grzechu.	 Ale	 nie	 znaczy	 to,	 że	 On	 uczynił
wszystko,	 a	my	nic	 nie	musimy	 zrobić;	 że	On	przeszedł	 przez	 krzyż,	 a	my
„pojedziemy	do	nieba	karetą”.	To	nie	tak.	Nasze	zbawienie	jest	z	pewnością
Jego	 darem,	 ale	 ponieważ	 jest	 to	 historia	 miłości,	 domaga	 się	 miłości,
domaga	się	naszego	„tak”	i	naszego	udziału,	jak	nam	to	ukazuje	nasza	Matka
Maryja,	a	po	niej	wszyscy	święci.

Wielki	Post	żyje	tą	dynamiką:	Chrystus	nas	poprzedza	swoim	wyjściem,	a
my	 przemierzamy	 pustynię	 dzięki	 Niemu	 i	 idąc	 za	 Nim.	 On	 był	 za	 nas
kuszony	i	pokonał	Kusiciela	dla	nas,	ale	my	także	musimy	wraz	z	Nim	stawić
czoła	pokusom	i	je	pokonać.	On	nam	daje	wodę	żywą	Swego	Ducha,	a	do	nas
należy	 czerpanie	 z	 jej	 źródła	 i	 picie,	 w	 sakramentach,	 w	 modlitwie,	 w
uwielbieniu.	 On	 jest	 światłem,	 które	 przezwycięża	 ciemność,	 a	 od	 nas
wymaga	się,	byśmy	podsycali	mały	płomień,	 jaki	został	nam	powierzony	w
dniu	chrztu.

W	 tym	 sensie	 Wielki	 Post	 jest	 „sakramentalnym	 znakiem	 naszego
nawrócenia”.	 Kto	 podejmuje	 drogę	 wielkopostną,	 zawsze	 znajduje	 się	 na
drodze	 nawrócenia.	 Wielki	 Post	 jest	 „sakramentalnym	 znakiem	 naszego
nawrócenia”,	 naszej	 pielgrzymki	 od	 niewoli	 ku	 wolności,	 którą	 zawsze
trzeba	 ponawiać.	 Jest	 to	 niewątpliwie	 pielgrzymka	 trudna	 i	 tak	 powinno
być,	 bo	 miłość	 wymaga	 trudu,	 ale	 jest	 to	 pielgrzymka	 pełna	 nadziei.
Powiedziałbym	 więcej:	 wielkopostne	 wyjście	 jest	 pielgrzymką,	 w	 której



kształtuje	 się	 sama	 nadzieja.	Wysiłek	 przejścia	 przez	 pustynię	 -	 wszystkie
próby,	pokusy,	złudzenia	i	miraże	-	wszystko	to	służy	ukształtowaniu	silnej,
niezłomnej	nadziei,	na	wzór	nadziei	Dziewicy	Maryi,	która	pośród	ciemności
męki	 i	 śmierci	 swego	 Syna	 nadal	 wierzyła	 i	 miała	 nadzieję	 na	 Jego
zmartwychwstanie,	w	zwycięstwo	miłości	Boga.

Z	 sercem	 otwartym	 na	 tę	 perspektywę	 wkraczamy	 dziś	 w	 Wielki	 Post.
Czując	się	częścią	świętego	ludu	Bożego,	z	radością	rozpoczynamy	dzisiaj	tę
pielgrzymkę	nadziei.	Dziękuję.
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Weselcie	się	nadzieją(Rz	12,	9-13)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	15	marca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dobrze	wiemy,	że	wspaniałe	przykazanie,	jakie	pozostawił	nam	Pan	Jezus
to	 przykazanie	 miłości:	 miłować	 Boga	 całym	 swoim	 sercem,	 całą	 swoją
duszą	i	całym	swoim	umysłem,	a	bliźniego	swego	jak	siebie	samego	(por.	Mt
22,37-39).	 Jesteśmy	 powołani	 do	 miłości,	 do	 miłosierdzia:	 to	 jest	 nasze
najwznioślejsze	 powołanie,	 nasze	 powołanie	 par	 excellence;	 a	 jest	 z	 nim
powiązana	 również	 radość	 chrześcijańskiej	 nadziei.	 Ten,	 kto	 miłuje	 ma
radość,	że	uda	się	jemu	spotkać	wielką	miłość,	którą	jest	sam	Pan.

Apostoł	 Paweł	 w	 wysłuchanym	 przed	 chwilą	 fragmencie	 z	 Listu	 do
Rzymian,	 przestrzega:	 istnieje	 zagrożenie,	 iż	 nasze	miłosierdzie	 może	 być
obłudne,	że	nasza	miłość	może	być	obłudna.	Zatem	musimy	postawić	sobie
pytanie:	 kiedy	 to	 się	 dzieje?	 I	w	 jaki	 sposób	możemy	 być	 pewni,	 że	 nasza
miłość	 jest	 szczera,	 że	 nasze	 miłosierdzie	 jest	 prawdziwe?	 Byśmy	 nie
udawali	 czynienia	 miłości,	 aby	 nasza	 miłość	 nie	 była	 telenowelą,	 lecz
miłością	szczerą,	mocną.

Obłuda	 może	 się	 zagnieździć	 wszędzie,	 nawet	 w	 naszym	 sposobie
miłowania.	 Dzieje	 się	 tak,	 gdy	 nasza	 miłość	 jest	 interesowna,	 pobudzana
interesami	osobistymi,	a	jakże	wiele	jest	tych	miłości	 interesownych;	kiedy
służba	charytatywna,	której	zdajemy	się	poświęcać	pełniona	jest	po	to,	aby
się	pokazać,	albo	żeby	poczuć	zadowolenie	–	jaki	jestem	wspaniały!	–	To	jest
obłuda.	Albo	też,	kiedy	dążymy	do	rzeczy	podsiadających	„widzialność”,	aby
popisywać	się	naszą	inteligencją,	czy	też	naszymi	zdolnościami.	Kryje	się	za
tym	wszystkim	 fałszywa,	 zwodnicza	 idea,	mianowicie,	 iż	 jeśli	 kochamy,	 to
dzieje	 się	 tak	 dlatego,	 że	 jesteśmy	 dobrzy,	 jak	 gdyby	 miłość	 była	 tworem
człowieka,	 wytworem	 naszego	 serca.	 Natomiast	 miłosierdzie	 jest	 jednak
przede	wszystkim	łaską,	jest	darem,	możliwość	miłowania	jest	darem	Boga	i
musimy	o	niego	prosić,	a	On	chętnie	nim	obdarzy,	jeśli	Go	o	to	poprosimy.



Zatem	miłość	jest	laską.	Nie	polega	na	tym,	by	ukazywać,	czym	jesteśmy,	ale
ukazywać	to,	co	daje	nam	Pan,	a	co	swobodnie	przyjmujemy	i	co	nie	może
się	 wyrazić	 w	 spotkaniu	 z	 innymi,	 jeśli	 wcześniej	 nie	 zrodziło	 się	 ze
spotkania	z	łagodnym	i	miłosiernym	obliczem	Jezusa.

Paweł	zachęca,	byśmy	uznali,	że	jesteśmy	grzesznikami	i	że	również	nasz
sposób	miłowania	 naznaczony	 jest	 grzechem.	 Jednocześnie	 jednak,	 niesie
nową	 wieść,	 orędzie	 nadziei:	 Pan	 otwiera	 przed	 nami	 drogę	 wyzwolenia,
zbawienia.	 To	 możliwość,	 abyśmy	 i	 my	 żyli	 wspaniałym	 przykazaniem
miłości	 i	 stawali	 się	 narzędziami	 miłości	 Boga.	 A	 dzieje	 się	 tak,	 gdy
pozwalamy	się	leczyć	i	odnawiać	serce	przez	Chrystusa	zmartwychwstałego.
Zmartwychwstały	 Pan,	 żyjący	 między	 nami,	 żyjący	 z	 nami	 może	 uleczyć
nasze	 serce.	 Czyni	 to,	 jeśli	 Go	 o	 to	 poprosimy.	 To	 On,	 pomimo	 naszej
małości	 i	 nędzy,	 pozwala	 nam	 doświadczać	 współczucia	 Ojca	 i	 świętować
cuda	Jego	miłości.	Wówczas	rozumiemy,	że	to	wszystko,	co	możemy	przeżyć
i	czynić	dla	braci	jest	niczym	innym,	jak	odpowiedzią	na	to,	co	Bóg	uczynił	i
nadal	 dla	nas	 czyni.	Co	więcej,	 to	 sam	Bóg,	 który	 zamieszkując	w	naszym
sercu	i	w	naszym	życiu	stale	staje	się	bliskim	i	służy	tym	wszystkim,	których
spotykamy	 codziennie	 na	 naszej	 drodze,	 począwszy	 od	 ostatnich	 i
najbardziej	potrzebujących,	w	których	rozpoznaje	się	On	jako	pierwszy.

Zatem	Apostoł	Paweł	tymi	słowami	nie	tyle	chce	nas	upomnieć,	ile	raczej
zachęcić	 i	 ożywić	 w	 nas	 nadzieję.	Wszyscy	 bowiem	 doświadczamy,	 że	 nie
żyjemy	w	pełni,	albo	tak	jak	powinniśmy	przykazaniem	miłości.	Ale	nawet	to
jest	łaską,	ponieważ	uświadamia	nam,	że	sami	z	siebie	nie	jesteśmy	w	stanie
prawdziwie	kochać:	potrzebujemy,	aby	Pan	stale	w	nas	odnawiał	ten	dar	w
naszym	 sercu,	 poprzez	 doświadczenie	 Jego	 nieskończonego	 miłosierdzia.
Wtedy	 na	 powrót	 będziemy	 doceniali	 rzeczy	małe,	 proste,	 zwyczajne	 dnia
powszedniego.	Będziemy	 też	 zdolni,	by	miłować	 innych	 tak,	 jak	 ich	miłuje
Bóg,	 pragnąc	 ich	 dobra,	 to	 znaczy	 aby	 byli	 świętymi,	 przyjaciółmi	 Boga.
Będziemy	 też	 szczęśliwi	 z	 powodu	 możliwości	 stawania	 się	 bliskimi	 ludzi
ubogich	i	pokornych,	tak	jak	to	czyni	Jezus	z	każdym	z	nas,	gdy	jesteśmy	z
dala	 od	 Niego,	 by	 pochylić	 się	 do	 stóp	 braci,	 tak	 jak	 On,	 Miłosierny
Samarytanin	 czyni	 z	 każdym	 z	 nas,	 ze	 swoim	 współczuciem	 i
przebaczeniem.

Drodzy	bracia,	Apostoł	Paweł	przypomniał	nam	o	tym,	co	 jest	sekretem,
abyśmy	„radowali	się	nadzieją!”	(Rz	12,12),	abyśmy	żyli	radością	nadziei,	bo
wiemy,	że	w	każdych	okolicznościach,	nawet	najtrudniejszych,	a	także	przez



nasze	własne	 niepowodzenia	 Bożej	miłości	 nie	 brakuje.	 A	 zatem	 z	 sercem
nawiedzonym	i	zamieszkałym	przez	Jego	łaskę	i	wierność	żyjemy	w	radosnej
nadziei	odwzajemnienia	w	braciach,	tymi	drobnymi	rzeczami,	jakie	możemy
uczynić,	to	wiele,	które	codziennie	otrzymujemy	od	Niego.	Dziękuję.
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Słowo	Boże	żywi	nadzieję	(Rz	15,1-6)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	22	marca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Od	kilku	 tygodni	Apostoł	 Paweł	 pomaga	 nam	 lepiej	 zrozumieć	 na	 czym
polega	 chrześcijańska	 nadzieja.	 Powiedzieliśmy,	 że	 nie	 jest	 to	 jedynie
optymizm,	ale	coś	innego,	a	Apostoł	pomaga	nam	to	zrozumieć.	Dziś	czyni
to	zestawiając	ją	z	dwoma	postawami	wyjątkowo	ważnymi	dla	naszego	życia
i	 doświadczenia	 wiary:	 „wytrwałość”	 i	 „pociecha”	 (w.	 4.5).	W	 usłyszanym
przed	chwilą	fragmencie	Listu	do	Rzymian,	są	one	wymienione	dwukrotnie:
najpierw	w	odniesieniu	do	Pisma,	a	następnie	do	samego	Boga.	Jaki	jest	ich
najgłębszy,	 najprawdziwszy	 sens?	 I	 w	 jaki	 sposób	 rzucają	 one	 światło	 na
rzeczywistość	nadziei?

Wytrwałość	możemy	 również	 określić	 jako	 cierpliwość,	 zdolność	 brania
na	 swoje	 barki:	 to	 zdolność	 przetrzymania,	 trwania	 w	 wierności,	 również
wtedy,	kiedy	ciężar	wydaje	się	zbyt	wielki,	nie	do	uniesienia	i	gdy	jesteśmy
kuszeni,	by	oceniać	negatywnie	i	porzucić	wszystko	i	wszystkich.	Natomiast
pociecha	 jest	 łaskę	umiejętności	 zrozumienia	 i	ukazania	w	każdej	 sytuacji,
nawet	tej	najbardziej	naznaczonej	rozczarowaniem	i	cierpieniem,	obecności
i	 działania	 współczującego	 Boga.	 Otóż	 święty	 Paweł	 przypomina	 nam,	 że
wytrwałość	 i	pocieszenie	 są	nam	przekazywane	w	 sposób	 szczególny	przez
Pisma	 (w.	 4),	 całą	 Biblię.	 Rzeczywiście	 Słowo	 Boże	 przede	 wszystkim
prowadzi	nas,	byśmy	skierowali	wzrok	ku	Jezusowi,	aby	Go	lepiej	poznać	i
upodobnić	 się	 do	Niego,	 aby	 coraz	 bardziej	 Jego	 przypominać.	 Po	 drugie,
Słowo	 Boże	 ukazuje	 nam,	 że	 Pan	 jest	 rzeczywiście	 „Bogiem	 wytrwałości	 i
pociechy”	(w.	5),	który	zawsze	pozostaje	wierny	swej	miłości	względem	nas,
to	 znaczy	 jest	 wytrwały	 w	 miłości	 wobec	 nas,	 niestrudzenie	 nas	 kocha,	 i
także	 troszczy	 się	 o	 nas,	 opatrując	 nasze	 rany	 z	 czułością	 swej	 dobroci	 i
miłosierdzia,	to	znaczy	pociesza	nas,	niestrudzenie	nas	pociesza.

W	 tej	 perspektywie	 można	 także	 zrozumieć	 początkowe	 stwierdzanie



Apostoła:	 „My,	 którzy	 jesteśmy	 mocni	 [w	 wierze],	 powinniśmy	 znosić
słabości	 tych,	którzy	są	słabi,	a	nie	szukać	 tylko	 tego,	co	dla	nas	dogodne”
(w.	 1).	 To	 wyrażenie	 „my,	 którzy	 jesteśmy	 mocni”	 może	 wydawać	 się
aroganckie,	 ale	 w	 logice	 Ewangelii	 wiemy,	 że	 tak	 nie	 jest,	 co	 więcej	 jest
wręcz	odwrotnie,	bo	nasza	moc	nie	pochodzi	od	nas,	ale	od	Pana.	Człowiek
doświadczający	w	swoim	życiu	wiernej	miłości	Boga	i	Jego	pocieszenia	jest
zdolny	 do	 bycia	 rzeczywiście,	 a	 wręcz	 ma	 obowiązek	 bycia	 blisko	 braci
najsłabszych	 i	 brania	 na	 siebie	 ich	 słabości.	 Jeśli	 jesteśmy	blisko	Pana,	 to
będziemy	 mieli	 tę	 odwagę,	 by	 być	 blisko	 wobec	 najsłabszych,
potrzebujących,	 oraz	 ich	 pocieszyć,	 dać	 im	 siłę.	 Oznacza	 to	 właśnie	 to.	 A
możemy	 to	 uczynić	 bez	 samozadowolenia,	 ale	 czując	 się	 jedynie	 jakby
„kanał”,	 który	 przekazuje	 dary	 Pana;	 i	 w	 ten	 sposób	 staje	 się	 konkretnie
„siewcą”	nadziei.	Tego	od	nas	chce	Pan,	abyśmy	z	tym	męstwem	i	zdolnością
pocieszania	byli	siewcami	nadziei.	A	potrzeba	dziś	siewców	nadziei	i	nie	jest
to	łatwe.

Owocem	 tego	 stylu	 życia	 nie	 jest	 jakaś	 wspólnota,	 w	 której	 niektórzy
należą	do	pierwszej	ligi,	to	znaczy	są	mocni,	a	inni,	„drugoligowcy”	są	słabi.
Owocem	natomiast,	jak	powiada	św.	Paweł,	jest	to	by	„wzorem	Chrystusa	te
same	uczucia	żywić	do	siebie”	(w.	5).	Słowo	Boże	żywi	taką	nadzieję,	która
przekłada	się	w	konkretny	sposób	na	dzielenie	się	we	wzajemnej	służbie.	Bo
nawet	ci,	którzy	są	„mocni”,	wcześniej	czy	później	doświadczają	kruchości	i
potrzebują	 pocieszenia	 innych	 osób.	 Odwrotnie	 w	 słabości	 można	 zawsze
zaoferować	uśmiech	 lub	pomocną	 rękę	 swemu	bratu	w	potrzebie.	 I	 jest	 to
wspólnota,	która	 „zgodnie	 jednymi	ustami	wielbi	Boga”	 (por.	w.	6).	Ale	 to
wszystko	 jest	 możliwe,	 o	 ile	 umieszczamy	 w	 centrum	 Chrystusa	 i	 Jego
Słowo.	 To	On,	 i	 tylko	On	 jest	 „mocnym	 bratem”,	 który	 troszczy	 się	 o	 nas
wszystkich:	 bowiem	 wszyscy	 potrzebujemy,	 byśmy	 byli	 wzięci	 na	 barki
Dobrego	Pasterza	i	poczuli	się	objęci	Jego	czułym	i	troskliwym	spojrzeniem.

Drodzy	 przyjaciele,	 nigdy	 nie	 będziemy	 w	 stanie	 dostatecznie
podziękować	Bogu	za	dar	Jego	Słowa,	który	uobecnia	się	w	Piśmie	Świętym.
To	 w	 nim	 Ojciec	 Pana	 naszego	 Jezusa	 Chrystusa	 objawia	 się	 jako	 „Bóg
wytrwałości	 i	 pocieszenia”.	 I	 to	 tam	 stajemy	 się	 świadomi	 tego,	 że	 nasza
nadzieja	 nie	 opiera	 się	 na	 naszych	 zdolnościach	 i	 na	 naszych	 siłach,	 ale
wsparciu	 Boga	 i	 na	 wierności	 Jego	miłości,	 to	 znaczy	 na	mocy	 Boga	 i	 na
pocieszeniu	Boga.	Dziękuję.
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Wbrew	nadziei	uwierzył	nadziei	(Rz	4,16-25)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	29	marca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Usłyszany	przed	chwilą	fragment	listu	świętego	Pawła	do	Rzymian	jest	dla
nas	 wspaniałym	 darem.	 Jesteśmy	 bowiem	 przyzwyczajeni,	 by	 uznawać	 w
Abrahamie	 naszego	 ojca	 w	 wierze.	 Dziś	 Apostoł	 uświadamia	 nam,	 że
Abraham	jest	 też	dla	nas	ojcem	w	nadziei,	a	 to	dlatego,	że	w	 jego	dziejach
możemy	 już	 znaleźć	 zapowiedź	 zmartwychwstania,	 nowego	 życia,	 które
przezwycięża	zło	i	samą	śmierć.

Mowa	w	 tekście,	 że	Abraham	uwierzył	w	Boga	„który	ożywia	umarłych	 i
to,	 co	 nie	 istnieje,	 powołuje	 do	 istnienia”	 (Rz	 4,17).	 Następnie	 mamy
uściślenie:	„Nie	zachwiał	się	w	wierze,	choć	stwierdził,	że	ciało	jego	jest	już
obumarłe	…	 i	 że	 obumarłe	 jest	 łono	 Sary”	 (Rz	 4,19).	 To	 jest	 właśnie	 owo
doświadczenie,	do	którego	przeżywania	 i	my	jesteśmy	wezwani.	Bóg,	który
objawia	 się	 Abrahamowi	 jest	 Bogiem,	 który	 zbawia,	 Bogiem,	 który
wyprowadza	 z	 rozpaczy	 i	 śmierci,	 Bogiem,	 który	 powołuje	 do	 życia.	 W
dziejach	 Abrahama	 wszystko	 staje	 się	 hymnem	 na	 cześć	 Boga,	 który
wyzwala	 i	odradza,	wszystko	staje	 się	proroctwem.	A	staje	 się	proroctwem
dla	 nas,	 którzy	 teraz	 rozpoznajemy	 i	 celebrujemy	 spełnienie	 tego
wszystkiego	 w	 tajemnicy	 paschalnej.	 Bóg	 rzeczywiście	 „wskrzesił	 z
martwych	Jezusa”	 (Rz	4,24),	abyśmy	 i	my	mogli	w	Nim	przejść	ze	śmierci
do	życia.	I	doprawdy	wtedy	Abraham	może	słusznie	również	być	nazywany
„ojcem	wielu	narodów”,	ponieważ	jaśnieje	jako	zapowiedź	nowej	ludzkości,
odkupionej	 przez	 Chrystusa	 z	 grzechu	 i	 śmierci,	 wprowadzonej	 raz	 na
zawsze	w	objęcia	miłości	Boga.

W	tym	momencie,	Paweł	pomaga	nam	skoncentrować	się	na	ścisłej	więzi
między	wiarą	a	nadzieją.	Stwierdza	on	bowiem,	że	Abraham	„wbrew	nadziei
uwierzył	nadziei”	(Rz	4,18).	Nasza	nadzieja	nie	opiera	się	na	rozumowaniu,
prognozach	i	ludzkich	gwarancjach.	Przejawia	się	ona	tam,	gdzie	nie	ma	już



nadziei,	 gdzie	 nie	 ma	 niczego,	 w	 czym	 można	 by	 pokładać	 nadzieję,
podobnie	 jak	 to	 miało	 miejsce	 w	 przypadku	 Abrahama,	 w	 obliczu	 jego
bliskiej	śmierci	i	bezpłodności	jego	żony,	Sary.	Dla	nich	nie	było	już	wyjścia,
nie	 mogli	 mieć	 dzieci	 i	 w	 tej	 sytuacji	 Abraham	 uwierzył	 i	 miał	 nadzieję
wbrew	 wszelkiej	 nadziei,	 a	 to	 jest	 wspaniale!	 Wielka	 nadzieja	 jest
zakorzeniona	 w	 wierze,	 i	 właśnie	 dlatego	 jest	 ona	 zdolna	 do	 wykroczenia
poza	wszelką	nadzieję.	Tak,	ponieważ	nie	opiera	się	na	naszym	słowie,	ale
na	Słowie	Boga.	Zatem	również	w	tym	sensie	 jesteśmy	wezwani	do	pójścia
za	przykładem	Abrahama,	który	pomimo	oczywistości	 sytuacji	 zdającej	 się
wieść	ku	śmierci,	pokładał	ufność	w	Bogu,	 „był	przekonany,	 że	mocen	 jest
On	również	wypełnić,	co	obiecał”	(Rz	4,21).

Chciałbym	 wam	 zadać	 pytanie:	 czy	 my	 wszyscy	 jesteśmy	 o	 tym
przekonani?	Czy	jesteśmy	przekonani,	że	Bóg	nas	miłuje?	I	że	to	wszystko,
co	nam	obiecał	gotów	jest	wypełnić?	–	Ależ	Ojcze,	ile	za	to	musimy	zapłacić?
Jest	pewna	cena	 -	 trzeba	otworzyć	 serce!	Otwórzcie	wasze	 serca,	 a	 ta	moc
Boga	będzie	was	prowadziła	naprzód	i	sprawi	cudowne	rzeczy!	I	nauczy	was,
czym	 jest	nadzieja.	To	 jest	 jedyna	nadzieja:	otworzyć	serce	na	wiarę,	a	On
uczyni	resztę.	Oto	paradoks,	a	jednocześnie	najmocniejszy,	najwznioślejszy
element	 naszej	 nadziei!	 Nadziei	 opartej	 na	 obietnicy,	 która	 z	 ludzkiego
punktu	 widzenia	 wydaje	 się	 niepewna	 i	 niemożliwa	 do	 przewidzenia,	 ale
której	 nie	 zabraknie	 nawet	 w	 obliczu	 śmierci,	 kiedy	 tym,	 który	 składa
obietnicę	jest	Bóg	zmartwychwstania	i	życia.	Tego	nie	obiecuje	byle	kto,	ale
obiecującym	jest	Bóg	zmartwychwstania	i	życia.

Drodzy	bracia	i	siostry,	prośmy	dziś	Pana	o	łaskę	trwania	będąc	opartymi
nie	 tyle	 na	 naszych	 zabezpieczeniach,	 na	 naszych	 zdolnościach,	 ile	 na
nadziei	 wypływającej	 z	 obietnicy	 Boga,	 jako	 prawdziwe	 dzieci	 Abrahama.
Kiedy	Bóg	obiecuje,	to	wypełnia	swoją	obietnicę.	Nigdy	nie	zabraknie	Jego
słowa.	A	wtedy	 nasze	 życie	 nabierze	 nowego	 światła,	wiedząc,	 że	 Ten,	 kto
wskrzesił	swego	Syna,	wskrzesi	również	nas	i	uczyni	nas	naprawdę	jedno	z
Nim,	wraz	 ze	wszystkimi	 naszymi	 braćmi	w	wierze.	My	wszyscy	wierzmy.
Jesteśmy	 na	 placu	 św.	 Piotra,	 by	 wielbić	 Pana,	 będziemy	 śpiewali	 „Ojcze
nasz”	 i	 przyjmiemy	 błogosławieństwo,	 ale	 to	 wszystko	 mija.	 Jeśli	 dzisiaj
otworzymy	nasze	serce,	to	wówczas	spotkamy	się	znowu	wszyscy	razem	na
placu	w	Niebie	i	otrzymamy	obietnicę,	jaką	złożył	nam	Pan.	Dziękuję.
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Uzasadniać	nadzieję,	która	w	nas	jest	(1	Pt	3,	8-17)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	5	kwietnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Pierwszy	 List	 apostoła	 Piotra	 zawiera	 w	 sobie	 niezwykłą	 treść!	 Potrafi
tchnąć	wielkie	pocieszenie	 i	pokój	ukazując,	 że	Pan	 jest	 zawsze	obok	nas	 i
nigdy	 nas	 nie	 opuszcza,	 zwłaszcza	 w	 najbardziej	 delikatnych	 i
najtrudniejszych	 chwilach	 naszego	 życia.	 Cóż	 jednak	 jest	 „sekretem”	 tego
listu,	a	zwłaszcza	usłyszanego	przed	chwilą	fragmentu	(por.	1	P	3,8-17)?	Oto
moje	pytanie.	Wiem,	że	weźmiecie	dziś	Nowy	Testament,	poszukacie	1	Listu
św.	Piotra,	i	powoli	przeczytacie,	aby	zrozumieć	tajemnicę	mocy	tego	słowa.
Co	jest	sekretem	tego	Listu?

1.	 Sekret	 polega	 na	 tym,	 że	 list	 ten	 jest	 bezpośrednio	 zakorzeniony	 w
wydarzeniu	paschalnym,	w	sercu	tajemnicy,	do	której	bliskiego	przeżywania
się	 przygotowujemy,	 dostrzegając	 w	 ten	 sposób	 całe	 światło	 i	 radość,
wypływające	 ze	 śmierci	 i	 zmartwychwstania	 Chrystusa.	 Chrystus
prawdziwie	 zmartwychwstał.	 To	piękne	pozdrowienia,	 jakim	witamy	 się	w
dzień	Wielkanocy:	 Chrystus	 zmartwychwstał,	 jak	 to	 czyni	 wiele	 narodów.
Przypomnienie	sobie:	Chrystus	żyje	i	jest	obecny	wśród	nas.	Żyje	i	mieszka
w	 każdym	 z	 nas.	 Dlatego	 Piotr	 zachęca	 nas	 stanowczo,	 byśmy	 oddawali
Jemu	cześć	w	naszych	sercach	 (por.	w.	 15).	Tutaj	Pan	zamieszkał	w	chwili
naszego	chrztu,	i	od	tej	pory	stale	odnawia	nas	i	nasze	życie,	napełniając	nas
swoją	miłością	 i	 pełnią	 swego	Ducha.	Dlatego	właśnie	Apostoł	 zaleca	nam
uzasadnienie	tej	nadziei,	która	jest	w	nas	(por.	w.	15):	nasza	nadzieja	nie	jest
pojęciem,	nie	jest	uczuciem,	nie	jest	związana	z	jakiś	telefonem,	mnóstwem
bogactwa,	 nie!	 Nasza	 nadzieja	 jest	 Osobą,	 jest	 to	 Pan	 Jezus,	 którego
rozpoznajemy	 jako	 żywego	 i	 obecnego	 w	 nas	 i	 w	 naszych	 braciach,	 bo
Chrystus	zmartwychwstał.	Narody	słowiańskie	pozdrawiając	się	nawzajem,
zamiast	 mówić	 „dzień	 dobry”,	 „dobry	 wieczór”,	 w	 okresie	 wielkanocnym
witają	 się	 słowami	 „Christos	 voskrese!”,	 mówią	 do	 siebie	 „Chrystus
zmartwychwstał!”.	 Mówią	 to	 z	 radością.	 Pozdrawiają	 nas	 „dzień	 dobry”	 i



„dobry	wieczór”,	słowami:	„Chrystus	zmartwychwstał!”.

2.	 Zatem	 rozumiemy,	 że	 tę	 nadzieję	 trzeba	 nie	 tyle	 uzasadniać	 na
poziomie	teoretycznym,	słowami,	ile	przede	wszystkim	poprzez	świadectwo
życia,	 i	 to	 zarówno	 we	 wspólnocie	 chrześcijańskiej	 jak	 i	 poza	 nią.	 Jeśli
Chrystus	 żyje	 i	 mieszka	 w	 nas,	 w	 naszych	 sercach,	 to	 musimy	 również
pozwolić,	aby	stawał	się	widzialnym,	aby	w	nas	działał.	Oznacza	to,	że	Pan
Jezus	 musi	 stawać	 się	 coraz	 bardziej	 naszym	 wzorem	 życia	 i	 że	 musimy
nauczyć	 się	postępować	 tak,	 jak	On	postępował.	Czynić	 to	 samo,	 co	 czynił
Jezus.	Zatem	nadzieja,	która	mieszka	w	nas	nie	może	być	w	nas	 skryta,	w
naszych	sercach	–	była	by	w	takim	przypadku	słabą	nadzieją,	która	nie	ma
odwagi,	 by	 wyjść	 na	 zewnątrz	 i	 ukazać	 się.	 Natomiast	 nasza	 nadzieja,	 jak
wynika	z	cytowanego	przez	Piotra	psalmu	33,	koniecznie	musi	ujawniać	się
na	 zewnątrz,	 nabierając	 subtelnej	 i	 niepowtarzalnej	 formy	 łagodności,
szacunku	i	życzliwości	wobec	bliźnich,	posuwając	się	wręcz	do	przebaczenia
tym,	 którzy	 wyrządzają	 nam	 krzywdę.	 Osoba,	 która	 nie	 ma	 nadziei	 nie
potrafi	 przebaczyć.	 Nie	 potrafi	 dać	 pocieszenia	 przebaczenia	 i	 mieć
pocieszenia	przebaczenia.	Tak,	ponieważ	tak	uczynił	Jezus	i	tak	czyni	nadal
poprzez	tych,	którzy	robią	Jemu	miejsce	w	swoich	sercach	i	w	swoim	życiu,
będąc	świadomymi,	że	zła	nie	pokonuje	się	złem,	ale	pokorą,	miłosierdziem	i
łagodnością.	 Mafiosi	 myślą,	 że	 zło	 można	 zwyciężyć	 złem,	 i	 dlatego
dopuszczają	 się	 zemsty	 i	 wielu	 rzeczy,	 o	 których	 wszyscy	 wiemy.	 Ale	 nie
wiedzą	czym	jest	pokora,	miłosierdzie	i	łagodność.	A	dlaczego	tak	się	dzieje?
Bo	mafiosi	nie	mają	nadziei!	Pomyślcie	o	tym…

3.	 Dlatego	 Piotr	 mówi,	 że	 „Lepiej	 …	 cierpieć	 dobrze	 czyniąc,	 aniżeli
czyniąc	 źle”	 (w.	 17):	 nie	 oznacza	 to,	 że	 dobrze	 jest	 cierpieć	 ale,	 że	 gdy
cierpimy	 z	 powodu	dobra,	 jesteśmy	w	komunii	 z	 Panem,	 który	 zgodził	 się
cierpieć	 i	 być	 przybitym	 do	 krzyża	 dla	 naszego	 zbawienia.	 Kiedy	 zatem
również	 my,	 w	 najmniejszych	 lub	 najwspanialszych	 sytuacjach	 naszego
życia,	godzimy	się	cierpieć	dla	dobra,	to	tak	jakbyśmy	rozsypywali	wokół	nas
ziarna	zmartwychwstania	i	życia,	 i	sprawiali	aby	pośród	ciemności	 jaśniało
światło	 Paschy.	 Dlatego	 Apostoł	 zachęca	 nas,	 abyśmy	 zawsze	 odpowiadali
„dobrym	 słowem”	 (w.	 9):	 błogosławieństwo	 nie	 jest	 formalnością,	 nie	 jest
jedynie	oznaką	uprzejmości,	ale	to	wielki	dar,	który	sami	otrzymaliśmy	jako
pierwsi	 i	 który	 możemy	 dzielić	 z	 innymi.	 Jest	 to	 przepowiadanie	 miłości
Boga,	miłości	bez	miary,	która	się	nie	wyczerpuje,	której	nigdy	nie	brakuje	i
która	stanowi	prawdziwy	fundament	naszej	nadziei.



Drodzy	 przyjaciele,	 teraz	 rozumiemy	 również,	 dlaczego	 Piotr	 Apostoł
nazywa	 nas	 „błogosławionymi”,	 kiedy	 musieliśmy	 cierpieć	 dla
sprawiedliwości	 (por.	 w.	 13).	 Nie	 tylko	 z	 powodu	 moralnego	 lub
ascetycznego,	 ale	 dlatego,	 że	 za	 każdym	 razem,	 kiedy	 stajemy	 po	 stronie
ostatnich	i	usuniętych	na	margines,	lub	kiedy	nie	odpowiadamy	złem	na	zło,
ale	przebaczając,	bez	zemsty,	przebaczając	i	błogosławiąc,	zawsze	kiedy	tak
czynimy,	promieniejemy,	 jako	 żywe	 i	 jaśniejące	 znaki	nadziei,	 stając	 się	w
ten	 sposób	narzędziami	pocieszenia	 i	pokoju,	według	 serca	Bożego.	W	 ten
sposób	 idąc	 naprzód	 z	 delikatnością	 i	 łagodnością,	 będąc	miłymi,	 czyniąc
dobro,	 również	 tym,	 którzy	 nas	 nie	 miłują,	 dzisiaj	 wyrządzają	 krzywdę.
Idźmy	naprzód!
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Na	krzyżu	zawsze	się	odradza	nasza	nadzieja	(J	12,
24-25)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	12	kwietnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	ubiegłą	niedzielę	upamiętniliśmy	wjazd	Jezusa	do	Jerozolimy,	pośród
radosnych	okrzyków	uczniów	i	wielkich	rzesz.	Ludzie	ci	pokładali	w	Jezusie
wielkie	 nadzieje:	 liczni	 oczekiwali	 od	 Niego	 cudów	 i	 wielkich	 znaków,
ukazujących	władzę,	a	nawet	uwolnienia	od	okupujących	nieprzyjaciół.	Któż
z	 nich	 mógłby	 sobie	 wyobrazić,	 że	 wkrótce	 Jezus	 będzie	 natomiast
upokorzony,	skazany	i	zabity	na	krzyżu?	Doczesne	nadzieje	tych	ludzi	runą
w	obliczu	krzyża.	Ale	my	wierzymy,	że	właśnie	na	krzyżu	nasza	nadzieja	się
odrodziła.	 Nadzieje	 doczesne	 upadają	 w	 obliczu	 krzyża,	 ale	 odradzają	 się
nowe	 nadzieje,	 te	 nadzieje,	 które	 trwają	 na	 zawsze.	 Nadzieja	 zrodzona	 z
krzyża	 jest	 inna	 od	 tych,	 które	 upadają,	 do	 nadziei	 świata.	 Ale	 o	 jakiej
nadziei	jest	mowa?	Tej	nadziei	rodzącej	się	z	krzyża.

W	 zrozumieniu	 tego	 mogą	 nam	 dopomóc	 słowa	 wypowiedziane	 przez
Jezusa	zaraz	po	wjeździe	do	Jerozolimy:	„Jeżeli	ziarno	pszenicy	wpadłszy	w
ziemię	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	ale	jeżeli	obumrze,	przynosi	plon
obfity”	(J	12,24).	Spróbujmy	pomyśleć	o	ziarnie,	albo	małym	nasieniu,	które
pada	w	ziemię.	Jeśli	pozostanie	zamknięte	w	sobie,	nic	się	nie	wydarzy.	Jeśli
natomiast	 pęknie,	 otworzy	 się,	 to	 wówczas	 rodzi	 kłos,	 odrośl,	 a	 później
roślinę,	a	roślina	przyniesie	owoce.

Jezus	przyniósł	 na	 świat	nową	nadzieję	 i	 uczynił	 to	na	 sposób	nasienia:
stał	 się	maluczkim,	 jak	 ziarno.	Opuścił	 swoją	 niebieską	 chwałę,	 aby	wejść
między	nas:	 „padł	w	ziemię”.	Ale	 to	 jeszcze	nie	wystarczało.	Aby	przynieść
owoc.	 Jezus	 żył	 miłością	 aż	 do	 końca,	 dając	 się	 złamać	 przez	 śmierć,	 jak
ziarno	 pod	 ziemią.	 Właśnie	 tam,	 w	 skrajnym	 punkcie	 swego	 uniżenia	 –
który	 jest	 również	 najwznioślejszym	 punktem	miłości	 –	 wzeszła	 nadzieja.
Jeśli	 ktoś	 was	 pyta:	 jak	 się	 rodzi	 nadzieja:	 -	 na	 krzyżu,	 popatrz	 na	 krzyż,



spójrz	na	Chrystusa	ukrzyżowanego.	To	 stamtąd	nadejdzie	nadzieja,	 która
już	więcej	nie	zaniknie,	która	trwa	aż	po	życie	wieczne.	A	ta	nadzieja	wzeszła
właśnie	 z	 powodu	 mocy	 miłości:	 ponieważ	 miłość,	 która	 „we	 wszystkim
pokłada	 nadzieję,	 wszystko	 przetrzyma”	 (1	 Kor	 13,7),	 miłość,	 która	 jest
życiem	Boga	odnowiła	wszystko,	do	czego	dotarła.	Tak	więc	w	wydarzeniu
Paschy	Jezus	przekształcił,	biorąc	je	na	siebie:	nasz	grzech	w	przebaczenie.
Posłuchajcie	uważnie	jaka	jest	przemiana,	dokonywana	przez	Paschę:	Jezus
przekształcił	 naszą	 śmierć	 w	 zmartwychwstanie,	 nasz	 lęk	 w	 zaufanie.	 Oto
dlaczego	 tam,	 na	 krzyżu,	 zrodziła	 się	 i	 zawsze	 się	 odradza	 nasza	 nadzieja.
Oto	dlaczego	z	Jezusem	wszelkie	nasze	ciemności	mogą	być	przekształcone
w	 światło,	 każda	 porażka	 w	 zwycięstwo,	 każde	 rozczarowanie	 w	 nadzieję.
Wszystko.	Nadzieja	zwycięża	wszystko,	ponieważ	rodzi	się	z	miłości	Jezusa,
który	stał	się	 jakby	ziarnem	rzuconym	w	ziemię	 i	umarł,	aby	dać	życie,	a	z
tego	życia	pełnego	miłości	pochodzi	nadzieja.

Kiedy	 wybieramy	 nadzieję	 Jezusa,	 to	 stopniowo	 odkrywamy,	 że
zwycięskim	 sposobem	 życia	 jest	 ów	 styl	 ziarna,	 pokornej	miłości.	 Nie	ma
innej	 drogi,	 aby	 pokonać	 zło	 i	 dać	 światu	 nadzieję.	 Ale	 możecie	 mi
powiedzieć:	„Nie,	jest	to	logika	przegrywająca!”.	Mogło	by	się	tak	wydawać,
bo	 ten	 kto	 kocha,	 traci	 władzę.	 Czy	 o	 tym	 myśleliście?	 Kto	 kocha,	 traci
władzę.	Ten	kto	daje	wyzbywa	się	czegoś,	a	miłowanie	jest	darem.	W	istocie
logika	ziarna,	które	obumiera,	pokornej	miłości,	 jest	drogą	Boga,	 i	 tylko	ta
logika	wydaje	owoc.	Widzimy	to	również	w	nas:	posiadanie	zawsze	pobudza,
aby	 chcieć	 czegoś	 innego:	 coś	 dla	 siebie	 otrzymałem	 i	 zaraz	 chcę	 coś
nowego,	wspanialszego	 i	 tak	 dalej,	 i	 nigdy	 nie	 jestem	 zadowolony.	 Jest	 to
brzydkie	 pragnienie.	 Im	 masz	 więcej,	 tym	 więcej	 chcesz.	 To	 okropne.
Człowiek	 żarłoczny	 nigdy	 nie	 jest	 zaspokojony.	 A	 Jezus	 mówi	 wyraźnie:
„Ten,	kto	kocha	swoje	życie,	traci	je”	(J	12,25).	Jesteś	żarłoczny,	lubisz	mieć
wiele	rzeczy,	ale	wszystko	utracisz,	nawet	twoje	życie,	czyli:	kto	kocha	to	co
własne	i	żyje	dla	swoich	interesów	chełpi	się	tylko	sobą	i	traci.	Kto	natomiast
przyjmuje,	 jest	dyspozycyjny	 i	 służy	 innym,	żyje	na	sposób	Boga:	wówczas
jest	wygrywającym,	zbawia	siebie	samego	i	innych:	staje	się	ziarnem	nadziei
dla	świata.	Wspaniale	jest	pomagać	innymi…ale	może	ulegniemy	znużeniu?
Takie	 jest	 życie,	 ale	 serce	 napełnia	 się	 radością	 i	 nadzieją.	 Ale	 połączenie
miłości	i	nadziei	wyraża	się	w	służeniu,	w	dawaniu.

Oczywiście,	ta	prawdziwa	miłość	przechodzi	przez	krzyż,	ofiarę,	podobnie
jak	dla	Jezusa.	Krzyż	 jest	konieczny,	ale	nie	 jest	celem.	Celem	jest	chwała,
jak	nam	to	ukazuje	Pascha.	A	tutaj	spieszy	nam	z	pomocą	inny	piękny	obraz,



który	Jezus	pozostawił	swoim	uczniom	podczas	Ostatniej	Wieczerzy.	Mówi:
„Kobieta,	 gdy	 rodzi,	 doznaje	 smutku,	 bo	 przyszła	 jej	 godzina.	 Gdy	 jednak
urodzi	 dziecię,	 już	 nie	 pamięta	 o	 bólu	 z	 powodu	 radości,	 że	 się	 człowiek
narodził	na	świat”	 (J	 16,21).	Otóż	dawanie	życia,	a	nie	posiadanie	go,	daje
radość.	I	to	właśnie	czynią	matki:	wydają	nowe	życie,	cierpią,	ale	potem	są
radosne,	 szczęśliwe,	ponieważ	urodziły	nowe	życie.	To	daje	 radość.	Miłość
rodzi	 życie,	 a	 nawet	 nadaje	 sens	 cierpieniu.	 Miłość	 jest	 motorem
sprawiającym,	 że	 nasza	 nadzieja	 posuwa	 się	 naprzód.	 Powtarzam:	 miłość
jest	motorem	sprawiającym,	że	nasza	nadzieja	posuwa	się	naprzód.	A	każdy
z	nas	może	 zadać	 sobie	pytanie:	 „czy	kocham?	Czy	nauczyłem	się	kochać?
Czy	 uczę	 się	 codziennie,	 aby	 kochać	 bardziej?”.	 Bo	 miłość	 jest	 motorem
sprawiającym,	że	nasza	nadzieja	posuwa	się	naprzód.

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 w	 tych	 dniach,	 dniach	 miłości,	 pozwólmy	 się
ogarnąć	 tajemnicą	 Jezusa,	 który,	 jak	 ziarno	 pszenicy	 umierając	 daje	 nam
życie.	On	jest	ziarnem	naszej	nadziei.	Kontemplujemy	krzyż,	źródło	nadziei.
Stopniowo	zrozumiemy,	że	życie	nadzieją	wraz	z	Jezusem	jest	uczeniem	się
dostrzegania	już	odtąd	rośliny	w	ziarnie,	Paschy	w	krzyżu,	życia	w	śmierci.
Ale	 chciałbym	 wam	 dać	 zadanie	 domowe.	 Warto,	 abyśmy	 wszyscy
zatrzymali	się	przed	krzyżem	-	wszyscy	macie	go	w	domu	-	spojrzeli	na	niego
i	 powiedzieli:	 „Z	 Tobą	 nic	 nie	 jest	 stracone.	 Z	 Tobą	 zawsze	 mogę	 mieć
nadzieję.	 Ty	 jesteś	 moją	 nadzieją”.	 Wyobraźmy	 sobie	 teraz	 krucyfiks	 i
wszyscy	razem	powiedzmy	Jezusowi	Ukrzyżowanemu	trzykrotnie:	„Ty	jesteś
moją	nadzieją”	[powtarzają	trzykrotnie].	Dziękuję.
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Chrystus	Zmartwychwstały,	nasza	nadzieia	(1	Cor	15)

Audiencja	Ogólna	z	dnia	19	kwietnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Spotykamy	 się	 dzisiaj	 w	 świetle	 Paschy,	 którą	 obchodziliśmy	 i	 nadal
liturgicznie	 świętujemy.	 Dlatego	 w	 naszym	 cyklu	 katechez	 o	 nadziei
chrześcijańskiej,	 pragnę	 wam	 dziś	 powiedzieć	 o	 Chrystusie
Zmartwychwstałym,	naszej	nadziei	 tak,	 jak	nam	Go	przedstawia	św.	Paweł
w	Pierwszym	Liście	do	Koryntian	(por.	rozdz.	15).

Apostoł	chce	rozwiązać	problem,	który	we	wspólnocie	Koryntu	na	pewno
znajdował	 się	 w	 centrum	 dyskusji.	 Zmartwychwstanie	 jest	 ostatnim
tematem	poruszonym	w	Liście,	ale	zapewne	co	do	znaczenia	jest	pierwszym:
wszystko	opiera	się	bowiem	na	tym	założeniu.

Zwracając	się	do	swoich	chrześcijan,	Paweł	wychodzi	od	bezsprzecznych
danych,	 które	 nie	 są	 wynikiem	 refleksji	 jakiegoś	 mędrca,	 ale	 faktem,
prostym	 faktem,	 który	miał	miejsce	w	 życiu	 pewnych	 osób.	 Stąd	 rodzi	 się
chrześcijaństwo.	Nie	jest	ono	ideologią,	ani	systemem	filozoficznym,	ale	jest
pielgrzymką	 wiary,	 która	 wychodzi	 od	 zdarzenia,	 zaświadczonego	 przez
pierwszych	uczniów	Jezusa.	Paweł	podsumowuje	 je	w	następujący	sposób:
Jezus	 umarł	 za	 nasze	 grzechy,	 został	 pogrzebany	 i	 trzeciego	 dnia
zmartwychwstał,	ukazał	się	Piotrowi	oraz	Dwunastu	(por.	1	Kor	15,3-5).	To
jest	fakt	-	umarł,	został	pogrzebany,	zmartwychwstał,	objawił	się	-	to	znaczy
Jezus	żyje	–	to	jest	istotą	orędzia	chrześcijańskiego.

Głosząc	 to	 wydarzenie,	 które	 jest	 centralnym	 rdzeniem	 wiary,	 Paweł
szczególnie	podkreśla	ostatni	element	tajemnicy	paschalnej,	to	znaczy	fakt,
że	Jezus	 zmartwychwstał.	Gdyby	 rzeczywiście	wszystko	 skończyło	 się	wraz
ze	 śmiercią,	 to	mielibyśmy	w	Nim	wzór	 najwyższego	 poświęcenia,	 ale	 nie
mogłoby	 to	 rodzić	 naszej	 wiary.	 Był	 bohaterem?	 Nie,	 umarł,	 ale
zmartwychwstał.	 Bo	 wiara	 rodzi	 się	 ze	 zmartwychwstania.	 Godzenie	 się	 z
tym,	 że	 Chrystus	 umarł,	 i	 umarł	 ukrzyżowany,	 nie	 jest	 aktem	 wiary.



Natomiast	 jest	 nim	 wiara,	 że	 zmartwychwstał.	 Nasza	 wiara	 rodzi	 się	 w
Poranek	 Wielkanocny.	 Paweł	 tworzy	 listę	 osób,	 którym	 ukazał	 się	 Jezus
zmartwychwstały	(por.	ww.	5-7).	Mamy	tu	małą	syntezę	wszystkich	opisów
paschalnych	oraz	wszystkich	osób,	które	zetknęły	się	ze	Zmartwychwstałym.
Na	szczycie	listy	są	Kefas,	to	znaczy	Piotr	oraz	grupa	Dwunastu,	a	następnie
„pięćset	 braci”	 z	 których	 wielu	 nadal	 mogło	 zaświadczyć,	 następnie
wymieniony	 jest	 Jakub.	 Ostatnim	 na	 liście	 –	 jako	 najmniej	 godny	 ze
wszystkich	–	jest	on	sam	Paweł,	który	mówi	o	sobie:	„jako	poroniony	płód”
(por.	w.	8).

Paweł	 używa	 tego	 terminu,	 ponieważ	 jego	 osobista	 historia	 jest
dramatyczna:	 on	 nie	 był	 ministrantem,	 lecz	 prześladowcą	 Kościoła,
chlubiącym	się	swoimi	przekonaniami.	Był	człowiekiem	o	ustalonej	pozycji
społecznej,	 z	 bardzo	 jasnym	 pojęciem	 o	 tym,	 czym	 jest	 życie	 i	 jakie	 są
związane	 z	 nim	 obowiązki.	 Ale	 w	 tym	 doskonałym	 obrazie	 -	 w	 Pawle
wszystko	 było	 doskonałe.	 Wszystko	 wiedział,	 ale	 w	 tych	 doskonałych
ramach	życia	pewnego	dnia	wydarzyło	się	coś,	czego	absolutnie	nie	dało	się
przewidzieć:	 spotkanie	 z	 Jezusem	 zmartwychwstałym	 na	 drodze	 do
Damaszku.	 Był	 tam	 nie	 tylko	 człowiek,	 który	 upadł	 na	 ziemię:	 był	 tam
człowiek	 owładnięty	 wydarzeniem,	 które	 całkowicie	 wywróciło	 sens	 jego
życia.	 I	 prześladowca	 staje	 się	 apostołem.	Dlaczego?	 Bo	widziałem	 Jezusa
żyjącego,	 bo	 widziałem	 Jezusa	 Chrystusa	 zmartwychwstałego.	 To	 jest
fundamentem	wiary	 Pawła,	 podobnie	 jak	 i	 wiary	 innych	 apostołów,	 także
prawdziwej	wiary	Kościoła	oraz	naszej	wiary.

Jakże	 wspaniale	 pomyśleć,	 że	 chrześcijaństwo	 jest	 w	 zasadzie	 tym
właśnie!	Jest	nie	tyle	naszym	poszukiwaniem	wobec	Boga	–	poszukiwaniem
doprawdy	nieokreślonym	–	 ile	 raczej	 poszukiwaniem	Boga	względem	nas.
Jezus	 nas	 ujął,	 pochwycił,	 pozyskał	 nas,	 aby	 już	 nas	 nie	 opuścić.
Chrześcijaństwo	jest	łaską,	jest	zaskoczeniem	i	dlatego	zakłada	serce	zdolne
do	 zadziwienia.	 Serce	 zamknięte,	 serce	 racjonalistyczne	 nie	 jest	 zdolne	 do
zadziwienia	 i	 nie	 może	 zrozumieć,	 czym	 jest	 chrześcijaństwo.	 Bo
chrześcijaństwo	jest	łaską,	a	łaskę	się	jedynie	postrzega,	co	więcej	–	spotyka
w	zadziwieniu	spotkania.

Tak	więc,	pomimo	że	jesteśmy	grzesznikami,	a	my	wszyscy	nimi	jesteśmy
pomimo,	że	nasze	dobre	intencje	pozostają	na	papierze,	lub	jeśli,	patrząc	na
nasze	życie,	zdajemy	sobie	sprawę,	że	doliczyliśmy	się	wielu	niepowodzeń...
W	poranek	wielkanocny	możemy	uczynić	tak,	jak	te	osoby,	o	których	mówi



nam	Ewangelia:	pójść	do	grobu	Jezusa,	zobaczyć	odwalony	wielki	kamień	i
pomyśleć,	 że	 Bóg	 dokonuje	 dla	 mnie,	 dla	 nas	 wszystkich,	 nieoczekiwanej
przyszłości.	 Trzeba	 pójść	 do	 naszego	 grobu,	wszyscy	mamy	 coś	w	 naszym
wnętrzu,	 co	 nam	 ciąży.	 Trzeba	 tam	 pójść	 i	 zobaczyć,	 jak	 Bóg	 potrafi
zmartwychwstać	 z	 tego	 miejsca.	 Jest	 tutaj	 szczęście,	 radość	 i	 życie,	 tam
gdzie	 wszyscy	 myśleli,	 że	 był	 jedynie	 smutek,	 klęska	 i	 ciemność.	 Bóg
sprawia,	 że	 Jego	 najpiękniejsze	 kwiaty	 rosną	 pośród	 najbardziej	 jałowych
kamieni.

Bycie	 chrześcijaninem	 oznacza	 nie	 wychodzenie	 od	 śmierci,	 lecz	 od
miłości	Boga	względem	nas,	który	pokonał	naszego	śmiertelnego	wroga.	Bóg
jest	większy	 niż	 cokolwiek,	 i	 wystarcza	 jedna	 jedyna	 zapalona	 świeca,	 aby
pokonać	 najciemniejszą	 z	 nocy.	 Paweł	woła,	 powtarzając	 słowa	 proroków:
„Gdzież	 jest,	 o	 śmierci	 twoje	 zwycięstwo?	 Gdzież	 jest,	 o	 śmierci,	 twój
oścień?”	(w.	55).	W	tych	dniach	paschalnych	niesiemy	w	sercu	to	wołanie.	A
jeśli	 nas	 zapytają	 o	 przyczyny	 naszego	 otrzymanego	 w	 darze	 uśmiechu	 i
naszego	cierpliwego	dzielenia	się,	wówczas	możemy	odpowiedzieć,	że	Jezus
jest	nadal	tutaj,	że	nadal	żyje	pośród	nas,	że	Jezus	jest	z	nami	tutaj	na	tym
placu,	żyjący	i	zmartwychwstały.
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„Ja	jestem	z	wami	przez	wszystkie	dni,	aż	do
skończenia	świata”	(Mt	28,	20):	obietnica	udzielająca

nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	26	kwietnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

„Ja	jestem	z	wami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata”	(Mt	28,
20).	 Ostatnie	 słowa	 Ewangelii	 św.	 Mateusza	 przypominają	 proroczą
zapowiedź,	 którą	 znajdujemy	 na	 jej	 początku:	 „Któremu	 nadadzą	 imię
Emmanuel,	 to	znaczy:	«Bóg	z	nami»”	(Mt	1,23;	por.	 Iz	7,14).	Bóg	będzie	z
nami	 przez	 wszystkie	 dni,	 aż	 do	 skończenia	 świata.	 Jezus	 będzie	 podążał
wraz	z	nami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	 świata.	Cała	Ewangelia
ujęta	 jest	w	 tych	dwóch	cytatach,	 słowach	przekazujących	 tajemnicę	Boga,
którego	imię,	którego	tożsamość	to	bycie-z,	a	zwłaszcza	bycie	z	nami,	czyli	z
człowiekiem.	 Nasz	 Bóg	 nie	 jest	 Bogiem	 nieobecnym,	 porwanym	 przez
odległe	niebo.	Przeciwnie	 jest	Bogiem	„rozmiłowanym”	w	człowieku,	który
jest	kochany	tak	czule,	że	Bóg	nie	potrafi	się	od	niego	oddzielić.	My,	ludzie
jesteśmy	zdolni	do	zrywania	więzi	 i	mostów.	On	natomiast	nie.	Jeśli	nasze
serca	 stygną,	 to	 Jego	 pozostaje	 rozpalone.	 Nasz	 Bóg	 jest	 zawsze	 z	 nami,
nawet	 jeśli	 niestety	 my	 o	 Nim	 byśmy	 zapomieli.	 Na	 wąskiej	 grani,
oddzielającej	niedowierzanie	od	wiary	decydujące	znaczenie	ma	odkrycie,	że
jesteśmy	kochani	i	wspierani	przez	naszego	Ojca,	który	nigdy	nie	pozostawia
nas	samymi.

Nasze	 życie	 jest	 pielgrzymką,	 podróżą.	 Nawet	 ci,	 którzy	 pobudzani	 są
nadzieją	 czysto	 ludzką	 dostrzegają	 urok	 horyzontów,	 zachęcający	 ich	 do
odkrywania	 światów,	 których	 jeszcze	 nie	 znają.	 Nasz	 duch	 jest	 duchem
wędrującym.	 Biblia	 pełna	 jest	 dziejów	 pielgrzymów	 i	 podróżników.
Powołanie	 Abrahama	 zaczyna	 się	 od	 następującego	 polecenia:	 „Wyjdź	 z
twojej	 ziemi	 rodzinnej”	 (Rdz	 12,1).	 I	 patriarcha	 pozostawia	 ten	 kawałek
świata,	 który	 dobrze	 znał,	 a	 który	 był	 jedną	 z	 kolebek	 cywilizacji	 jego



czasów.	 Wszystko	 sprzysięgło	 się	 przeciwko	 sensowności	 tej	 podróży.
Jednak	 Abraham	 wyruszył.	 Nie	 stajemy	 się	 dojrzałymi	 ludźmi,	 jeśli	 nie
postrzegamy	atrakcyjności	horyzontów:	tej	granicy	między	niebem	a	ziemią,
która	żąda,	aby	osiągnął	ją	lud	wędrowców.

W	 swym	 pielgrzymowaniu	 na	 świecie	 człowiek	 nigdy	 nie	 jest	 sam.
Zwłaszcza	 chrześcijanin	 nigdy	 nie	 czuje	 się	 opuszczony,	 ponieważ	 Jezus
zapewnia	 nas,	 że	 nie	 oczekuje	 nas	 jedynie	 pod	 koniec	 naszej	 długiej
podróży,	ale	że	nam	towarzyszy	w	każdym	z	naszych	dni.

Jak	 długo	 będzie	 trwać	 opieka	 Boga	 nad	 człowiekiem?	 Jak	 długo	 Pan
Jezus	 podążający	 wraz	 z	 nami	 będzie	 si	 o	 nas	 troszczył?	 Odpowiedź
Ewangelii	nie	pozostawia	miejsca	na	wątpliwości:	aż	do	końca	świata!	Nieba
przeminą,	ziemia	przeminie,	ludzkie	nadzieje	ulegną	zniweczeniu,	ale	Słowo
Boże	 jest	 większe	 od	 wszystkiego	 i	 nie	 przeminie.	 A	 On	 będzie	 Bogiem	 z
nami,	 Jezus	 podążający	 wraz	 z	 nami.	 Nie	 będzie	 żadnego	 dnia	 w	 naszym
życiu,	kiedy	nie	bylibyśmy	przedmiotem	zainteresowania	serca	Bożego.	Ale
ktoś	może	mi	powiedzieć,	o	czym	mówisz	Ojcze	Święty?	Mówię:	Nie	będzie
takiego	 dnia	 w	 naszym	 życiu,	 kiedy	 przestalibyśmy	 być	 przedmiotem
zainteresowania	 dla	 serca	 Bożego.	 On	 o	 nas	 się	 troszczy	 i	 podąża	 wraz	 z
nami.	 A	 dlaczego	 to	 czyni?	 Jedynie	 dlatego,	 że	 nas	 miłuje.	 Czy	 to	 jest
zrozumiałe?	Kocha	 nas!	 A	Bóg	 na	 pewno	 zatroszczy	 się	 o	wszystkie	 nasze
potrzeby,	nie	opuści	nas	w	chwilach	prób	i	ciemności.	Ta	pewność	domaga
się	 zakorzenienia	 w	 naszych	 sercach,	 aby	 nigdy	 nie	 zagasła.	 Niektórzy
nazywają	ją	„Opatrznością”,	 to	znaczy,	że	miłość	Boga,	bliskość	Boga,	Jego
podążanie	wraz	z	nami	nazywa	się	 także	Bożą	Opatrznością.	On	zaspokaja
nasze	życie.

Nie	 przypadkiem	 wśród	 chrześcijańskich	 symboli	 nadziei	 znajduje	 się
jeden,	który	bardzo	mi	się	podoba,	to	znaczy	kotwica.	Wyraża	ona,	że	nasza
nadzieja	 nie	 jest	 ogólnikowa.	 Nie	 należy	 jej	 mylić	 ze	 zmieniającymi	 się
uczuciami	 tych,	 którzy	 chcą	 udoskonalić	 sprawy	 tego	 świata	 w	 sposób
nierealistyczny,	opierając	się	jedynie	na	sile	swojej	woli.	W	istocie	nadzieja
chrześcijańska	odnajduje	swoje	korzenie	nie	w	atrakcyjności	przyszłości,	ale
w	pewności	tego,	co	obiecał	nam	Bóg	i	czego	dokonał	w	Jezusie	Chrystusie.
Jeśli	 zapewnił	 nas,	 że	 nas	 nigdy	 nie	 opuści,	 jeśli	 u	 początków	 każdego
powołania	znajdują	się	słowa:	„Pójdź	za	Mną”,	poprzez	które	zapewnia	On
nas,	że	zawsze	będzie	nas	uprzedzał,	to	dlaczego	mielibyśmy	się	obawiać?	Z
tą	obietnicą	chrześcijanie	mogą	iść	wszędzie.	Nawet	przemierzając	zranione



części	świata,	gdzie	sprawy	wyglądają	źle,	jesteśmy	wśród	tych,	którzy	nadal
żywią	 tam	nadzieję.	Mówi	 psalm:	 „Chociażbym	 chodził	 ciemną	doliną,	 zła
się	 nie	 ulęknę,	 bo	 Ty	 jesteś	 ze	 mną”	 (Ps	 23,4).	 Właśnie	 tam,	 gdzie
rozprzestrzenia	się	ciemność,	trzeba	trzymać	zapalone	światło.

Powróćmy	do	kotwicy.	Jest	ona	tym	narzędziem,	które	marynarze	rzucają
w	dno,	aby	następnie	statek	czy	 łódź	mogła	być	bliżej	brzegu.	Nasza	wiara
jest	 zakotwiczona	 w	 niebie.	 Nasze	 życie	 jest	 zakotwiczone	 w	 niebie.	 Co
musimy	 uczynić?	 Wspiąć	 się	 po	 linie,	 i	 zawsze	 dążyć	 ku	 górze.	 Idziemy
wtedy	 naprzód,	 będąc	 pewnymi,	 że	 nasze	 życie	 jest	 jakby	 zakotwiczone	w
niebie,	w	tym	brzegu,	do	którego	dotrzemy.

Oczywiście,	 gdybyśmy	 mieli	 polegać	 wyłącznie	 na	 własnych	 siłach,	 to
mielibyśmy	 rację,	 czując	 się	 zawiedzionymi	 i	 pokonanymi,	ponieważ	 świat
często	 okazuje	 się	 oporny	 na	 prawa	 miłości,	 wiele	 razy	 preferuje	 prawo
egoizmu.	Ale	jeśli	trwa	w	nas	pewność,	że	Bóg	nas	nie	opuszcza,	że	Bóg	czule
kocha	 nas	 i	 ten	 świat,	 to	 natychmiast	 zmienia	 się	 perspektywa.	 „Homo
Viator,	spe	erectus”,	mówili	starożytni.	Podczas	drogi	obietnica	Jezusa:	„Ja
jestem	 z	 wami”	 sprawia,	 że	 trwamy	 wyprostowani	 z	 nadzieją,	 ufając,	 że
dobry	Bóg	już	działa,	aby	dokonać	tego,	co	po	ludzku	wydaje	się	niemożliwe,
ponieważ	kotwica	zarzucona	jest	w	niebie.

Święty	wierny	lud	Boży	to	ludzie	trwający	i	podążający	w	nadziei,	Homo
Viator	 idzie	naprzód	wyprostowany	 i	podąża	w	nadziei.	 I	gdziekolwiek	 idą
wiedzą,	że	poprzedza	ich	miłość	Boga:	nie	ma	części	świata,	która	wymknęła
by	się	ze	zwycięstwa	Chrystusa	Zmartwychwstałego,	będącego	zwycięstwem
miłości.	Dziękuję.
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Matko,	nadziejo	nasza!

Audiencja	Ogólna	z	dnia	10	maja	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	naszym	cyklu	katechez	o	nadziei	chrześcijańskiej	spoglądamy	dzisiaj	na
Maryję,	 Matkę	 nadziei.	 Maryja	 przeżyła	 nie	 jedną	 noc	 na	 swej
macierzyńskiej	 drodze.	 Jej	 postać	 od	 pierwszych	 chwil	 pojawienia	 się	 w
ewangelicznych	 dziejach	 wyróżnia	 się	 tak,	 jakby	 była	 postacią	 jakiegoś
dramatu.	Nie	było	 łatwo	odpowiedzieć	pozytywnie	na	propozycję	anioła:	a
jednak	będąc	kobietą	nadal	w	kwiecie	młodości,	odpowiada	odważnie,	choć
nic	nie	wiedziała	o	 tym,	co	 ją	czeka.	Maryja	 jawi	się	nam	w	tej	chwili	 jako
jedna	 z	 wielu	 matek	 naszego	 świata,	 odważnych	 aż	 do	 ostateczności,	 gdy
chodzi	o	przyjęcie	w	swoim	łonie	historii	nowego	rodzącego	się	człowieka.

Owo	 „tak”,	 to	 pierwszy	 krok	 na	 długiej	 liście	 posłuszeństw,	 które	 będą
towarzyszyły	 jej	 na	drodze	macierzyństwa.	Tak	więc	Maryja	pojawia	 się	w
Ewangeliach	 jako	 kobieta	 milcząca,	 która	 często	 nie	 rozumie	 tego
wszystkiego,	co	dzieje	się	wokół	niej,	ale	która	rozważa	każde	słowo	i	każde
wydarzenie	w	swym	sercu.

W	tej	dyspozycji	znajduje	się	piękny	szczegół	psychologii	Maryi:	nie	 jest
kobietą,	 która	ulega	przygnębieniu	w	obliczu	niepewności	 życia,	 zwłaszcza
gdy	nic	nie	zdaje	układać	się	właściwie.	Tym	bardziej	nie	jest	kobietą,	która
gwałtownie	 protestuje,	 która	 pomstuje	 na	 losy	 życia,	 często	 objawiające
wrogie	 oblicze.	 Jest	 natomiast	 kobietą,	 która	 słucha.	Nie	 zapominajcie,	 że
zawsze	 istnieje	 wielkie	 powiązanie	 między	 nadzieją,	 a	 wysłuchaniem.	 A
Maryja	jest	kobietą,	która	słucha,	która	akceptuje	życie	takim,	jakim	się	nam
daje,	z	jego	dniami	szczęśliwymi,	ale	także	z	jego	tragediami,	których	nigdy
nie	chcielibyśmy	napotkać.	Aż	po	ostateczną	noc	Maryi,	kiedy	Jej	Syn	został
przybity	do	drzewa	krzyża.

Do	 tamtego	 dnia,	 Maryja	 niemal	 zniknęła	 z	 tekstu	 Ewangelii:	 święci
autorzy	sugerują	ten	powolny	zanik	Jej	obecności,	Jej	trwanie	w	milczeniu



w	 obliczu	 tajemnicy	 Syna,	 który	 dochowuje	 posłuszeństwa	 Ojcu.	 Lecz
Maryja	 pojawia	 się	 właśnie	 w	 kluczowym	 momencie:	 gdy	 znaczna	 część
przyjaciół	zniknęła	z	powodu	strachu.	Matki	nie	zdradzają,	a	w	tej	chwili,	u
stóp	krzyża,	nikt	z	nas	nie	może	powiedzieć,	co	było	bardziej	okrutną	męką:
czy	 cierpienie	 niewinnego	 człowieka,	 który	 umiera	 na	 krzyżu	 czy	 też
cierpienie	 matki	 towarzyszącej	 ostatnim	 chwilom	 życia	 swego	 Syna.
Ewangelie	 są	 lakoniczne	 i	 bardzo	 dyskretne.	 Zapisują	 tylko	 za	 pomocą
prostego	czasownika	obecność	Matki:	„stała”	(J	19,	25).	Nic	nie	mówią	o	Jej
reakcji	-	czy	płakała,	czy	też	nie,	ani	jednej	kreski,	by	opisać	Jej	cierpienie:
na	 tematy	 tych	 szczegółów	 rozszaleje	 się	 później	 wyobraźnia	 poetów	 i
malarzy,	 obdarzając	 nas	 obrazami,	 które	 weszły	 do	 historii	 sztuki	 i
literatury.	Ewangelie	mówią	jedynie,	że	„stała”.	Stała	tam	w	najstraszliwszej,
najbardziej	okrutnej	chwili	i	cierpiała	wraz	z	Synem.	„Stała”.

Maryja	 „stała”,	 po	 prostu	 tam	 była.	 A	 oto	 znowu	 tutaj	młoda	 kobieta	 z
Nazaretu,	 już	 posiwiała	 z	 powodu	 upływu	 lat,	 nadal	 zmaga	 się	 z	 Bogiem,
który	musi	 być	 tylko	wzięty	w	 ramiona	 i	 z	 takim	 życiem,	 które	dotarło	do
progu	 najgęstszego	mroku.	Ale	 stała,	 nie	 odeszła	 spod	 krzyża.	Maryja	 jest
tam,	 wiernie	 obecna,	 za	 każdym	 razem	 kiedy	 trzeba	 trzymać	 zapaloną
świecę	 w	 miejscu	 mgły	 i	 chmur.	 Nawet	 Ona	 nie	 wiedziała	 o	 przyszłości
zmartwychwstania,	 którą	 Jej	 Syn	w	 tej	 chwili	 otwierał	 dla	 nas	wszystkich
ludzi:	 jest	 tam	 ze	 względu	 na	 wierność	 wobec	 planu	 Boga,	 którego
służebnicą	obwołała	siebie	w	pierwszym	dniu	swego	powołania,	ale	również
ze	względu	ma	jej	instynkt	matki,	która	zwyczajnie	cierpi,	za	każdym	razem,
kiedy	 jakieś	 dziecko	 przechodzi	 przez	 mękę.	 Cierpienia	 matek.	 Wszyscy
znamy	wiele	kobiety	mężne,	które	znosiły	wiele	cierpień	swoich	dzieci...

Odnajdziemy	 Ją	 w	 pierwszym	 dniu	 Kościoła,	 matkę	 nadziei	 pośród	 tej
wspólnoty	 uczniów	 tak	 bardzo	 kruchych:	 jeden	 się	 zaparł,	 wielu	 uciekło,
każdy	się	bał	(Dz	1,14).	Maryja	była	tam	po	prostu,	w	najzwyklejszy	sposób,
jakby	 to	 było	 coś	 zupełnie	 naturalnego:	w	pierwszym	Kościele	 ogarniętym
światłem	 Zmartwychwstania,	 ale	 również	 wstrząsami	 pierwszych	 kroków,
jakie	musiał	podejmować	w	świecie.

Dlatego	wszyscy	ją	kochamy	jako	Matkę.	Nie	jesteśmy	sierotami,	mamy	w
niebie	Matkę,	 to	Święta	Matka	Boża.	Uczy	nas	bowiem	cnoty	oczekiwania,
także	wówczas,	gdy	wszystko	zdaje	się	bezsensowne,	Ona	zawsze	ufająca	w
tajemnicę	Boga,	nawet	wówczas	gdy	zdaje	się	być	On	przysłonięty	z	powodu
zła	świata.	W	chwilach	trudnych	oby	Maryja,	Matka	którą	Jezus	podarował



nam	wszystkim	zawsze	wspierała	nasze	kroki!	Oby	zawsze	mówiła	nam	do
serca:	 wstań,	 spójrz	 naprzód,	 spójrz	 na	 perspektywę,	 bo	 jest	 Ona	 Matką
nadziei.	Dziękuję.
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Maria	Magdalena,	apostoł	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	17	maja	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	tych	 tygodniach	nasza	 refleksja	porusza	 się,	 że	 tak	powiem	w	orbicie
tajemnicy	 paschalnej.	 Dzisiaj	 spotykamy	 tę,	 która	 według	 Ewangelii,	 jako
pierwsza	 zobaczyła	 zmartwychwstałego	 Jezusa:	 Marię	 Magdalenę.
Niedawno	zakończył	się	odpoczynek	szabatu.	W	dniu	męki	nie	było	czasu	na
zakończenie	 obrzędów	 pogrzebowych.	 Dlatego	 w	 ten	 świt	 pełen	 smutku,
kobiety	poszły	do	grobu	Jezusa	z	wonnymi	olejkami.	Jako	pierwsza	dotarła
Maria	Magdalena,	jedna	z	uczennic,	które	towarzyszyły	Jezusowi	począwszy
od	Galilei,	poświęcając	się	na	służbę	rodzącego	się	Kościoła.	W	jej	drodze	do
grobu	odzwierciedla	się	wierność	wielu	kobiet,	które	przez	wiele	lat	chodzą
cmentarnymi	 dróżkami,	 pamiętając	 o	 kimś,	 kogo	 już	 nie	 ma.	 Najbardziej
autentycznych	więzi	nie	zrywa	nawet	śmierć:	są	tacy,	którzy	nadal	kochają,
nawet	jeśli	ukochana	osoba	odeszła	na	zawsze.

Ewangelia	 (por.	 J	 20,1-2.11-18)	 opisując	Marię	Magdalenę,	 natychmiast
zwraca	 uwagę,	 że	 nie	 była	 kobietą	 skłonną	 do	 łatwego	 entuzjazmu.
Faktycznie,	po	pierwszej	wizycie	u	grobu	powróciła	rozczarowana	w	miejsce,
gdzie	ukrywali	się	uczniowie.	Opowiedziała,	że	kamień	został	odsunięty	od
wejścia	do	grobu,	a	jej	pierwsza	hipoteza	była	najprostsza,	jaką	można	było
sformułować:	 ktoś	musiał	 ukraść	 ciało	 Jezusa.	 Zatem	 pierwsza	wieść	 jaką
niesie	 Maria	 nie	 była	 ta	 o	 zmartwychwstaniu,	 ale	 o	 kradzieży	 dokonanej
przez	nieznanych	sprawców,	gdy	cała	Jerozolima	była	pogrążona	we	śnie.

Następnie	Ewangelie	mówią	o	tym	jak	Maria	Magdalena	udała	się	po	raz
drugi	 do	 grobu	 Jezusa.	 Była	 uparta,	 wróciła	 do	 grobu,	 nie	 dała	 się
przekonać.	 Tym	 razem	 jej	 krok	 jest	 powolny,	 bardzo	 ciężki.	 Maria	 cierpi
podwójnie:	 po	 pierwsze	 z	 powodu	 śmierci	 Jezusa,	 a	 następnie	 z	 powodu
niewyjaśnionego	zniknięcia	Jego	ciała.

I	 kiedy	 stała	 pochylona	 przed	 grobem,	 z	 oczyma	 pełnymi	 łez,	 Bóg



zaskoczył	 ją	 w	 najbardziej	 nieoczekiwany	 sposób.	 Święty	 Jan	 Ewangelista
podkreśla	 jej	 permanentną	 ślepotę:	 nie	 zdawała	 sobie	 sprawy	 z	 obecności
dwóch	aniołów,	którzy	zadali	jej	pytanie,	a	nawet	nic	nie	podejrzewa	widząc
mężczyznę	 stojącego	 za	 nią,	 którego	 uważa	 za	 ogrodnika.	 Odkrywa
natomiast	najbardziej	wstrząsające	wydarzenie	w	historii	ludzkości,	kiedy	w
końcu	zostaje	wezwana	po	imieniu:	„Mario”	(w.	16).

Jakże	wspaniale	pomyśleć,	 że	pierwsze	ukazanie	 się	Zmartwychwstałego
według	Ewangelii,	miało	miejsce	w	sposób	tak	osobisty!	Jest	tutaj	ktoś,	kto
nas	 zna,	 kto	 widzi	 nasze	 cierpienie	 i	 rozczarowanie,	 kto	 wzrusza	 się	 z
naszego	 powodu	 i	 wzywa	 nas	 po	 imieniu.	 To	 prawo	 jest	 wyryte	 na	 wielu
kartach	 Ewangelii.	Wokół	 Jezusa	 jest	 wiele	 osób,	 które	 szukają	 Boga,	 ale
najbardziej	 cudowne	 jest	 przede	 wszystkim	 to,	 że	 Bóg	 znacznie	 wcześniej
troszczy	 się	o	nasze	 życie,	które	pragnie	wydźwignąć,	 a	 żeby	 tego	dokonać
wzywa	 nas	 po	 imieniu,	 rozpoznając	 osobiste	 oblicze	 każdego.	 Każdy
człowiek	 jest	opowieścią	miłości,	którą	Bóg	pisze	na	tej	ziemi.	Każdy	z	nas
jest	historią	miłości	Boga…	Każdego	z	nas	Bóg	wzywa	po	imieniu,	zna	nas	z
imienia,	 patrzy	 na	 nas,	 oczekuje	 nas,	 przebacza	 nam,	 okazuje	 cierpliwość.
Czy	to	prawda	czy	też	nie?	Każdy	z	nas	ma	to	doświadczenie.

A	Jezus	wzywa	ją:	„Mario!”:	rewolucja	jej	życia,	rewolucja	mająca	na	celu
przekształcenie	 życia	 każdego	mężczyzny	 i	 kobiety	 zaczyna	 się	 od	 imienia,
które	 rozbrzmiewa	 w	 ogrodzie	 pustego	 grobu.	 Ewangelie	 opisują	 nam
szczęście	 Marii:	 zmartwychwstanie	 Jezusa	 nie	 jest	 radością	 dawaną
kroplomierzem,	 ale	 kaskadą,	 która	 wpływa	 na	 całe	 życie.	 Życie
chrześcijańskie	 nie	 jest	 utkane	 z	 wygodnego	 szczęścia,	 ale	 z	 fal,	 które
zmiatają	wszystko.	Spróbujcie	 i	wy	pomyśleć	 teraz,	w	 tej	chwili	 z	bagażem
rozczarowań	i	porażek,	które	każdy	z	nas	nosi	w	swoim	sercu,	że	istnieje	Bóg
bliski	nam,	który	wzywa	nas	po	imieniu	i	mówi:	„Wstań,	przestań	płakać,	bo
przyszedłem,	aby	cię	wyzwolić”.	Jakże	to	piękne!

Jezus	nie	jest	kimś,	kto	się	dostosowuje	do	świata,	godząc	się,	by	trwały	w
nim	śmierć,	smutek,	nienawiść,	moralne	niszczenie	osób.	Nasz	Bóg	nie	jest
obojętny,	ale	nasz	Bóg,	pozwolę	sobie	powiedzieć,	jest	marzycielem,	marzy	o
przekształceniu	świata,	a	dokonał	tego	w	tajemnicy	zmartwychwstania.

Maria	 chciała	 objąć	 swego	 Pana,	 lecz	 On	 zmierza	 teraz	 do	 Ojca
Niebieskiego,	podczas	gdy	ona	zostaje	posłana,	aby	zanieść	nowinę	braciom.
I	tak	kobieta,	która	przed	spotkaniem	z	Jezusem	była	na	łasce	Złego	(por.	Łk
8,2),	 teraz	 stała	 się	 apostołką	 nowej	 i	 wspanialszej	 nadziei.	 Niech	 Jej



wstawiennictwo	 pomoże	 także	 i	 nam	 przeżyć	 to	 doświadczenie:	 aby	 w
godzinie	 płaczu	 i	 opuszczenia	 usłyszeć	 zmartwychwstałego	 Jezusa,	 który
wzywa	nas	po	imieniu	i	by	z	sercem	pełnym	radości	iść	i	głosić:	„Widziałam
Pana”	(w.	18).	Zmieniłem	życie,	bo	widziałem	Pana!	Teraz	jestem	inny,	niż
wcześniej.	 Jestem	 inną	 osobą.	 Zmieniłem	 się,	 bo	 widziałem	 Pana.	 To	 jest
nasza	moc	i	to	jest	nasza	nadzieja.	Dziękuję.
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Emaus,	droga	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	24	maja	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dziś	 chciałbym	 poruszyć	 doświadczenia	 dwóch	 uczniów	 z	 Emaus,	 o
których	mówi	Ewangelia	św.	Łukasza	(por.	24,13-35).	Wyobraźmy	sobie	tę
scenę:	idzie	dwóch	rozgoryczonych	ludzi,	przekonanych,	iż	zostawili	za	sobą
gorycz	 wydarzenia,	 które	 zakończyło	 się	 źle.	 Przed	 ową	 Paschą	 byli	 pełni
entuzjazmu,	będąc	przekonanymi,	że	te	dni	będą	miały	kluczowe	znaczenie
dla	 ich	 oczekiwań	 i	 nadziei	 całego	 ludu.	 Zdawało	 się,	 że	 Jezus,	 któremu
zawierzyli	swoje	życie,	wreszcie	doszedł	do	decydującej	bitwy:	teraz	miałby
objawiać	 swoją	 moc,	 po	 długim	 okresie	 przygotowań	 i	 ukrycia.	 Tego
oczekiwali.	Ale	tak	się	nie	stało.

Dwaj	pielgrzymi	żywili	nadzieję	czysto	ludzką,	która	teraz	się	rozsypywała
w	 kawałki.	 Ten	 krzyż	 postawiony	 na	 Kalwarii	 był	 najbardziej	 wymownym
znakiem	 porażki,	 której	 nie	 przewidywali.	 Jeśli	 rzeczywiście	 ów	 Jezus	 był
zgodny	 z	 Bożym	 zamysłem,	 to	 musieli	 stwierdzić,	 że	 Bóg	 był	 bezsilny,
bezbronny	w	rękach	ludzi	okrutnych,	nie	zdolny	do	przeciwstawienia	się	złu.

Zatem	w	ten	niedzielny	poranek	ci	dwaj	uciekają	z	Jerozolimy.	W	oczach
mają	 jeszcze	 wydarzenia	 męki	 i	 śmierci	 Jezusa;	 a	 w	 duszy	 bolesne
zadręczenie	 się	 tymi	 wydarzeniami,	 podczas	 przymusowego	 odpoczynku
szabatu.	 To	 święto	 Paschy,	 które	 powinno	 zaintonować	 pieśń	wyzwolenia,
zamieniło	się	w	najbardziej	bolesny	dzień	ich	życia.	Opuszczają	Jerozolimę,
aby	 sobie	 pójść	 gdzie	 indziej,	 do	 spokojnej	 wsi.	 Zdają	 się	 być	 ludźmi
zmierzającymi	 do	 usunięcia	 palącego	 wspomnienia.	 Są	 więc	 w	 drodze	 i
podążają.	Ten	scenariusz	-	droga	–	był	już	ważny	w	opowieściach	Ewangelii.
Teraz	stanie	się	jeszcze	bardziej	istotny,	ponieważ	zaczyna	się	opowiadanie
historii	Kościoła.

Spotkanie	 Jezusa	 z	 tymi	 dwoma	 uczniami	 wydają	 się	 zupełnie
przypadkowe:	wygląda	jak	jedno	z	wielu	zetknięć,	które	zdarzają	się	w	życiu.



Dwaj	uczniowie	idą	zamyśleni	i	dołącza	do	nich	ktoś	nieznany.	To	Jezus;	ale
ich	 oczy	 nie	 są	 w	 stanie	 Go	 rozpoznać.	 I	 wtedy	 Jezus	 rozpoczyna	 swoją
„terapię	nadziei”.	To	ma	miejsce	na	tej	drodze	ma	miejsce	„terapia	nadziei”.
Kto	ją	przeprowadza?	–	Jezus.

Przede	 wszystkim	 pyta	 i	 słucha:	 nasz	 Bóg	 nie	 jest	 Bogiem	 nachalnym.
Pomimo,	 że	 już	 zna	 przyczynę	 rozczarowania,	 pozostawia	 im	 czas,	 aby
dogłębnie	wniknęli	w	gorycz,	która	ich	ogarnęła.	Wypływa	z	tego	wyznanie,
które	 jest	 refrenem	 ludzkiego	 życia:	 „A	myśmy	 się	 spodziewali...”	 (w.	 21).
Ileż	smutków,	 ileż	klęsk,	 ileż	niepowodzeń	 jest	w	życiu	każdego	człowieka!
W	gruncie	rzeczy	wszyscy	 jesteśmy	trochę	 tacy,	 jak	ci	dwaj	uczniowie.	 Ileż
razy	 w	 życiu	 żywiliśmy	 nadzieję,	 ile	 razy	 czuliśmy	 się	 niemal	 na	 skraju
szczęścia,	a	potem	okazało	się,	że	jesteśmy	rozczarowani	na	ziemi.	Ale	Jezus
idzie	 razem	 ze	 wszystkimi	 ludźmi	 przygnębionymi,	 kroczącymi	 ze
spuszczoną	głową.	I	idąc	z	nimi,	w	sposób	dyskretny,	potrafi	przywrócić	im
nadzieję.

Jezus	mówi	do	nich	przede	wszystkim	za	pośrednictwem	Pisma	Świętego.
Kto	bierze	do	ręki	Bożą	księgę,	nie	napotka	w	niej	opisów	łatwego	heroizmu,
nieoczekiwanych	i	zwycięskich	kampanii.	Prawdziwa	nadzieja	nigdy	nie	jest
za	 niską	 cenę:	 zawsze	 przechodzi	 przez	 porażki.	 Nadzieja	 tych,	 którzy	 nie
cierpią,	może	wcale	nie	jest	nawet	nadzieją.	Bóg	nie	lubi	być	kochany	w	taki
sposób,	w	 jaki	kochałoby	się	wodza,	który	pociąga	swój	 lud	do	zwycięstwa
niszcząc	 swoich	 przeciwników	 we	 krwi.	 Nasz	 Bóg	 jest	 wątłym	 światłem,
palącym	 się	w	 dniu	 zimnym	 i	 wietrznym,	 i	 chociaż	 jego	 obecność	 na	 tym
świecie	wydaje	się	krucha,	wybrał	On	miejsce,	które	wszyscy	lekceważymy.

Następnie	 Jezus	 powtarza	 dla	 dwóch	 uczniów	 kluczowy	 gest	 każdej
Eucharystii:	 bierze	 chleb,	 błogosławi	 go,	 łamie	 go	 i	 daje	 go	 im.	Czyż	w	 tej
serii	gestów	nie	mieści	się	cała	historia	Jezusa?	I	czyż	w	każdej	Eucharystii
nie	 ma	 również	 znaku	 czym	 powinien	 być	 Kościół?	 Jezus	 bierze	 nas,
błogosławi	nam,	„łamie”	nasze	życie	-	bo	nie	ma	miłości	bez	ofiary	-	i	daje	je
innym,	dla	wszystkich.

Spotkanie	 Jezusa	 z	 dwoma	 uczniami	 zmierzającymi	 do	 Emaus	 jest
spotkaniem	szybkim.	Tym	niemniej	 jest	w	nim	zawarte	całe	przeznaczenie
Kościoła.	 Mówi	 nam,	 że	 wspólnota	 chrześcijańska	 nie	 jest	 zamknięta	 w
ufortyfikowanej	 twierdzy,	 ale	 podąża	 w	 swoim	 najbardziej	 żywotnym
środowisku,	 to	 znaczy	 drodze.	 I	 tam	 spotyka	 ludzi,	 z	 ich	 nadziejami	 i
rozczarowaniami,	 czasami	 ciężkimi.	 Kościół	 słucha	 opowieści	 wszystkich,



tak	 jak	 się	 wyłaniają	 ze	 szkatułki	 osobistego	 sumienia;	 aby	 następnie
oferować	 Słowo	 życia	 i	 świadectwo	 miłości	 Boga,	 miłości	 wiernej	 aż	 do
końca.	A	wówczas	ludzkie	serce	na	nowo	pała	nadzieją.	Wszyscy	mieliśmy	w
życiu	chwile	 trudne,	mroczne,	chwile	kiedy	szliśmy	smutni,	zamyśleni,	bez
perspektyw,	mając	przed	sobą	jednie	mur.	A	Jezus	jest	zawsze	z	nami,	aby
obdarzyć	 nas	 nadzieją.	 Aby	 rozpalić	 nasze	 serce,	 mówiąc:	 idź	 naprzód,
jestem	z	tobą!

Zawarta	 jest	 tutaj	 cała	 tajemnica	 drogi	 prowadzącej	 do	Emaus:	 również
poprzez	 pozory	 przemawiające	 przeciw	 temu,	 jesteśmy	 stale	 miłowani,	 a
Bóg	 nigdy	 nie	 przestanie	 nas	 kochać.	 Bóg	 będzie	 podążał	 z	 nami	 zawsze,
zawsze,	 nawet	 w	 chwilach	 najbardziej	 bolesnych,	 okrutnych,	 w	 chwilach
porażki:	 tutaj	 jest	 nasz	 Pan,	 a	 to	 jest	 nasza	 nadzieja.	 Idźmy	 naprzód	 z	 tą
nadzieją!	Ponieważ	On	jest	u	naszego	boku,	zawsze	podążając	wraz	z	nami!
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Nadzieja	jest	jak	żagiel,	która	zbiera	wiatr	Ducha
Świętego

Audiencja	Ogólna	z	dnia	31	maja	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Tuż	przed	uroczystością	Zesłania	Ducha	Świętego	nie	możemy	nie	mówić
o	 związku	 między	 chrześcijańską	 nadzieją	 a	 Duchem	 Świętym.	 Jest	 On
wiatrem	popychającym	nas	do	przodu,	który	sprawia,	że	trwamy	w	drodze,
że	czujemy	się	pielgrzymami	i	obcymi,	 i	nie	pozwala	nam	spocząć,	abyśmy
stali	się	ludem	„osiadłym”.

List	do	Hebrajczyków	porównuje	nadzieję	do	kotwicy	(por.	6,18-19).	A	do
tego	 obrazu	możemy	dołączyć	 obraz	 żagla.	O	 ile	 kotwica	 jest	 tym,	 co	 daje
łodzi	 bezpieczeństwo	 i	 sprawia,	 że	 jest	 „zakotwiczona”	 pośród	 falowania
morza,	to	żagiel	jest	raczej	tym,	co	sprawia,	że	przemieszcza	się	ona	i	płynie
po	 wodach	 naprzód.	 Nadzieja	 jest	 naprawdę	 jak	 żagiel;	 zbiera	 ona	 wiatr
Ducha	Świętego	i	przekształca	go	w	siłę	napędową,	która	popycha	łódź,	czy
to	na	głębię,	czy	też	do	brzegu.

Apostoł	 Paweł	 kończy	 swój	 list	 do	 Rzymian	 następującym	 życzeniem:
„Bóg,	 [dawca]	nadziei,	 niech	wam	udzieli	 pełni	 radości	 i	 pokoju	w	wierze,
abyście	 przez	 moc	 Ducha	 Świętego	 byli	 bogaci	 w	 nadzieję”	 (15,13).
Zastanówmy	się	nad	treścią	tego	pięknego	słowa.

Wyrażenie	 „Bóg	 nadziei”	 nie	 oznacza	 jedynie,	 że	 Bóg	 jest	 przedmiotem
naszej	 nadziei,	 to	 znaczy	 Tym,	 którego	mamy	 nadzieję	 kiedyś	 osiągnąć	 w
życiu	wiecznym.	Oznacza	również,	że	Bóg	jest	Tym,	który	już	teraz	sprawia,
że	żywimy	nadzieję,	a	wręcz	czyni	nas	„weselącymi	się	nadzieją”	(Rz	12,12):
radosnymi	 obecnie,	 z	 powodu	 nadziei,	 a	 nie	 tylko	 żywiącymi	 nadzieję,	 iż
będą	 radowali	 się	 w	 przyszłości,	 po	 śmierci.	 „Jak	 długo	 istnieje	 życie,	 tak
długo	istnieć	będzie	nadzieja”	-	mówi	powiedzenie	ludowe.	Ale	prawdą	jest
także	 stwierdzenie	 przeciwne:	 „Dopóki	 trwa	 nadzieja,	 dopóty	 trwa	 życie”.
Ludzie	 potrzebują	 nadziei,	 aby	 żyć	 i	 potrzebują	 Ducha	 Świętego,	 by	mieć



nadzieję.

Jak	słyszeliśmy,	święty	Paweł	przypisuje	Duchowi	Świętemu	zdolność	do
uczynienia	nas	wręcz	„bogatymi	w	nadzieję”.	Obfitować	w	nadzieję	to	znaczy
nigdy	 się	 nie	 zniechęcać;	 oznacza	 nadzieję	 „wbrew	 wszelkiej	 nadziei”	 (Rz
4,18),	 to	znaczy	żywienie	nadziei	 także	wówczas,	gdy	zabraknie	wszelkiego
ludzkiego	motywu	do	nadziei,	jak	to	było	w	przypadku	Abrahama,	kiedy	Bóg
zażądał	 od	 niego	 złożenia	 w	 ofierze	 swego	 jedynego	 syna,	 Izaaka,	 i	 jak	 to
było	jeszcze	bardziej	w	przypadku	Maryi	Dziewicy	pod	krzyżem	Jezusa.

Duch	Święty	umożliwia	 tę	niepokonaną	nadzieję,	dając	nam	świadectwo
wewnętrzne,	że	 jesteśmy	dziećmi	Boga	 i	Jego	dziedzicami	(Rz	8,16).	Jakże
mógłby	Ten,	który	dał	nam	Syna	swego	Jednorodzonego	nie	dać	nam	czegoś
innego	wraz	 z	Nim?	 (por.	Rz	8,32)	 „Nadzieja	 zawieść	nie	może,	 ponieważ
miłość	 Boża	 rozlana	 jest	 w	 sercach	 naszych	 przez	 Ducha	 Świętego,	 który
został	nam	dany”	(Rz	5,5).	Dlatego	nie	zawodzi,	bo	 jest	w	naszym	wnętrzu
Duch	Święty,	który	nas	pobudza,	byśmy	szli	naprzód,	stale	naprzód.	Dlatego
właśnie	nadzieja	nie	zawodzi.

Duch	Święty	 nie	 tylko	 sprawia,	 że	 jesteśmy	w	 stanie	 żywić	 nadzieję,	 ale
również	być	siewcami	nadziei,	abyśmy	i	my	byli	 -	 jak	On	i	dzięki	Niemu	–
„paraklitami”,	 to	 znaczy	 pocieszycielami	 i	 obrońcami	 braci.	 Siewcami
nadziei.	 Chrześcijan	 może	 siać	 gorycz,	 może	 siać	 obawę,	 ale	 to	 nie	 jest
chrześcijańskie.	 Jeśli	 tak	 czynisz,	 to	 nie	 jesteś	 dobrym	 chrześcijaninem.
Sieje	 nadzieję,	 rozsiewa	 olejek	 nadziei,	 sieje	wonności	 nadziei,	 a	 nie	 kwas
goryczy	i	beznadziei.

Błogosławiony	 kardynał	 John	Henry	Newman	w	 jednej	 ze	 swoich	mów
powiedział	 wiernym:	 „Pouczeni	 przez	 nasze	 własne	 cierpienia,	 przez	 nasz
własny	 ból,	 a	 nawet	 nasze	 grzechy,	 będziemy	 mieli	 serca	 i	 umysły
wprawione	 do	wszelkiej	 posługi	miłości	wobec	 tych,	 którzy	 jej	 potrzebują.
Będziemy	 w	 pewnej	 mierze	 pocieszycielami	 na	 obraz	 Wszechmocnego
Parakleta,	 i	 to	 w	 każdym	 znaczeniu	 tego	 słowa:	 obrońcami,	 sługami,
kojącymi	pomocnikami.	Nasze	słowa	i	rada,	same	maniery,	nasz	głos,	nasze
oczy	będą	miłe	i	uspokajające”	(Parochial	and	plain	Sermons,	t.	V,	Londyn,
1870,	s.	300).	Zwłaszcza	ubodzy,	wykluczeni,	ludzie	nie	kochani	potrzebują
kogoś,	 kto	 stanie	 się	 dla	 nich	 „parakletem”,	 czyli	 niosącym	 pociechę	 i
obronę,	tak	jak	Duch	Święty	staje	się	dla	każdego	z	nas,	obecnych	tutaj	na
placu	 –	 pocieszycielem	 i	 obrońcą.	 Powinniśmy	 czynić	 to	 samo	 dla
najbardziej	 potrzebujących,	 odrzuconych,	 najbardziej	 potrzebujących,	 tych



którzy	najwięcej	cierpią	–	obrońcy	i	pocieszyciele.

Duch	Święty	posila	nadzieję	nie	tylko	w	sercach	ludzi,	ale	także	w	całym
stworzeniu.	 Św.	Paweł	Apostoł	mówi,	 a	wydaje	 si	 to	 trochę	dziwne,	 ale	 to
prawda,	że	stworzenie	„z	upragnieniem	oczekuje”	wyzwolenia	oraz	„jęczy	 i
wzdycha”,	jak	bóle	porodu	(por.	Rz	8,20-22).	„Energia	zdolna	do	poruszenia
świata	 to	nie	anonimowa	 i	ślepa	siła,	ale	 to	działanie	Ducha	Bożego,	który
«unosił	 się	 nad	wodami»	 (Rdz	 1,2)	 na	 początku	 stworzenia”	 (BENEDYKT
XVI,	 Homilia,	 31	 maja,	 2009).	 Także	 i	 to	 pobudza	 nas	 do	 poszanowania
rzeczywistości	 stworzonej:	 nie	 można	 poplamić	 obrazu	 nie	 obrażający
artysty,	który	go	stworzył.

Bracia	i	siostry,	niech	bliskie	już	święto	Pięćdziesiątnicy,	które	jest	dniem
urodzin	Kościoła,	zastanie	nas	na	modlitwie	razem	z	Maryją,	Matką	Jezusa	i
naszą.	A	dar	Ducha	Świętego	niech	 sprawi,	 abyśmy	obfitowali	w	nadzieję,
powiem	 więcej	 –	 abyśmy	 marnowali	 nadzieję,	 z	 tymi	 wszystkimi,	 którzy
najbardziej	potrzebują,	najbardziej	odrzuconymi,	 i	 tymi	wszystkimi,	którzy
jej	potrzebują.	Dziękuję.
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Ojcostwo	Boga	źródłem	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	7	czerwca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	modlitwie	Jezusa	było	coś	fascynującego,	do	tego	stopnia,	że	pewnego
dnia	Jego	uczniowie	poprosili,	aby	zostali	w	nią	wprowadzeni.	Wydarzenie
to	znajdujemy	w	Ewangelii	św.	Łukasza,	który	był	pośród	ewangelistów	tym,
który	 najbardziej	 udokumentował	 tajemnicę	 „modlącego	 się”	 Chrystusa	 –
Pan	się	modlił.	Uczniów	Jezusa	uderzał	fakt,	że	zwłaszcza	rano	i	wieczorem
udawał	 się	 On	 samotnie	 i	 „zanurzał”	 w	modlitwie.	 Dlatego	 pewnego	 dnia
poprosili	Go,	aby	także	ich	nauczył	się	modlić	(por.	Łk	11,1).

To	właśnie	wtedy	Jezus	przekazał	tę	modlitwę,	która	stała	się	modlitwą	w
najpełniejszym	 tego	 słowa	 znaczeniu:	 „Ojcze	 nasz”.	 W	 istocie	 Łukasz	 w
porównaniu	 z	Mateuszem	oddaje	nam	 tę	modlitwę	 Jezusa	w	 formie	nieco
skróconej,	która	zaczyna	się	od	prostego	wezwania:	„Ojcze”	(w.	2).

Streszcza	 się	 tutaj,	 w	 tym	 słowie,	 cała	 tajemnica	 modlitwy
chrześcijańskiej:	 trzeba	 mieć	 odwagę,	 by	 wzywać	 Boga	 imieniem	 Ojcze.
Stwierdza	 to	 również	 liturgia,	 kiedy	 zapraszając	 nas	 do	 wspólnotowego
odmówienia	modlitwy	Jezusa,	używa	wyrażenia	„ośmielamy	się	mówić”.

W	istocie	przyzywanie	Boga	imieniem	„Ojcze”	nie	 jest	bynajmniej	czymś
oczywistym.	Bylibyśmy	 skłonni	 do	 używania	 tytułów	wznioślejszych,	 które
wydają	 się	 okazywać	 więcej	 szacunku	 dla	 Jego	 transcendencji.	 Natomiast
przyzywanie	Go	jako	„Ojca”	stawia	nas	w	relacji	zażyłości	z	Nim,	jak	dziecko,
które	zwraca	się	do	swojego	tatusia,	wiedząc,	że	 jest	przez	niego	kochane	i
otoczone	opieką.	To	jest	wielka	rewolucja,	jaką	chrześcijaństwo	wyciska	na
psychologii	religijnej	człowieka.	Tajemnica	Boga,	który	stale	nas	fascynuje	i
sprawia,	 że	 czujemy	 się	 małymi,	 ale	 już	 nie	 przeraża,	 nie	 powala,	 nie
przytłacza.	 Jest	 to	 rewolucja,	 którą	 trudno	 nam	 przyjąć	 w	 naszej	 ludzkiej
duszy;	tak	bardzo,	że	nawet	w	opisach	zmartwychwstania	mowa	jest	o	tym,
że	kobiety	zobaczywszy	pusty	grób	i	anioła	„uciekły	[...]	ogarnęło	je	bowiem



zdumienie	 i	 przestrach”	 (Mk	 16,8).	 Ale	 Jezus	 objawia	 nam,	 że	 Bóg	 jest
dobrym	Ojcem,	i	mówi	nam:	„Nie	lękajcie	się”.

Pomyślimy	o	przypowieści	o	miłosiernym	Ojcu	 (por.	Łk	 15,11-32).	Jezus
mówi	o	ojcu,	który	potrafi	być	dla	swoich	synów	wyłącznie	miłością.	Ojcem,
który	nie	karze	syna	za	jego	arogancję,	jest	w	stanie	dać	mu	nawet	udział	w
spadku,	i	pozwolić,	by	poszedł	sobie	z	domu.	Jezus	mówi,	że	Bóg	jest	Ojcem,
ale	nie	na	sposób	ludzki,	bo	nie	ma	na	tym	świecie	ojca,	który	zachowywałby
się	 jak	 bohater	 tej	 przypowieści.	Bóg	 jest	Ojcem	na	 swój	 sposób:	 dobrym,
bezbronnym	wobec	wolnej	woli	 człowieka,	 potrafiącym	 jedynie	 odmieniać
czasownik	 „kochać”.	 Kiedy	 zbuntowany	 syn	 roztrwoniwszy	 wszystko,	 w
końcu	 wraca	 do	 domu,	 ów	 ojciec	 nie	 stosuje	 kryteriów	 ludzkiej
sprawiedliwości,	 ale	 przede	 wszystkim	 odczuwa	 potrzebę	 przebaczania,	 a
swoim	uściskiem	daje	 synowi	do	 zrozumienia,	 że	przez	 cały	 ten	długi	 czas
nieobecności	brakowało	mu	go,	boleśnie	brakowało	jego	ojcowskiej	miłości.

Jakże	 niezgłębioną	 tajemnicą	 jest	 Bóg,	 który	 żywi	 miłość	 tego	 rodzaju
wobec	swoich	dzieci!

Być	może	 z	 tego	 powodu,	 Apostoł	 Paweł	 wspominając	 istotę	misterium
chrześcijańskiego,	nie	czuje	się	na	siłach,	by	przełożyć	na	język	grecki	słowa,
które	 Jezus	 wypowiedział	 po	 aramejsku	 -	 „abbà”.	 Dwukrotnie	 Paweł	 w
swoich	 listach	 (por.	 Rz	 8,15;	 Ga	 4,6),	 porusza	 ten	 temat	 i	 dwa	 razy
pozostawia	 to	 słowo	 nieprzetłumaczone,	 w	 tej	 samej	 formie,	 w	 jakiej
pojawiło	 się	 na	 ustach	 Jezusa,	 „abbà”	 –	 w	 terminie	 jeszcze	 bardziej
kameralnym	niż	„ojciec”,	a	który	niektórzy	tłumaczą	jako	„tatusiu”,	„tatko”.

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 nigdy	 nie	 jesteśmy	 sami.	 Możemy	 być	 dalecy,
wrodzy,	 możemy	 nawet	 określać	 siebie	 jako	 „bezbożnicy”.	 Ale	 Ewangelia
Jezusa	Chrystusa	objawia	nam,	że	Bóg	nie	może	obyć	się	bez	nas:	On	nigdy
nie	 będzie	 Bogiem	 „bez	 człowieka”.	 To	On	 nie	może	 bez	 nas	 się	 obyć.	 To
wielka	 tajemnica:	 Bóg	 nie	 może	 być	 „Bogiem	 bez	 człowieka”.	 To	 wielka
tajemnica.	A	ta	pewność	jest	źródłem	naszej	nadziei,	która	jest	zawarta	we
wszystkich	 wezwaniach	 „Ojcze	 nasz”.	 Kiedy	 potrzebujemy	 pomocy,	 Jezus
nie	mówi	nam,	byśmy	utracili	nadzieję	i	zamknęli	się	w	sobie,	lecz	zwrócili
się	 do	 Ojca	 i	 prosili	 Go	 z	 ufnością.	 Wszystkie	 nasze	 potrzeby,	 od	 tych
najbardziej	oczywistych	i	powszednich,	takich	jak	żywność,	zdrowie,	praca,
aż	 po	 zyskanie	 przebaczenia	 i	 wsparcie	 w	 pokusach,	 nie	 są
odzwierciedleniem	 naszej	 samotności:	 jest	 natomiast	 Ojciec,	 który	 zawsze
patrzy	na	nas	z	miłością	i	na	pewno	nas	nie	opuszcza.



Teraz	 złożę	 wam	 pewną	 propozycję:	 każdy	 z	 nas	 ma	 wiele	 problemów,
potrzeb…	 Pomyślmy	 na	 chwilę	 o	 tych	 problemach,	 o	 tych	 potrzebach.
Pomyślmy	też	o	naszym	Ojcu,	który	nie	może	obyć	się	bez	nas,	a	który	w	tej
chwili	 na	nas	 spogląda	 i	wszyscy	 razem	 z	ufnością	 i	 nadzieją	módlmy	 się:
Ojcze	nasz…
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Nadzieją	jest	Bóg	Ojciec,	który	kocha	nas	takimi,
jakimi	jesteśmy

Audiencja	Ogólna	z	dnia	14	czerwca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dziś	audiencja	odbywa	się	w	dwóch	miejscach,	ale	jesteśmy	połączeni	za
pomocą	telebimów.	Chorzy,	aby	nie	musieli	zbytnio	cierpieć	zgromadzeni	są
w	auli	Pawła	VI.	Będziemy	połączeni	w	Duchu	Świętym.	Pozdrówmy	osoby
zgromadzone	w	auli	[brawa].

Nikt	 z	 nas	 nie	 może	 żyć	 bez	 miłości.	 Jednym	 z	 najstraszliwszych
zniewoleń,	 w	 jakie	 możemy	 popaść	 jest	 przekonanie,	 że	 na	 miłość	 trzeba
sobie	zasłużyć.	Być	może	wiele	niepokoju	współczesnego	człowieka	wynika	z
tego,	 że	 sądzimy,	 iż	 jeśli	 nie	 jesteśmy	 silni,	 atrakcyjni	 i	 piękni,	 to	 nikt	 się
nami	 nie	 zajmie.	 To	 droga	 merytokracji.	 Wiele	 osób	 stara	 się	 dzisiaj	 być
widzialnymi	 jedynie	 dlatego,	 aby	 wypełnić	 pustkę	 wewnętrzną:	 tak,
jakbyśmy	 byli	 osobami	 wiecznie	 potrzebującymi	 aprobaty.	 Ale	 czy
wyobrażacie	sobie	świat,	w	którym	wszyscy	żebrzą	o	motywy,	by	wzbudzić
uwagę	 innych,	 a	 nikt	 nie	 jest	 natomiast	 gotowy,	 aby	miłować	 inną	 osobę
bezinteresownie?	Czy	wyobrażacie	sobie	Zdaje	się,	że	jest	to	świat	ludzki,	ale
w	 istocie	 to	 piekło.	 Wiele	 ludzkich	 narcyzmów	 rodzi	 się	 z	 poczucia
osamotnienia	 a	 także	 osierocenia.	 Za	 wieloma	 postawami	 pozornie
niewytłumaczalnymi	kryje	się	pytanie:	czy	to	możliwe,	że	nie	zasługuję,	aby
mnie	wzywano	 po	 imieniu?	 To	 znaczy	 bycia	 kochanym,	 bo	miłość	 zawsze
wzywa	po	imieniu.

Jeśli	tym,	kto	nie	jest,	lub	nie	czuje	się	kochanym	jest	nastolatek,	to	może
zrodzić	 się	 przemoc.	 Za	 wieloma	 formami	 nienawiści	 społecznej	 i
chuligaństwa	często	kryje	się	serce,	które	nie	zostało	zaakceptowane.	Nie	ma
złych	 dzieci,	 podobnie	 jak	 nie	 istnieją	 zupełnie	 źli	 nastolatkowie,	 ale	 są
osoby	 nieszczęśliwe.	 A	 cóż	 innego	może	 nas	 uczynić	 szczęśliwymi,	 jak	 nie
doświadczenie	miłości	 ofiarowanej	 i	 otrzymanej?	 Życie	 istoty	 ludzkiej	 jest



wymianą	spojrzeń:	ktoś,	kto	patrząc	na	nas	wyrywa	nam	pierwszy	uśmiech,
a	 my	 uśmiechając	 się	 bezinteresownie	 do	 osoby	 zamkniętej	 w	 smutku,
otwieramy	jej	w	ten	sposób	drogę	wyjścia.	Wymiana	spojrzeń,	popatrzenie
w	oczy	i	otwierają	się	bramy	serca.

Pierwszym	 krokiem,	 jaki	 Bóg	 czyni	 ku	 nam	 jest	 miłość	 uprzedzająca	 i
bezwarunkowa.	Bóg	nas	kocha	jako	pierwszy.	Bóg	nie	kocha	nas	dlatego,	bo
jest	w	nas	 jakaś	 przyczyna,	wzbudzająca	miłość.	Bóg	nas	 kocha,	 ponieważ
On	 sam	 jest	 miłością,	 a	 miłość	 ze	 swej	 natury	 skłonna	 jest	 do
rozprzestrzeniania	 się,	 do	 dawania	 siebie.	 Bóg	 nie	 wiąże	 nawet	 swojej
życzliwości	z	naszym	nawróceniem:	najwyżej	jest	ono	konsekwencją	miłości
Boga.	Święty	Paweł	mówi	to	doskonale:	„Bóg	zaś	okazuje	nam	swoją	miłość
[właśnie]	 przez	 to,	 że	 Chrystus	 umarł	 za	 nas,	 gdyśmy	 byli	 jeszcze
grzesznikami”	 (Rz	 5,8).	 Gdyśmy	 byli	 jeszcze	 grzesznikami.	 Miłość
bezwarunkowa.	Byliśmy	„dalecy”,	 jak	syn	marnotrawny	z	przypowieści:	 „A
gdy	 był	 jeszcze	 daleko,	 ujrzał	 go	 jego	 ojciec	 i	 wzruszył	 się	 głęboko...”	 (Łk
15,20).	Ze	względu	na	miłość	do	nas	Bóg	dokonał	wyjścia	z	samego	siebie,
aby	nas	nawiedzić	na	 tej	ziemi,	gdzie	niedorzeczne	było,	by	przeszedł.	Bóg
nas	miłował	nawet	wówczas,	gdy	byliśmy	pogrążeni	w	błędzie.

Któż	 z	 nas	miłuje	w	 ten	 sposób,	 jak	 nie	 ten,	 kto	 jest	 ojcem	 lub	matką?
Matka	 nadal	 kocha	 swojego	 syna,	 nawet	 jeśli	 trafi	 on	 do	 więzienia.
Pamiętam	jak	wiele	matek	stało	w	kolejce,	aby	wejść	do	więzienia,	w	mojej
poprzedniej	diecezji,	wiele	matek	i	nie	wstydziły	się.	Syn	był	w	więzieniu,	ale
to	był	ich	syn.	Znosiły	wiele	upokorzeń,	gdy	kontrolowano	je	przed	wejściem
do	więzienia.	„Ależ	proszę	pani,	Pani	syn	jest	przestępcą!	-	Ale	to	mój	syn”.
Tylko	ta	miłość	matki	i	ojca	pozwala	nam	zrozumieć	jaka	jest	miłość	Boga.
Matka	 nie	 prosi	 o	 anulowanie	 ludzkiej	 sprawiedliwości,	 bo	 każdy	 błąd
wymaga	odkupienia,	ale	matka	nigdy	nie	przestaje	cierpieć	z	powodu	swego
dziecka.	 Kocha	 je,	 nawet	 gdy	 jest	 ono	 grzesznikiem.	 Bóg	 czyni	 to	 samo	 z
nami:	 jesteśmy	 Jego	 umiłowanymi	 dziećmi!	 Nie	 rzuca	 jakiegokolwiek
przekleństwa	na	nasze	życie,	a	tylko	życzliwe	słowo	Boga,	który	uczynił	nas	z
nicości.	Prawdą	o	tym	wszystkim	jest	owa	relacja	miłości,	która	wiąże	Ojca	i
Syna	przez	Ducha	Świętego,	 relacja,	w	którą	 jesteśmy	przyjęci	przez	 łaskę.
W	 Nim,	 w	 Jezusie	 Chrystusie,	 byliśmy	 chciani,	 umiłowani,	 upragnieni.
Istnieje	 ktoś,	 kto	 wyrył	 w	 nas	 pierwotne	 piękno,	 którego	 żaden	 grzech,
żadna	 błędna	 decyzja	 nigdy	 nie	 może	 całkowicie	 przekreślić.	 Zawsze
jesteśmy	 w	 oczach	 Bożych	 małymi	 fontannami	 uczynionymi	 po	 to,	 aby
tryskać	dobrą	wodą.	Powiedział	o	tym	Jezus	do	Samarytanki:	„woda,	którą



Ja	 mu	 dam,	 stanie	 się	 w	 nim	 źródłem	 wody	 wytryskającej	 ku	 życiu
wiecznemu”	(J	4,14).

Co	 trzeba,	 aby	 przemienić	 serce	 człowieka	 nieszczęśliwego?	 Jakie	 jest
lekarstwo	 aby	 przemienić	 serce	 człowieka	 nieszczęśliwego?	 Trzeba	 przede
wszystkim	 wziąć	 go	 w	 ramiona.	 Sprawić,	 by	 poczuł,	 że	 jest	 potrzebny,
ważny,	 a	 przestanie	 być	 smutny.	 Miłość	 przywołuje	 miłość,	 silniej	 niż
nienawiść	przywołuje	 śmierć.	 Jezus	nie	umarł	 i	 zmartwychwstał	dla	 siebie
samego,	 ale	 dla	 nas,	 aby	 nasze	 grzechy	 zostały	 odpuszczone.	 Jest	 to	 więc
czas	 zmartwychwstania	 dla	 wszystkich:	 czas,	 aby	 podnieść	 ubogich	 z
przygnębienia,	zwłaszcza	tych,	którzy	leżą	w	grobie	znacznie	dłużej	niż	trzy
dni.	 Niech	 tu	 zawieje,	 na	 naszych	 obliczach	 wiatr	 wyzwolenia.	 Niech
rozkwitnie	 tutaj	 dar	 nadziei.	 A	 nadzieją	 jest	 Bóg	 Ojciec,	 który	 kocha	 nas
takimi,	 jakimi	 jesteśmy.	 Kocha	 nas	 zawsze,	 wszystkich,	 dobrych	 i	 złych.
Dziękuję!
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Pan	daje	nam	nadzieję,	że	możemy	być	świętymi

Audiencja	Ogólna	z	dnia	21	czerwca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	dniu	 naszego	 chrztu	 zabrzmiało	 dla	 nas	 wezwanie	 świętych.	Wielu	 z
nas	było	w	tamtej	chwili	dziećmi,	które	zostały	przyniesione	przez	rodziców
w	 ramionach.	 Krótko	 przed	 dokonaniem	 namaszczenia	 olejem
katechumenów,	 będącego	 symbolem	mocy	 Boga	 w	 walce	 ze	 złem,	 kapłan
zachęcił	 całe	 zgromadzenie	 do	 modlitwy	 za	 tych,	 którzy	 mieli	 za	 chwilę
otrzymać	 chrzest,	 przywołując	 wstawiennictwa	 świętych.	 Wówczas	 po	 raz
pierwszy	 w	 trakcie	 naszego	 życia,	 zostaliśmy	 obdarowani	 towarzystwem
tych	„starszych”	braci	 i	sióstr	-	świętymi,	którzy	przeszli	 tą	samą	drogą,	co
my,	zaznali	tych	samych	trudów,	co	i	my	i	żyją	na	wieki	w	objęciach	Boga.
List	 do	 Hebrajczyków	 określa	 tę	 otaczającą	 nas	 grupę	 towarzyszącą
wyrażeniem	 „mnóstwa	 świadków”	 (12,1).	 Takimi	 są	 święci	 –	 mnóstwem
świadków.

Chrześcijanie	w	walce	ze	złem	nie	rozpaczają.	Chrześcijaństwo	kultywuje
nieuleczalną	 ufność:	 nie	 wierzy,	 że	 siły	 negatywne	 i	 destrukcyjne	 mogą
zwyciężyć.	 Ostateczne	 słowo	 odnośnie	 do	 historii	 człowieka	 to	 nie
nienawiść,	 to	 nie	 śmierć,	 to	 nie	 wojna.	 W	 każdej	 chwili	 życia	 towarzyszy
nam	ręka	Boga,	 a	 także	dyskretna	obecność	wszystkich	wierzących,	którzy
„odeszli	przed	nami	ze	znakiem	wiary”	(Kanon	Rzymski).	Ich	istnienie	mówi
nam	 przede	 wszystkim,	 że	 życie	 chrześcijańskie	 nie	 jest	 nieosiągalnym
ideałem.	Jednocześnie	nas	pociesza:	nie	jesteśmy	sami,	Kościół	składa	się	z
niezliczonych	 braci,	 często	 anonimowych,	 którzy	 nas	 poprzedzili	 i	 którzy
poprzez	 działanie	Ducha	Świętego	 są	 zaangażowani	w	 sprawy	 tych,	 którzy
wciąż	 żyją	 na	 ziemi.	 Trudno	 to	 zrozumieć	 i	 także	wyobrazić,	 ale	 święci	 są
obecni	w	naszym	życiu.	Kiedy	ktoś	przywołuje	jakiegoś	świętego,	czy	świętą,
to	aby	był	blisko	nas.

Przywoływanie	 świętych	 podczas	 Chrztu	 nie	 jest	 jedynym,	 jakie	 znaczy



drogę	 życia	 chrześcijańskiego.	 Kiedy	 dwoje	 narzeczonych	 uświęca	 swoją
miłość	 w	 sakramencie	 małżeństwa,	 po	 raz	 kolejny	 przywoływane	 jest	 dla
nich	–	tym	razem	jako	pary	–	wstawiennictwo	świętych.	I	to	przywoływanie
jest	źródłem	ufności	dla	dwojga	młodych,	którzy	wyruszają	w	„podróż”	życia
małżeńskiego.	Kto	naprawdę	kocha,	ten	pragnie	i	ma	odwagę,	by	powiedzieć
„na	 zawsze”,	 ale	wie,	 że	 potrzebuje	 łaski	 Chrystusa	 i	 pomocy	 świętych,	 by
móc	 żyć	 życiem	małżeńskim	 „na	 zawsze”.	 Nie	 tak,	 jak	mawiają	 niektórzy:
„jak	długo	będzie	trwała	miłość”.	Nie:	na	zawsze.	Jeżeli	tak	nie	jest,	to	lepiej
się	nie	pobierać:	albo	na	zawsze,	albo	w	ogóle	nie	zawierać	ślubu.	Dlatego	w
liturgii	 małżeństwa	 przywoływana	 jest	 obecność	 świętych.	 A	 w	 chwilach
trudnych	 trzeba	 mieć	 odwagę	 spojrzenia	 ku	 niebu,	 myśląc	 o	 wielu
chrześcijanach,	 którzy	 przeszli	 przez	 cierpienie	 i	 ustrzegli	 biel	 swoich	 szat
chrzcielnych,	opłukując	je	we	krwi	Baranka	(por.	Ap	7,14).	Bóg	nas	nigdy	nie
opuszcza:	za	każdym	razem,	kiedy	będziemy	tego	potrzebowali,	przybędzie
Jego	 anioł,	 by	nas	podnieść	 i	wlać	w	nas	pocieszenie.	 „Anioły”,	 niekiedy	 z
ludzkim	 obliczem	 i	 sercem,	 bowiem	 święci	 Boga	 są	 zawsze	 tutaj	 obecni,
ukryci	pośród	nas.	Trudno	to	zrozumieć	i	sobie	wyobrazić…

Również	 kapłani	 zachowują	 wspomnienie	 wypowiedzianego	 nad	 nimi
wezwania	 świętych.	 To	 jeden	 z	 najbardziej	 wzruszających	 momentów
liturgii	święceń.	Kandydaci	kładą	się,	leżąc	na	ziemi,	z	twarzą	ku	podłodze.	I
całe	 zgromadzenie,	 pod	 przewodnictwem	 biskupa,	 przywołuje
wstawiennictwa	 świętych.	 Człowiek	 mógłby	 czuć	 się	 przygnieciony	 pod
ciężarem	powierzonej	 jemu	misji,	 ale	 czując,	 że	ma	 za	 sobą	 całe	 niebo,	 że
łaski	 Bożej	 nie	 zabraknie,	 bo	 Jezus	 zawsze	 pozostaje	 wierny,	 można
wyruszyć	będąc	pokrzepionymi,	w	pogodzie	ducha.	Nie	jesteśmy	sami.

Czym	zatem	jesteśmy?	Jesteśmy	prochem,	który	dąży	do	nieba.	Nasze	siły
są	 słabe,	 ale	 potężna	 jest	 tajemnica	 łaski,	 która	 jest	 obecna	 w	 życiu
chrześcijan.	Jesteśmy	wierni	tej	ziemi,	którą	Jezus	miłował	w	każdej	chwili
swojego	 życia,	 ale	wiemy,	 i	 chcemy	 żywić	 nadzieję	w	przemianę	 świata,	w
ostateczne	 wypełnienie,	 gdzie	 w	 końcu	 nie	 będzie	 łez,	 niegodziwości	 i
cierpienia.

Niech	Pan	da	nam	wszystkim	nadzieję,	że	będziemy	świętymi.	Niektórzy	z
nas	 mogą	 postawić	 mi	 pytanie:	 „czy	 można	 być	 świętym	 w	 życiu
powszednim?”.	 Tak	 to	 możliwe	 i	 nie	 znaczy	 to,	 by	 modlić	 się	 przez	 cały
dzień,	ale	wypełniać	wszystkie	swoje	obowiązki	z	otwartym	sercem	ku	Bogu,
wiedząc,	że	pomimo	trudności	można	być	świętymi.	Pan	daje	nam	nadzieję,



że	możemy	być	świętymi.	Można	być	świętymi	 i	nie	prawda,	że	 łatwiej	być
przestępcą,	 niż	 świętym.	 To	 Pan	może	 nam	 pomóc	 w	 byciu	 świętymi.	 To
wielki	 dar,	 jaki	 każdy	 z	 nas	może	 złożyć	 światu.	 Niech	 Pan	 da	 nam	 łaskę
uwierzenia	 w	 Niego	 tak	 głęboko,	 abyśmy	 stali	 się	 obrazem	 Chrystusa	 dla
tego	 świata.	Nasza	historia	potrzebuje	 „mistyków”:	 ludzi,	 którzy	odrzucają
wszelkie	 panowanie	 nad	 innymi,	 dążących	 do	 miłości	 i	 braterstwa.
Mężczyzn	i	kobiet,	którzy	żyjąc	godzą	się	także	na	trochę	cierpienia,	bo	biorą
na	siebie	utrudzenie	innych.	Ale	bez	tych	mężczyzn	i	kobiet	świat	nie	miałby
żadnej	nadziei.	Dlatego	życzę	wam	a	także	sobie,	aby	Pan	dał	nam	nadzieję,
że	będziemy	świętymi.	Dziękuję!
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Nadzieja	siłą	męczenników

Audiencja	Ogólna	z	dnia	28	czerwca	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dziś	 zastanawiamy	 się	 nad	 nadzieją	 chrześcijańską	 jako	 siłą
męczenników.	Gdy	w	Ewangelii	Jezus	posyła	swoich	uczniów	na	misje,	nie
zwodzi	 ich	 iluzjami	 łatwego	 sukcesu.	 Wręcz	 przeciwnie,	 wyraźnie	 ich
przestrzega,	 że	 głoszenie	 Królestwa	 Bożego	 zawsze	 wiąże	 się	 z
przeciwieństwami.	 Używa	 także	 wyrażenia	 szczególnego:	 „Będziecie	 w
nienawiści	u	wszystkich	z	powodu	mego	imienia”	(Mt	10,22).	Chrześcijanie
miłują,	 ale	 nie	 zawsze	 są	 miłowani.	 Od	 razu	 Jezus	 stawia	 nas	 przed	 tą
rzeczywistością:	w	mniejszym	lub	większym	stopniu	wyznawanie	wiary	ma
miejsce	w	atmosferze	wrogości.

Chrześcijanie	 są	 zatem	mężczyznami	 i	 kobietami	 „płynącymi	pod	prąd”.
To	 normalne,	 bo	 świat	 naznaczony	 jest	 grzechem,	 który	 przejawia	 się	 w
różnych	formach	egoizmu	i	niesprawiedliwości.	Natomiast	ci,	którzy	idą	za
Chrystusem	 idą	 w	 przeciwnym	 kierunku.	 Nie	 ze	 względu	 na	 ducha
polemicznego,	 ale	 ze	względu	 na	wierność	 logice	 Królestwa	 Bożego,	 która
jest	 logiką	 nadziei,	 a	 przekłada	 się	 na	 styl	 życia	 opierającego	 się	 na
wskazaniach	Jezusa.

Pierwszym	wskazaniem	jest	ubóstwo.	Kiedy	Jezus	posyła	swoich	uczniów
na	 misje,	 wydaje	 się,	 że	 bardziej	 troszczy	 się	 o	 ich	 „ogołocenie”	 niż
„przyobleczenie”!	 Rzeczywiście	 chrześcijanin,	 który	 nie	 byłby	 ubogi	 i
pokorny,	oderwany	od	bogactwa	 i	władzy	 jest	przede	wszystkim	oderwany
od	 swojej	 tożsamości	 –	 nie	 jest	 podobny	 do	 Jezusa.	 Chrześcijanin
przemierza	 swoją	 drogę	 na	 tym	 świecie	 z	 tym	 co	 jest	 niezbędne	 do
pielgrzymowania,	 ale	 z	 sercem	 pełnym	 miłości.	 Prawdziwą	 dla	 niego
porażką	jest	popadanie	w	pokusę	odwetu	i	przemocy,	odpowiadając	złem	na
zło.	 Jezus	mówi:	 „Oto	 Ja	was	posyłam	 jak	owce	między	wilki”	 (Mt	 10,16).
Zatem	 bez	 torby,	 bez	 pazurów,	 bez	 broni.	 Chrześcijanin	 musi	 być	 raczej



roztropny,	 a	 czasem	 nawet	 przebiegły:	 są	 to	 cnoty	 akceptowane	 przez
ewangeliczną	 logikę.	 Ale	 nigdy	 przemoc.	 Aby	 pokonać	 zło,	 nie	 można
używać	metod	zła.

Jedyną	 siłą	 chrześcijanina	 jest	 ewangelia.	 W	 chwilach	 trudnych	 trzeba
wierzyć,	że	Jezus	stoi	przed	nami,	i	nieustannie	towarzyszy	swoim	uczniom.
Prześladowanie	 nie	 jest	 zaprzeczeniem	Ewangelii,	 ale	 jest	 jej	 częścią:	 jeśli
prześladowali	 naszego	 Mistrza,	 jakże	 możemy	 mieć	 nadzieję,	 że	 nam
zostanie	 zaoszczędzona	 walka?	 Ale	 w	 środku	 trąby	 powietrznej,
chrześcijanin	 nie	może	 tracić	 nadziei	 myśląc,	 że	 został	 opuszczony.	 Jezus
zapewnia	swoich	uczniów,	mówiąc:	„U	was	nawet	włosy	na	głowie	wszystkie
są	 policzone”	 (Mt	 10,30).	 Jakby	 chciał	 powiedzieć,	 że	 żadne	 ludzkie
cierpienia,	 nawet	 najmniejsze	 i	 ukryte,	 nie	 są	 niewidoczne	 dla	 oczu	Boga.
Bóg	widzi	 i	 na	 pewno	 chroni	 i	 obdarzy	 swoim	odkupieniem.	 Jest	 bowiem
pośród	 nas	 Ktoś,	 kto	 jest	 silniejszy	 od	 zła.	 Silniejszy	 od	 mafii,	 ciemnych
sprawek,	 ludzi	 zarabiających	 na	 krzywdzie	 osób	 zrozpaczonych,
miażdżących	 innych	 z	 arogancją...	 Ktoś,	 kto	 zawsze	 słucha	 wołającego	 z
ziemi	głosu	krwi	Abla.

Chrześcijanie	muszą	 zatem,	 zawsze	być	po	 „innej	 stronie”	niż	 świat,	 tej,
wybranej	 przez	 Boga:	 nie	 prześladowców,	 ale	 prześladowanych;	 nie
aroganccy	 lecz	 łagodni,	 nie	 sprzedawcy	 iluzji	 ale	ulegli	wobec	prawdy;	nie
oszuści,	lecz	uczciwi.

Ta	 wierność	 wobec	 stylu	 Jezusa	 -	 stylu	 nadziei	 -	 aż	 po	 śmierć,	 będzie
nazwana	 przez	 pierwszych	 chrześcijan	 bardzo	 pięknie:	 „męczeństwo”,	 co
oznacza	 „świadectwo”.	 Było	 wiele	 innych	 możliwości	 oferowanych	 przez
słownik:	można	 to	 było	 nazwać	 heroizmem,	 wyrzeczeniem,	 poświęceniem
się.	 Ale	 pierwsi	 chrześcijanie	 nazwali	 to	 imieniem,	 które	ma	 zapach	 bycia
uczniem.	 Męczennicy	 nie	 żyją	 dla	 siebie,	 nie	 zmagają	 się,	 by	 potwierdzić
swoje	 idee,	 i	 godzą	 się,	 że	 trzeba	 umrzeć	 jedynie	 ze	 względu	 na	 wierność
Ewangelii.	 Męczeństwo	 nie	 jest	 nawet	 najwznioślejszym	 ideałem	 życia
chrześcijańskiego,	ponieważ	przewyższa	je	miłość,	to	znaczy	miłość	do	Boga
i	 bliźniego.	Mówi	 o	 tym	 doskonale	 św.	 Paweł	 Apostoł	 w	 swoim	 hymnie	 o
miłości:	„Gdybym	rozdał	na	jałmużnę	całą	majętność	moją,	a	ciało	wystawił
na	 spalenie,	 lecz	 miłości	 bym	 nie	 miał,	 nic	 bym	 nie	 zyskał”	 (1	 Kor	 13,3).
Wstrętny	 jest	 dla	 chrześcijan	 pomysł,	 aby	 zamachowców-samobójców
można	było	nazwać	„męczennikami”:	w	ich	celu	nie	ma	niczego,	co	mogłoby
ich	przybliżyć	do	postawy	dzieci	Bożych.



Czasem,	 czytając	 historie	 wielu	 męczenników	 dnia	 wczorajszego	 i
dzisiejszego,	 którzy	 są	 liczniejsi	 niż	 męczennicy	 pierwszych	 wieków	 -
jesteśmy	 zdumieni	w	obliczu	męstwa,	 z	 jakim	 stawali	w	obliczu	próby.	To
męstwo	jest	znakiem	wielkiej	nadziei,	jaka	ich	ożywiała:	nadziei	pewnej,	że
nic	 i	 nikt	 nie	 może	 ich	 oddzielić	 od	 miłości	 Boga,	 danej	 nam	 w	 Jezusie
Chrystusie	(por.	Rz	8,38-39).

Niech	Bóg	zawsze	daje	nam	siłę,	byśmy	byli	Jego	świadkami.	Niech	nam
da	 przeżywać	 nadzieję	 chrześcijańską,	 zwłaszcza	 w	 ukrytym	 męczeństwie
wypełniania	dobrze	i	z	miłością	naszych	codziennych	obowiązków.	Dziękuję.
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Chrzest,	brama	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	2	sierpnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Czy	odczuwacie	upał?	[odpowiadają:	nie!].

Był	 taki	 czas,	 kiedy	 kościoły	 były	 zorientowane	w	 kierunku	wschodnim.
Wchodzono	 do	 budynku	 sakralnego	 drzwiami	 otwartymi	 na	 zachód	 i	 idąc
nawą	 kierowano	 się	 ku	 wschodowi.	 Był	 to	 ważny	 symbol	 dla	 dawnego
człowieka,	pewna	alegoria,	która	na	przestrzeni	dziejów	stopniowo	zanikła.
My	 ludzie	 czasów	 nowożytnych,	 znacznie	 mniej	 nawykli	 do	 zrozumienia
wielkich	 znaków	 wszechświata,	 niemal	 nigdy	 nie	 zauważamy	 detali	 tego
rodzaju.	Zachód	jest	stroną	świata,	gdzie	światło	umiera.	Natomiast	wschód
jest	 miejscem,	 gdzie	 mroki	 zostają	 pokonane	 przez	 pierwsze	 światło
jutrzenki	 i	 które	 przypomina	 nam	 o	 Chrystusie,	 Słońcu	 wschodzącym	 z
wysoka	na	horyzoncie	świata	(por.	Łk	1,78).

Dawne	 obrzędy	 chrztu	 przewidywały,	 że	 katechumeni	 wypowiadali
pierwszą	 część	 swojego	 wyznania	 wiary,	 gdy	 kierowali	 swój	 wzrok	 ku
zachodowi.	 I	 w	 tej	 pozycji	 zadawano	 im	 pytanie:	 „Czy	 wyrzekacie	 się
szatana,	 służenia	 jemu	 i	 jego	 dzieł?”	 –	 a	 przyszli	 chrześcijanie	 powtarzali
chórem:	„Wyrzekam	się!”.	Następnie	kierowano	się	do	absydy,	w	kierunku
wschodnim,	 gdzie	 rodzi	 się	 światło,	 a	 kandydatom	 do	 chrztu	 ponownie
zadawano	pytanie:	 „Czy	wierzycie	w	Boga	Ojca,	Syna	 i	Ducha	Świętego”.	 I
tym	razem	odpowiadali:	„Wierzę!”.

W	 czasach	 nowożytnych	 częściowo	 zatraciło	 się	 oczarowanie	 tym
obrzędem:	 utraciliśmy	 wrażliwość	 na	 język	 wszechświata.	 Pozostało	 nam
oczywiście	wyznanie	wiary,	dokonywane	za	pomocą	serii	pytań	chrzcielnych
właściwych	 celebracji	 niektórych	 sakramentów.	 Pozostaje	 ono	 wszakże
nienaruszone	 w	 swym	 znaczeniu.	 Co	 to	 znaczy	 być	 chrześcijaninem?
Oznacza	 to	 spoglądanie	 na	 światło,	 nieustanne	 dokonywanie	 wyznania
wiary	w	światło,	nawet	wówczas	gdy	świat	spowity	jest	nocą	i	ciemnościami.



Chrześcijanie	 nie	 są	 wolni	 od	 ciemności	 zewnętrznych	 a	 także
wewnętrznych.	 Nie	 żyją	 poza	 światem,	 jednakże	 ze	 względu	 na	 łaskę
Chrystusa	otrzymaną	w	 chrzcie	 są	 ludźmi	 „zorientowanymi”:	nie	wierzą	w
ciemności,	 ale	 w	 jasność	 dnia;	 nie	 ulegają	 nocy,	 ale	 mają	 nadzieję	 na
jutrzenkę;	nie	są	pokonani	przez	śmierć,	ale	pragną	zmartwychwstania;	nie
uginają	się	przed	złem,	bo	zawsze	ufają	w	nieskończone	możliwości	dobra.	I
to	 właśnie	 jest	 naszą	 nadzieją	 chrześcijańską:	 światło	 Jezusa,	 zabawienie,
które	niesie	nam	Jezus,	poprzez	swoje	światło	zbawiające	nas	od	ciemności.

Jesteśmy	 ludźmi,	 którzy	 wierzą,	 że	 Bóg	 jest	 Ojcem:	 to	 jest	 światło!
Wierzymy,	że	Jezus	zstąpił	pośród	nas,	podążał	w	naszym	życiu,	 stając	się
towarzyszem	 zwłaszcza	 najuboższych	 i	 najsłabszych:	 to	 jest	 światło!
Wierzymy,	 że	 Duch	 Święty	 nieprzerwanie	 działa	 dla	 dobra	 ludzkości	 i
świata,	 a	 nawet	 największe	 cierpienia	 dziejów	 zostaną	 przezwyciężone:	 to
jest	nadzieja,	która	nas	budzi	każdego	ranka!	Wierzymy,	że	każde	uczucie,
każda	 przyjaźń,	 wszelkie	 pragnienie	 dobra,	 każda	 miłość,	 nawet
najdrobniejsza	i	zaniedbana,	pewnego	dnia	znajdą	swoje	spełnienie	w	Bogu:
to	 jest	 siła,	 która	 pobudza	 nas	 do	 entuzjastycznej	 akceptacji	 naszego
codziennego	 życia!	 I	 to	 jest	 nasza	 nadzieja.	 Życie	w	 nadziei	 jest	 życiem	w
świetle,	 w	 świetle	 Boga	 Ojca,	 świetle	 Jezusa	 Zbawiciela,	 w	 świetle	 Ducha
Świętego,	który	pobudza	nas	do	podążania	naprzód	w	naszym	życiu.

Jest	 także	 inny	 bardzo	 piękny	 znak	 liturgii	 chrzcielnej,	 przypominający
nam	 o	 znaczeniu	 światła.	Na	 zakończenie	 obrzędu	 rodzicom	 -	 jeśli	 jest	 to
dziecko,	lub	samemu	ochrzczonemu	-	w	przypadku	osób	dorosłych	–	zostaje
przekazana	 świeca,	 której	 płomień	 jest	 rozpalany	 od	 paschału.	 Chodzi	 o
wielką	 świecę,	 która	w	Wigilię	Paschalną	wkracza	do	 całkowicie	 ciemnego
kościoła,	 aby	 ukazać	 tajemnicę	 Zmartwychwstania	 Jezusa.	 Od	 tej	 świecy
wszyscy	zapalają	swoje	świece	i	przekazują	płomień	sąsiadom:	w	tym	znaku
mieści	się	powolne	rozprzestrzenianie	się	Zmartwychwstania	Jezusa	w	życiu
wszystkich	chrześcijan.	Życie	Kościoła	to	zarażanie	światłem.	Im	więcej	my
chrześcijanie	mamy	światła	Jezusa,	im	więcej	światła	Chrystusa	jest	w	życiu
Kościoła,	tym	Kościół	jest	żywszy.	Życie	Kościoła	to	zarażanie	światłem.

Najpiękniejszą	 zachętą,	 jaką	możemy	skierować	do	siebie	nawzajem	 jest
przypominanie	sobie	o	naszym	chrzcie.	Chciałbym	was	zapytać:	jak	z	wielu	z
was	pamięta	o	dacie	swojego	chrztu?	Pomyślcie.	Nie	odpowiadajcie	na	głos,
bo	 może	 kogoś	 ogarnie	 wstyd,	 ale	 pomyślcie.	 Nie	 pamiętam.	 Ale	 jako
zadanie	 domowe:	 udaj	 się	 do	 ojca,	matki,	 cioci,	 dziadków	 i	 zapytaj:	 kiedy



zostałem	 ochrzczony?	 I	 od	 tej	 pory	 zapamiętaj.	 Dzisiaj	 poznaj,	 albo
przypomnij	 sobie	 datę	 swojego	 chrztu.	 Tę	 datę	 zrodzenia	 na	 nowo,	 datę
światła.	 To	 data,	 kiedy	 -	 pozwolę	 sobie	 tak	 to	 powiedzieć	 –	 zostaliśmy
zarażeni	 światłem	 Chrystusa.	 Waszym	 zadaniem	 domowym	 jest
przypomnienie	 sobie,	 kiedy	 zostaliście	 ochrzczeni.	 Czy	 to	 jest	 jasne?
[odpowiadają:	tak!].

Urodziliśmy	 się	 dwukrotnie:	 najpierw	 do	 życia	 naturalnego,	 a	 po	 raz
drugi,	dzięki	spotkaniu	z	Chrystusem	w	źródle	chrzcielnym.	Tam	umarliśmy
dla	 śmierci,	 aby	 żyć	 jako	 dzieci	 Boże	 na	 tym	 świecie.	 Tam	 staliśmy	 się
ludźmi,	 tak	 jak	 sobie	 tego	 nigdy	 nie	 wyobrażaliśmy.	 Właśnie	 dlatego
wszyscy	musimy	 szerzyć	 woń	 krzyżma,	 którym	 zostaliśmy	 namaszczeni	 w
dniu	 naszego	 chrztu.	 Żyje	 w	 nas	 i	 działa	 Duch	 Jezusa,	 pierworodnego
między	 wielu	 braćmi,	 tych	 wszystkich,	 którzy	 sprzeciwiają	 się
nieuchronności	ciemności	i	śmierci.

Jakże	 wielką	 łaską	 jest,	 kiedy	 chrześcijanin	 staje	 się	 prawdziwie
„Christophoros”,	czyli	„niosącym	Jezusa”	w	świat!	Zwłaszcza	dla	tych,	którzy
przeżywają	sytuację	żałoby,	rozpaczy,	ciemności	 i	nienawiści.	A	staje	się	to
zrozumiałe	 przez	 wielu	 drobnych	 szczegółów:	 przez	 światło,	 jakie
chrześcijanin	zachowuje	w	swych	oczach,	z	podłoża	pogody	ducha,	której	nie
naruszają	nawet	dni	najbardziej	 skomplikowane,	pragnienia,	 aby	na	nowo
kochać,	nawet	jeśli	doświadczyliśmy	wielu	rozczarowań.	Co	powiedzą	o	nas
w	 przyszłości,	 gdy	 pisana	 będzie	 historia	 naszych	 czasów?	 Czy	 byliśmy
zdolni	do	nadziei,	czy	też,	że	postawiliśmy	nasze	światło	pod	korcem?	Jeśli
będziemy	wierni	łasce	naszego	chrztu,	to	będziemy	szerzyć	światło	nadziei	-
chrzest	 jest	 światłem	 nadziei	 Boga	 i	 będziemy	 mogli	 przekazywać
następnym	pokoleniom	motywy	życia.
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Boskie	przebaczenie,	silnik	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	9	sierpnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Słyszeliśmy	 reakcję	 gości	 faryzeusza	 Szymona:	 „Któż	 On	 jest,	 że	 nawet
grzechy	 odpuszcza?”	 (Łk	 7,49).	 Jezus	 dokonał	 właśnie	 szokującego	 gestu.
Pewna	 mieszkająca	 w	 tym	 mieście	 kobieta,	 znana	 wszystkim	 jako
grzesznica,	weszła	do	domu	Szymona,	padła	do	stóp	Jezusa	i	namaściła	Jego
nogi	wonnym	olejkiem.	Wszyscy	obecni	przy	stole	szemrali:	jeśli	Jezus	jest
prorokiem,	to	nie	powinien	przyjąć	gestów	tego	typu	od	kobiety	takiej	jak	ta.
Pogarda.	 Te	 biedne	 kobiety,	 które	 były	 potrzebne	 jedynie	 do	 tego,	 aby
odwiedzać	 je	 po	 kryjomu,	 także	 przez	 zwierzchników,	 albo	 żeby	 zostać
ukamienowanymi.	 Zgodnie	 z	 ówczesną	 mentalnością	 powinno	 istnieć
wyraźne	 oddzielenie	 między	 świętym	 a	 grzesznikiem,	 między	 czystym	 a
nieczystym.

Ale	 postawa	 Jezusa	 jest	 inna.	 Od	 początku	 swej	 posługi	 w	 Galilei	 jest
blisko	 trędowatych,	 opętanych,	 wszystkich	 chorych	 i	 usuwanych	 na
margines.	 Takie	 zachowanie	 nie	 było	 żadną	 miarą	 zwyczajne.	 Zresztą	 ta
sympatia	Jezusa	wobec	wykluczonych,	„niedotykalnych”,	będzie	jedną	z	tych
rzeczy,	które	będą	najbardziej	dziwiły	Jego	współczesnych.	Tam	gdzie	jakiś
człowiek	 cierpi,	 Jezus	 bierze	 to	 cierpienie	 na	 siebie,	 to	 cierpienie	 staje	 się
Jego	własnym.	Jezus	nie	głosi,	że	stan	cierpienia	trzeba	znosić	z	heroizmem,
jak	 filozofowie	 stoiccy.	 Jezus	 dzieli	 ludzki	 ból,	 a	 kiedy	 go	 napotyka,	 to
wówczas	 z	 Jego	 wnętrza	 jaśnieje	 ta	 postawa,	 która	 charakteryzuje
chrześcijaństwo:	miłosierdzie.	Jezus	w	obliczu	ludzkiego	cierpienia	odczuwa
miłosierdzie.	 Serce	 Jezusa	 jest	 miłosierne.	 Jezus	 doświadcza	 współczucia.
Dosłownie:	Jezus	odczuwa	drżenie	swoich	 trzewi.	 Ileż	 razy	w	Ewangeliach
spotykamy	 reakcje	 tego	 rodzaju.	 Serce	 Chrystusa	 jest	 ucieleśnieniem	 i
objawieniem	 serca	 Boga,	 który	 tam,	 gdzie	 jest	 człowiek	 cierpiący	 pragnie
jego	uleczenia,	wyzwolenia,	pełni	jego	życia.



To	 dlatego	 Jezus	 szeroko	 otwiera	 ramiona	 dla	 grzeszników.	 Iluż	 ludzi
także	dzisiaj	trwa	w	złym	życiu,	ponieważ	nie	może	znaleźć	kogoś	gotowego,
by	spojrzeć	na	nich	w	inny	sposób,	oczyma,	a	raczej	sercem	Boga,	to	znaczy
z	nadzieją.	Jezus	jednak	widzi	możliwość	zmartwychwstania,	nawet	w	tych,
którzy	nagromadzili	wiele	 złych	decyzji.	 Jezus	 jest	 tam	zawsze	 z	otwartym
sercem,	 otwartym	 na	 oścież	 miłosierdziem,	 które	 jest	 w	 Jego	 sercu,
przebacza,	 bierze	w	 ramiona,	 rozumie,	 staje	 blisko	 człowieka	–	 takim	 jest
Jezus.

Czasami	 zapominamy,	 że	 Jezusowi	 nie	 chodziło	 o	 miłość	 łatwą,	 za
niewysoką	cenę.	Ewangelie	odnotowują	pierwsze	negatywne	reakcje	wobec
Jezusa	właśnie	wówczas,	 gdy	przebaczył	On	 ludzkie	 grzechy	 (por.	Mk	2,1-
12).	 Był	 pewien	 człowiek,	 który	 cierpiał	 podwójnie:	 bo	 nie	 mógł	 chodzić,
oraz	 ponieważ	 czuł,	 że	 „pobłądził”.	 A	 Jezus	 rozumiał,	 że	 drugie	 z	 tych
cierpień	było	większe	od	pierwszego,	tak	bardzo,	że	przyjął	go	natychmiast
głosząc	 wyzwolenie:	 „Synu,	 odpuszczają	 ci	 się	 twoje	 grzechy”	 (w.	 5).
Wyzwala	 od	 tego	 poczucia	 zniewolenia	 z	 powodu	 popełnionego	 błędu.
Wtedy	 to	 niektórzy	 z	 uczonych	 w	 Piśmie,	 ci	 którzy	 uważali	 siebie	 za
doskonałych	-	myślę	o	wielu	katolikach	uważających	siebie	za	doskonałych	i
pogardzających	innymi-	to	smutne	zjawisko.	Niektórzy	obecni	tam	uczeni	w
Piśmie	 zgorszyli	 się	 słowami	 Jezusa,	 które	 brzmiały	 jak	 bluźnierstwo,	 bo
tylko	Bóg	może	odpuszczać	grzechy.

My,	 którzy	 jesteśmy	 nawykli,	 by	 doświadczać	 przebaczenia	 grzechów
może	nazbyt	„tanim	kosztem”,	powinniśmy	czasami	sobie	przypominać,	ile
kosztowaliśmy	miłość	 Boga.	 Każdy	 z	 nas	 sporo	 kosztował	 –	 życie	 Jezusa.
Oddał	 je	 za	 każdego	 z	 nas.	 Jezus	 nie	 poszedł	 na	 krzyż,	 ponieważ	 leczył
chorych,	 głosił	 miłosierdzie,	 ponieważ	 głosił	 Błogosławieństwa.	 Syn	 Boży
został	 ukrzyżowany	 głównie	 dlatego,	 że	 odpuszcza	 grzechy,	 bo	 chce
całkowitego,	 ostatecznego	 wyzwolenia	 serca	 człowieka.	 Dlatego	 nie	 godzi
się,	aby	człowiek	trawił	swoje	życie	z	tym	nieusuwalnym	„tatuażem”,	z	myślą
że	 nie	 może	 być	 zaakceptowany	 przez	 miłosierne	 serce	 Boga.	 Z	 tymi
uczuciami	 Jezus	 wychodzi	 na	 spotkanie	 grzeszników,	 a	 każdy	 z	 nas	 jest
pierwszym	z	nich.

Zatem	grzesznicy	otrzymują	przebaczenie.	Nie	tylko	zostają	uspokojeni	na
poziomie	 psychologicznym,	 -	 przebaczenie	 daje	 naw	 wiele	 otuchy,	 bo
zostajemy	 uwolnieni	 od	 poczucia	 winy.	 Jezus	 czyni	 znacznie	 więcej:	 daje
ludziom,	 którzy	 pobłądzili	 nadzieję	 nowego	 życia.	 „Ależ	 Panie,	 jestem



szmatą”	 –	 „Ale	 spójrz	 naprzód,	 a	 ja	 uczynię	 tobie	 serce	 nowe”.	 To	 jest
nadzieją,	 jaką	 obdarza	 nas	 Jezus,	 życia	 nacechowanego	 miłością.	 Celnik
Mateusz,	zdrajca	ojczyzny,	wyzyskujący	ludzi,	staje	się	apostołem	Chrystusa.
Zacheusz,	skorumpowany	bogacz	z	Jerycha,	-	ten	na	pewno	miał	doktorat	z
łapówek	 -	 staje	 się	dobroczyńcą	ubogich.	Samarytanka,	 która	miała	pięciu
mężów,	a	teraz	mieszka	z	innym,	słyszy	obietnicę	„wody	żywej”,	która	będzie
mogła	w	niej	wytrysnąć	na	zawsze	(por.	J	4,14).	W	ten	sposób	zmienia	się
serce.	Jezus	tak	czyni	z	każdym	z	nas.

Warto	byśmy	pomyśleli,	że	Bóg	nie	wybrał	na	pierwociny,	by	ukształtować
swój	Kościół	 ludzi,	 którzy	 nigdy	nie	 popełniali	 błędów.	Kościół	 jest	 ludem
grzeszników,	 którzy	 doświadczyli	 miłosierdzia	 i	 przebaczenia	 Boga.	 Piotr
zrozumiał	bardziej	prawdę	o	 sobie,	gdy	zapiał	kur,	niż	 ze	 swoich	porywów
szczodrości,	które	nadymały	 jego	 „ego”,	 sprawiając,	 że	 czuł	 się	 lepszym	od
innych.

Bracia	i	siostry,	wszyscy	jesteśmy	biednymi	grzesznikami,	potrzebującymi
miłosierdzia	 Boga,	 który	ma	moc,	 aby	 nas	 przemienić	 i	 każdego	 dnia	 dać
nam	 nadzieję	 na	 nowo	 i	 to	 czyni.	 A	 ludziom,	 którzy	 zrozumieli	 tę
podstawową	prawdę,	Bóg	daje	najpiękniejszą	misję	w	świecie,	a	mianowicie
miłość	 do	 naszych	 braci	 i	 sióstr,	 a	 także	 przepowiadanie	 miłosierdzia,
którego	 nie	 odmawia	 nikomu.	 To	 właśnie	 jest	 naszą	 nadzieją.	 Idźmy
naprzód	z	tą	ufnością	w	przebaczenie,	w	miłosierną	miłość	Jezusa.	Dziękuję.
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«Oto	czynię	wszystko	nowe»	(Ap	21,	5).	Nowość
Nadziei	chrześcijańskiej

Audiencja	Ogólna	z	dnia	23	sierpnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Usłyszeliśmy	 Słowo	 Boże	 w	 Księdze	 Apokalipsy:	 „Oto	 czynię	 wszystko
nowe”	 (21,5).	 Nadzieja	 chrześcijańska	 opiera	 się	 na	 wierze	 w	 Boga,	 który
zawsze	 stwarza	 nowość	 w	 życiu	 człowieka,	 w	 historii	 i	 we	 wszechświecie.
Nasz	Bóg	jest	Bogiem	nowość,	ponieważ	jest	Bogiem	niespodzianek.

Iść	 z	 oczyma	 skierowanymi	 w	 dół,	 jak	 to	 czynią	 świnie,	 nie	 podnosząc
wzroku	 ku	 perspektywie	 -	 to	 niechrześcijańskie.	 Jakby	 cała	 nasza	 droga
kończyła	się	tutaj,	po	kilku	metrach	podróży;	jakby	w	naszym	życiu	nie	było
żadnego	 celu	 i	 żadnego	portu,	 a	 bylibyśmy	 zmuszeni	 do	wiecznej	 tułaczki,
bez	żadnego	motywu	wielu	naszych	trudów.

Ostatnie	 karty	 Biblii	 ukazują	 nam	 ostateczną	 perspektywę	 pielgrzymki
człowieka	 wierzącego:	 niebieskie	 Jeruzalem.	 Wyobrażane	 jest	 ono	 przede
wszystkim	jako	ogromny	namiot,	w	którym	Bóg	przyjmie	wszystkich	ludzi,
by	na	zawsze	mieszkał	wraz	z	nimi	(Ap	21,3).	I	to	jest	nasza	nadzieja.	A	co
uczyni	Bóg,	kiedy	wreszcie	będziemy	wraz	z	Nim?	Okaże	nam	nieskończoną
czułość,	jak	ojciec	witający	swoje	dzieci,	które	długo	się	trudziły	i	cierpiały.
Jan	w	Apokalipsie	prorokuje:	„Oto	przybytek	Boga	z	ludźmi,	[...]	otrze	z	ich
oczu	wszelką	 łzę,	 a	 śmierci	 już	 odtąd	nie	będzie.	Ani	 żałoby,	ni	 krzyku,	ni
trudu	już	[odtąd]	nie	będzie,	bo	pierwsze	rzeczy	przeminęły	[...]	Oto	czynię
wszystko	nowe”(21,3	-	5)	-	Bóg	nowości.

Spróbujcie	 rozważyć	 ten	 fragment	 Pisma	 Świętego	 nie	 w	 sposób
abstrakcyjny,	 ale	 po	 przeczytaniu	 relacji	 z	 jakiegoś	 wydarzenia
współczesnego,	 po	 obejrzeniu	 telewizyjnych	 wiadomości,	 czy	 strony
tytułowej	gazet,	gdzie	jest	wiele	tragedii,	gdzie	przekazywane	są	wiadomości
smutne,	 do	 których	 łatwo	 nam	 się	 przyzwyczaić.	 Pozdrowiłem	 tutaj	 kilka
osób	z	Barcelony	–	ileż	smutnych	stamtąd	wieści,	Pozdrowiłem	też	osoby	z



Konga	 –	 ileż	 stamtąd	 smutnych	 wiadomości,	 a	 jest	 wiele	 innych.
Wymieniłem	tylko	te	dwa	miejsca	–	bo	jesteście	obecni	tutaj.

Spróbujcie	pomyśleć	o	twarzach	dzieci,	przerażonych	z	powodu	wojny,	o
łzach	 matek,	 o	 zawiedzonych	 marzeniach	 wielu	 młodych	 ludzi,	 o
uchodźcach,	 którzy	 podejmują	 straszliwe	 podróże,	 a	 czasami	 są
wyzyskiwani...	 Niestety	 także	 i	 tym	 jest	 życie.	 Czasami	 chciałoby	 się
powiedzieć,	że	przede	wszystkim	tym.

Ale	 jest	 Ojciec,	 który	 płacze	 wraz	 z	 nami,	 Jest	 Ojciec,	 który	 wylewa	 łzy
nieskończonego	miłosierdzia	wobec	swoich	dzieci.	Mamy	Ojca,	który	potrafi
płakać,	 płaczącego	 wraz	 z	 nami.	 To	 Ojciec,	 który	 na	 nas	 czeka,	 aby	 nas
pocieszyć,	bo	zna	nasze	cierpienia	i	przygotował	dla	nas	inną	przyszłość.	To
jest	wspaniała	wizja	nadziei	chrześcijańskiej,	która	poszerza	się	na	wszystkie
dni	naszego	życia	i	chce	nas	pocieszyć.

Bóg	nie	chciał,	byśmy	żyli	przez	przypadek,	zmuszając	Siebie	samego	i	nas
do	 okrutnych	 nocy	 udręki.	 Stworzył	 nas	 natomiast,	 bo	 chce	 byśmy	 byli
szczęśliwi.	 On	 jest	 naszym	 Ojcem,	 a	 jeśli	 doświadczamy	 tu	 i	 teraz	 życia,
które	nie	jest	takie,	jakiego	On	dla	nas	chciał,	to	Jezus	nas	zapewnia,	że	sam
Bóg	dokonuje	swego	odkupienia.

Wierzymy	 i	 wiemy,	 że	 śmierć	 i	 nienawiść	 nie	 są	 ostatnimi	 słowami	 w
procesie	 ludzkiej	 egzystencji.	 Bycie	 chrześcijaninem	 oznacza	 nową
perspektywę:	 spojrzenie	 pełne	 nadziei.	 Niektórzy	 uważają,	 że	 życie
zachowuje	wszystkie	 chwile	 szczęśliwe	w	młodości	 i	w	przeszłości,	 oraz	 ze
życie	jest	powolnym	podupadaniem.	Jeszcze	inni	uważają,	że	nasze	radości
są	jedynie	sporadyczne	i	przemijające,	a	w	życie	ludzi	wpisany	jest	bezsens,
ludzie	 którzy	 w	 obliczu	 wielu	 nieszczęść	mówią,	 że	 życie	 pozbawione	 jest
sensu.	 Ale	my,	 chrześcijanie	 tak	 nie	 sądzimy.	Wierzymy	 natomiast,	 że	 na
horyzoncie	 człowieka	 jest	 takie	 słońce,	 które	 rzuca	 światło	 na	 zawsze.
Wierzymy,	 że	 nasze	 najpiękniejsze	 dni	 są	 jeszcze	 przed	 nami.	 Jesteśmy
bardziej	 ludźmi	 wiosny	 niż	 jesieni.	 Chciałbym	 wam	 teraz	 zadać	 pytanie	 -
niech	 każdy	 odpowie	 w	 swoim	 sercu	w	milczeniu,	 ale	 niech	 odpowie:	 czy
jestem	mężczyzną,	kobietą,	chłopakiem,	dziewczyną	wiosny	czy	jesieni?	Czy
moja	dusza	 jest	 duszą	wiosny	 czy	 też	 jesieni?	Niech	każdy	 sobie	 odpowie!
Dostrzegamy	 raczej	 zalążki	nowego	 świata	niż	pożółkłe	 liście	na	gałęziach.
Nie	poddajemy	się	nostalgiom,	 żalom	 i	narzekaniom:	wiemy,	 że	Bóg	chce,
byśmy	 byli	 dziedzicami	 obietnicy	 i	 niestrudzonymi	 miłośnikami	 marzeń.
Nie	zapominajcie	o	tym	pytaniu:	czy	jestem	człowiekiem	wiosny	czy	jesieni?,



wiosny	 oczekującej	 na	 pojawienie	 się	 kwiatu,	 oczekującej	 owocu,
oczekującej	 słońca,	 którym	 jest	 Jezus,	 czy	 jesieni,	 która	 ma	 oblicze
skierowane	w	dół,	rozgoryczone,	jak	papryka	w	occie.

Chrześcijanin	wie,	że	Królestwo	Boga,	Jego	panowanie	miłości	wzrasta	jak
wielkie	pole	pszenicy,	nawet	 jeśli	 są	na	nim	chwasty.	Zawsze	są	problemy,
plotki,	 wojny,	 choroby,	 ale	 ziarno	 rośnie	 a	 na	 końcu	 zło	 zostanie
wyeliminowane.	Przyszłość	do	nas	nie	należy,	ale	wiemy,	że	Jezus	Chrystus
jest	największą	łaską	życia:	 jest	uściskiem	Boga,	który	nas	czeka	na	końcu,
ale	już	teraz	nam	towarzyszy	i	pociesza	nas	w	drodze.	On	nas	prowadzi	do
wielkiego	 „przybytku”	 Boga	 z	 ludźmi	 (por.	 Ap	 21,3),	 z	 wieloma	 innymi
braćmi	i	siostrami,	i	zaniesiemy	do	Boga	pamięć	o	dniach	spędzonych	tutaj
na	ziemi.	Wspaniale	będzie	wówczas	odkryć,	że	nic	się	nie	zatraciło,	żadna
łza,	żaden	uśmiech	i	żadna	łza.	Niezależnie	od	tego,	jak	długie	byłoby	nasze
życie,	 będzie	 się	 nam	 zdawało,	 że	 żyliśmy	 tyle,	 co	 tchnienie.	 A	 dzieło
stworzenia	 nie	 zatrzymało	 się	 na	 szóstym	 dniu	 Księgi	 Rodzaju,	 ale
niestrudzenie	było	kontynuowane,	bo	Bóg	zawsze	o	nas	się	troszczył.	Aż	do
dnia,	kiedy	wszystko	się	wypełni,	w	ranek	kiedy	nie	będzie	już	więcej	łez,	w
tej	chwili,	kiedy	sam	Bóg	wypowie	swoje	ostatnie	słowo	błogosławieństwa:
„Oto	czynię	wszystko	nowe”	(w.	5).	Tak,	nasz	Ojciec	 jest	Bogiem	nowości	 i
niespodzianek.	I	tego	dnia	będziemy	naprawdę	szczęśliwi	i	płakać	będziemy
z	radości.	Dziękuję.
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Pamięć	o	początkach	powołania	odnawia	naszą
nadzieję

Audiencja	Ogólna	z	dnia	30	sierpnia	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Chciałbym	dzisiaj	powrócić	do	ważnego	tematu:	relacji	między	nadzieją	a
pamięcią,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 pamięci	 o	 powołaniu.	 A	 jako
obrazem	posłużę	się	powołaniem	pierwszych	uczniów	Jezusa.	W	ich	pamięci
doświadczenie	 to	 było	 tak	 bardzo	 wyryte,	 że	 jeden	 z	 nich	 zapisał	 nawet
godzinę:	„Było	to	około	czwartej	po	południu”	(J	1,39).	Św.	Jan	Ewangelista
opowiada	 o	 tym	 wydarzeniu,	 jako	 o	 wyraźnym	 wspomnieniu	 młodości,
które	pozostało	niezmienne	w	jego	pamięci	starca.	Jan	o	tym	pisał,	gdy	był
już	stary.

Spotkanie	 miało	 miejsce	 w	 pobliżu	 rzeki	 Jordan,	 gdzie	 Jan	 Chrzciciel
udzielał	 chrztu,	 a	 ci	 młodzi	 Galilejczycy	 obrali	 Jana	 Chrzciciela	 za	 swego
przewodnika	duchowego.	Pewnego	dnia	przyszedł	Jezus	i	przyjął	chrzest	w
rzece.	 Następnego	 dnia	 przyszedł	 ponownie,	 a	 wówczas	 Jan	 Chrzciciel
powiedział	dwóm	swoim	uczniom:	„Oto	Baranek	Boży”	(w.	36).

Dla	 tych	dwóch	było	 to	 „iskrą”.	Opuścili	 swego	pierwszego	nauczyciela	 i
wyruszyli,	by	pójść	za	Jezusem.	A	On	odwrócił	się	do	nich	i	zadał	kluczowe
pytanie:	„Czego	szukacie”	(w.	38).	Jezus	jawi	się	w	Ewangeliach	jako	znawca
ludzkiego	 serca.	 Spotkał	 w	 tej	 chwili	 dwóch	 młodych	 mężczyzn
poszukujących,	 przeżywających	 zdrowy	 niepokój.	 Istotnie,	 cóż	 to	 za
młodość,	 jeśli	 jest	zadowolona	z	siebie,	bez	pytania	o	sens?	Ludzie	młodzi,
którzy	niczego	nie	szukają,	już	stali	się	emerytami,	nie	są	młodzi,	zestarzeli
się	 przedwcześnie.	 To	 smutne,	 gdy	 widzimy	 młodych	 emerytów.	 A	 Jezus
przez	całą	Ewangelię,	we	wszystkich	spotkaniach,	które	mu	się	przydarzają
podczas	 drogi,	 jawi	 się	 jako	 „podpalacz”	 serc.	 Stąd	 jego	 pytanie,	 które
usiłuje	 doprowadzić	 do	 ujawnienia	 się	 pragnienia	 życia	 i	 szczęścia,	 które
każdy	młody	 człowiek	nosi	w	 swym	wnętrzu:	 „Czego	 szukasz?”.	 Także	 i	 ja



chciałbym	dziś	młodych,	obecnych	tutaj	na	placu	i	 tych,	którzy	słuchają	za
pomocą	 mediów	 zapytać:	 Ty,	 który	 jesteś	 młody	 czego	 szukasz?	 Czego
szukasz	w	swym	sercu?

Powołanie	Jana	i	Andrzeja	zaczyna	się	w	ten	sposób:	jest	ono	początkiem
przyjaźni	z	Jezusem	na	tyle	silnej,	by	wymusić	wspólnotę	życia	i	emocji	wraz
z	 Nim.	 Dwaj	 uczniowie	 zaczynają	 być	 z	 Jezusem	 i	 natychmiast	 stają	 się
misjonarzami,	 bo	 kiedy	 kończy	 się	 spotkanie	 nie	 wracają	 spokojnie	 do
domu.	 Nie,	 natomiast	 ich	 bracia	 –	 Szymon	 i	 Jakub	 -	 wkrótce	 zostają
włączeni	w	naśladowanie	Jezusa.	Poszli	do	nich	i	powiedzieli:	„spotkaliśmy
Mesjasza,	znaleźliśmy	wielkiego	proroka”.	Przekazują	wiadomość.	Stają	się
misjonarzami	 owego	 spotkania.	Było	 to	 spotkanie	 tak	 bardzo	poruszające,
tak	 radosne,	 że	 uczniowie	 zapamiętają	 na	 zawsze	 ów	 dzień,	 który	 rzucił
światło	i	ukierunkował	ich	młodość.

Jak	można	w	 tym	świecie	odkryć	 swoje	powołanie?	Można	 je	odkryć	na
wiele	 sposobów,	 ale	 ten	 fragment	 Ewangelii	 mówi	 nam,	 że	 pierwszym
wskaźnikiem	 jest	 radość	 spotkania	 z	 Jezusem.	 Małżeństwo,	 życie
konsekrowane,	 kapłaństwo	 -	 każde	 powołanie	 zaczyna	 się	 od	 spotkania	 z
Jezusem,	 który	 daje	 nam	 radość	 i	 nową	 nadzieję;	 i	 prowadzi	 nas,	 także
poprzez	próby	i	trudności	do	coraz	pełniejszego	spotkania	z	Nim	i	do	pełni
radości.

Pan	nie	 chce	mężczyzn	 i	 kobiet,	 którzy	 idą	 za	 nim	 żałując,	 nie	mając	w
sercu	 wichru	 radości.	 Wam	 obecnym	 tutaj	 na	 placu	 chciałbym	 postawić
pytanie,	 ale	 niech	 każdy	 odpowie	 sobie	 sam:	 „czy	 macie	 w	 sercu	 wiatr
radości?”	 „Czy	 mam	 w	 sobie,	 w	 moim	 sercu	 wiatr	 radości?”.	 Jezus	 chce
ludzi,	 którzy	 doświadczyli,	 że	 przebywanie	 z	Nim	 daje	 ogromne	 szczęście,
które	 może	 być	 ponowione	 każdego	 dnia	 życia.	 Uczeń	 królestwa	 Bożego,
który	 nie	 byłby	 radosny,	 nie	 ewangelizuje	 tego	 świata.	 Jest	 człowiekiem
smutnym.	 Stajemy	 się	 kaznodziejami	 Jezusa,	 nie	 poprzez	 doskonalenie
broni	 retoryki	–	możesz	mówić	bez	końca,	ale	kaznodzieją	Jezusa	 stajemy
się	 strzegąc	 w	 oczach	 błysku	 prawdziwego	 szczęścia.	 Widzimy	 wielu
chrześcijan,	którzy	swoim	spojrzeniem	przekazują	nam	radość	wiary.

Z	 tego	 względu	 chrześcijanin	 –	 podobnie	 jak	 Maryja	 Panna	 –	 strzeże
płomienia	 swego	 zakochania	 się	 –	 jesteśmy	 zakochani	 w	 Jezusie.
Oczywiście,	 w	 życiu	 przeżywamy	 próby,	 są	 chwile,	 kiedy	 musimy	 iść
naprzód	 pomimo	 zimna	 i	 przeciwnych	 wiatrów,	 wielu	 rozgoryczeń.	 Ale
chrześcijanie	znają	drogę	prowadzącą	do	tego	świętego	ognia,	który	zapalił



ich	raz	na	zawsze.

Ale	 proszę	 was,	 nie	 przyznawajmy	 racji	 osobom	 rozczarowanym	 i
nieszczęśliwym;	nie	 słuchajmy	 tych,	 którzy	 cynicznie	 zalecają,	 aby	w	 życiu
nie	 żywić	 nadziei.	 Nie	 ufajmy	 tym,	 którzy	 w	 zarodku	 gaszą	 wszelki
entuzjazm,	mówiąc,	 że	 żaden	 czyn	 nie	 jest	 wart	 poświęcenia	 całego	 życia.
Nie	 słuchajmy	 ludzi	 „starych”	 sercem,	 którzy	 tłumią	młodzieńczą	 euforię.
Udawajmy	 się	 do	 starców,	 których	 oczy	 jaśnieją	 nadzieją.	 Pielęgnujemy
natomiast	 zdrowe	 utopie:	 Bóg	 pragnie,	 abyśmy	 byli	 zdolni	 do	 marzeń,
podobnie	jak	On	i	wraz	z	Nim,	podążając	bacznie	obserwując	rzeczywistość.
Marząc	 o	 innym	 świecie.	 Jeśli	 marzenie	 zagasa,	 trzeba	 je	 wymarzyć	 na
nowo,	 czerpiąc	 z	 nadzieją	 z	 pamięci	 o	 początkach.	 Trzeba	 powracać	 do
płonącego	żaru,	po	może	życiu	nie	za	bardzo	udanym,	do	tego	żaru	być	może
ukrytego	pod	popiołem.	Do	pierwszego	spotkania	z	Jezusem.

Oto	 zatem	 zasadnicza	 dynamika	 życia	 chrześcijańskiego:	 przypominać
sobie	 o	 Jezusie.	 Św.	 Paweł	 mówił	 do	 swego	 ucznia:	 „Pamiętaj	 na	 Jezusa
Chrystusa”	(2	Tm	2,8).	Trzeba	pamiętać	o	Jezusie,	o	ogniu	miłości,	którym
pewnego	dnia	pojęliśmy	nasze	życie	 jako	plan	dobra,	 i	ożywić	 tym	ogniem
naszą	nadzieję.	Dziękuję.
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Wychowywać	do	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	20	września	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Temat	dzisiejszej	katechezy	to	„wychowywać	do	nadziei”.	Właśnie	dlatego
skierują	 ją	 bezpośrednio,	 zwracając	 się	 per	 „ty”,	 wyobrażając	 sobie	 jako
wychowawca,	 jako	ojciec	 rozmowę	z	młodym	człowiekiem	 lub	 jakąkolwiek
osobą	otwartą	na	uczenie	się.

Tam	gdzie	Bóg	cię	rzucił,	żyj	nadzieją!	Zawsze	żyj	nadzieją!

Nie	 poddawaj	 się	 nocy:	 pamiętaj,	 że	 pierwszy	 wróg,	 którego	 masz
ujarzmić	znajduje	się	w	tobie,	a	nie	poza	tobą.	Dlatego	też	nie	rób	miejsca
dla	myśli	gorzkich,	ciemnych.	Bądź	stanowczo	przekonany,	że	ten	świat	jest
pierwszym	 cudem,	 jaki	 uczynił	 Bóg	 i	 że	 Bóg	 złożył	 w	 nasze	 ręce	 łaskę
nowych	cudów.	Wiara	 i	nadzieja	 idą	ręka	w	rękę.	Wierz	w	 istnienie	prawd
najwznioślejszych	 i	 najpiękniejszych.	 Zaufaj	 Bogu	 Stwórcy,	 w	 Duchu
Świętym,	 który	 porusza	 wszystko	 ku	 dobremu,	 w	 objęcia	 Chrystusa,
oczekującego	każdego	człowieka	u	kresu	jego	istnienia.	Świat	idzie	naprzód
dzięki	 spojrzeniu	wielu	 ludzi,	 którzy	 dokonali	wyłomów,	 którzy	 zbudowali
mosty,	marzyli	i	wierzyli;	nawet	gdy	słyszeli	wokół	siebie	słowa	szyderstwa.

Nigdy	nie	myśl,	że	walka	prowadzona	na	ziemi	jest	całkiem	bezużyteczna.
U	kresu	 istnienia	czeka	nas	katastrofa:	pulsuje	w	nas	ziarno	absolutu.	Bóg
nie	zawodzi:	jeśli	umieścił	w	naszych	sercach	nadzieję,	to	nie	chce	jej	zdusić
nieustannymi	 frustracjami.	 Wszystko	 rodzi	 się,	 aby	 kwitnąć	 w	 wiecznej
wiośnie.	 Także	 Bóg	 nas	 uczynił	 byśmy	 pomyślnie	 się	 rozwijali.
Przypominam	 sobie	 ów	 dialog,	 kiedy	 dąb	 prosił	 drzewa	 migdałowego:
powiedz	mi	o	Bogu,	a	drzewo	migdałowe	zakwitło.

Gdziekolwiek	byś	był,	buduj!	Jeśli	jesteś	na	ziemi,	wstań!	Nigdy	nie	trwaj
w	 upadku,	 powstań!	 Daj	 sobie	 pomóc,	 abyś	 stał.	 Jeśli	 siedzisz,	 wyrusz	 w
drogę!	Jeśli	paraliżuje	cię	nuda,	przepędź	ją	dobrymi	dziełami!	Jeśli	czujesz
się	pusty	 i	przybity,	poproś	Ducha	Świętego,	aby	ponownie	wypełnił	 twoją



nicość.

Buduj	pokój	pośród	ludzi	i	nie	słuchaj	głosu	tych,	którzy	szerzą	nienawiść
i	 podziały.	 Ludzie,	 niezależnie	 od	 tego	 jak	 bardzo	 byli	 by	 różni	 jedni	 od
drugich,	 zostali	 stworzeni,	 aby	 żyć	 razem.	 W	 konfliktach	 zachowaj
cierpliwość:	 kiedyś	 odkryjesz,	 że	 każdy	 jest	 depozytariuszem	 fragmentu
prawdy.

Kochaj	 osoby.	 Kochaj	 każdego	 z	 osobna.	 Szanuj	 drogę	 każdego,
niezależnie	 od	 tego	 czy	 byłaby	 ona	 prosta	 czy	 skomplikowana,	 ponieważ
każdy	ma	swoją	własną	historię	do	opowiedzenia.	Każde	rodzące	się	dziecko
jest	obietnicą	 życia,	po	 raz	kolejny	okazującego	 się	 silniejszym	od	 śmierci.
Każda	rodząca	się	miłość,	jest	energią	przemiany,	która	pragnie	szczęścia.

Jezus	przekazał	nam	światło	świecące	w	ciemnościach:	broń	je,	chroń	je.
To	 wyjątkowe	 światło	 jest	 największym	 bogactwem,	 powierzonym	 twemu
życiu.

A	przede	wszystkim	marz,	nie	 lękaj	 się	marzyć,	marz	o	 świecie,	 którego
jeszcze	 nie	 widać,	 ale	 na	 pewno	 przyjdzie.	 Nadzieja	 wierzy	 w	 istnienie
stworzenia,	 które	 rozciąga	 się	 aż	 po	 jego	 ostateczne	 spełnienie,	 gdy	 Bóg
będzie	 wszystkim	 we	 wszystkich.	 Ludzie	 zdolni	 do	 wyobraźni	 podarowali
człowiekowi	 odkrycia	 naukowe	 i	 technologiczne.	 Przemierzyli	 oceany	 i
przeszli	 ziemie,	 na	 których	 nikt	 nie	 postawił	 stopy.	 Ludzie,	 którzy
podtrzymywali	nadzieję	to	ci	sami,	którzy	pokonali	niewolnictwo	i	przynieśli
lepsze	warunki	życia	na	tej	ziemi.	Pomyślcie	o	tych	ludziach.

Bądź	odpowiedzialny	za	 ten	świat	 i	 za	 życie	każdego	człowieka.	Wszelka
niesprawiedliwość	 wobec	 ubogiego	 to	 otwarta	 rana,	 pomniejszająca	 twoją
godność.	 Życie	 nie	 kończy	 się	 wraz	 z	 twoim	 istnieniem,	 a	 na	 ten	 świat
przyjdą	inne	pokolenia,	które	nastąpią	po	naszym	i	jeszcze	wielu	innych.

Poproś	Boga	o	dar	odwagi.	Pamiętaj,	że	Jezus	dla	nas	pokonał	 lęk:	nasz
najbardziej	podstępny	wróg	nic	nie	może	uczynić	przeciwko	wierze.	A	kiedy
będziesz	zalękniony	w	obliczu	jakiejś	trudności	twego	życia,	pamiętaj,	że	nie
żyjesz	 tylko	 dla	 siebie.	 Już	 we	 chrzcie	 twoje	 życie	 zostało	 zanurzone	 w
tajemnicy	Trójcy	Świętej	i	należysz	do	Jezusa.	A	jeśli	pewnego	dnia	ogranie
cię	strach,	albo	pomyślisz,	że	zło	jest	zbyt	wielkie,	by	stawić	mu	wyzwanie,
pomyśl	 tylko,	 że	 żyje	 w	 tobie	 Jezus.	 I	 to	 On,	 przez	 ciebie,	 ze	 swoją
łagodnością	chce	pokonać	wszystkich	wrogów	człowieka:	grzech,	nienawiść,
występek,	przemoc,	wszystkich	nieprzyjaciół.



Zawsze	miej	 odwagę	 prawdy,	 ale	 pamiętaj:	 nie	 jesteś	 od	 nikogo	 lepszy.
Pamiętaj	o	tym:	nie	jesteś	lepszy	od	nikogo.	Gdybyś	nawet	był	ostatnim,	kto
uwierzył	w	prawdę,	nie	uciekaj	od	 towarzystwa	 ludzi.	Choć	byś	żył	w	ciszy
pustelni,	 nieść	 w	 sercu	 cierpienia	 każdego	 stworzenia.	 Jesteś
chrześcijaninem;	a	na	modlitwie	wszystko	oddaj	Bogu.

Pielęgnuj	ideały.	Żyj	dla	czegoś,	co	przewyższa	człowieka.	A	jeśli	pewnego
dnia	te	ideały	będą	od	ciebie	wymagały	zapłacenia	słonego	rachunku,	nigdy
nie	przestawaj	nosić	ich	w	swym	sercu.	Wierność	zdobywa	wszystko.

Jeśli	 popełnisz	 błąd,	 podnieś	 się:	 nic	 nie	 jest	 bardziej	 ludzkiego	 niż
popełnianie	 błędów.	 A	 te	 błędy	 nie	 powinny	 stawać	 się	 dla	 ciebie
więzieniem.	Nie	bądź	więźniem	twoich	błędów.	Syn	Boży	przyszedł	nie	dla
zdrowych,	ale	dla	chorych:	a	zatem	przyszedł	również	dla	ciebie.	A	jeśli	raz
jeszcze	popełnisz	błąd	w	przyszłości,	nie	lękaj	się,	wstań!	Czy	wiesz	dlaczego,
-	bo	Bóg	jest	twoim	przyjacielem.

Jeśli	 najdzie	 cię	 zgorzknienie,	 wierz	mocno	we	 wszystkich	 ludzi,	 którzy
wciąż	 działają	 na	 rzecz	 dobra:	 w	 ich	 pokorze	 jest	 ziarno	 nowego	 świata.
Odwiedzaj	 ludzi,	 którzy	 zachowali	 swoje	 serce,	 jak	 dziecko.	 Ucz	 się	 z
zadziwienia,	pielęgnuj	zdumienie.

Kochaj,	wierz,	marz,	trwaj	w	nadziei.	Żyj	Bożą	łaską!	Dziękuję!
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Wrogowie	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	27	września	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	 tym	 okresie	 mówimy	 o	 nadziei.	 A	 dzisiaj	 chciałbym	 się	 z	 wami
zastanowić	 nad	 kwestią	 wrogów	 nadziei.	 Nadzieja	 bowiem,	 podobnie	 jak
każde	dobro	na	tym	świecie	ma	nieprzyjaciół.	Jak	wszelkie	dobra	na	świecie
ma	swoich	wrogów.

Przyszedł	mi	na	myśl	 starożytny	mit	 o	puszce	Pandory:	 otwarcie	puszki
rozpętuje	wiele	nieszczęść	dla	dziejów	świata.	Ale	niewielu	pamięta	ostatnią
część	 opowieści,	 otwierającą	 szczelinę	 światła:	 po	 tym	 jak	 wszystkie
nieszczęścia	 wyszły	 z	 puszki,	 malutki	 dar	 zdaje	 się	 zemścić	 na	 wszelkim
rozprzestrzeniającym	 się	 złu.	Pandora,	 kobieta	 strzegąca	puszki	 dostrzegła
go	na	końcu:	Grecy	nazywają	to	elpis,	co	oznacza	nadzieję.

Ten	mit	mówi	 nam,	 dlaczego	 nadzieja	 jest	 tak	 ważna	 dla	 ludzkości.	 To
nieprawda,	że	jak	zwykło	się	mówić:	„Gdzie	życie	wre,	tam	i	nadzieja	się	tli”.
Jest	 raczej	 wręcz	 przeciwnie:	 to	 nadzieja	 podtrzymuje	 życie,	 chroniąc	 je,
strzegąc	 i	 rozwijając.	 Gdyby	 ludzie	 nie	 pielęgnowali	 nadziei,	 jeśli	 nie
podtrzymywała	 by	 ich	 ta	 cnota,	 to	 nigdy	 nie	 wyszliby	 z	 jaskiń	 i	 nie
zostawiliby	 żadnych	 śladów	w	dziejach	 świata.	 Jest	 ona	 czymś	najbardziej
boskim,	co	może	być	w	sercu	człowieka.

Francuski	poeta	Charles	Péguy	pozostawił	nam	wspaniałe	słowa	o	nadziei
(por.	Przedsionek	Tajemnicy	Drugiej	Cnoty).	Mówi	on	poetycko,	że	Bóg	nie
jest	nazbyt	zdziwiony	wiarą	ludzi,	ani	też	ich	miłością,	ale	tym,	co	naprawdę
napełnia	Go	zdumieniem	i	wzrusza	jest	ludzka	nadzieja:	„Że	te	biedne	dzieci
widzą	jak	to	wszystko	się	dzieje	i	że	wierzą	że	jutro	lepiej	będzie	się	działo”	-
pisze	Peguy.	Użyty	przez	poetę	obraz	przypomina	twarze	wielu	ludzi,	którzy
przeszli	 przez	 ten	 świat	 -	 rolników,	 robotników,	 ubogich	 imigrantów
poszukujących	 lepszej	przyszłości	 -	którzy	walczyli	wytrwale	mimo	goryczy
trudnego	 dnia	 dzisiejszego,	 pełnego	 wielu	 prób,	 ożywianego	 jednak



ufnością,	 że	 ich	 dzieci	 będą	miały	 życie	 bardziej	 sprawiedliwe	 i	 spokojne.
Zmagali	się	dla	dzieci,	zmagali	się	posiadając	nadzieję.

Nadzieja	to	impuls	serca	tych,	którzy	wyruszają,	zostawiając	dom,	ziemię,
czasami	 członków	 rodziny	 i	 krewnych,	myślę	 o	 emigrantach	 -	 aby	 szukać
lepszego,	 bardziej	 godnego	 życia	 dla	 siebie	 i	 dla	 swoich	 bliskich.	 Jest	 to
także	 impuls	 serca	 tych,	 którzy	 przyjmują:	 chęć	 spotkania	 się,	 poznania,
nawiązania	dialogu...	Nadzieja	jest	impulsem,	aby	„dzielić	z	innymi	podróż”
życiową,	bo	podroż	podejmuje	się	w	dwóch	–	ci	którzy	przybywają	do	naszej
ziemi	 i	 my,	 którzy	 zmierzamy	 ku	 ich	 sercu,	 żeby	 ich	 zrozumieć,	 żeby
zrozumieć	 ich	kulturę,	 ich	 język.	Jest	 to	podroż	we	dwóch,	ale	bez	nadziei
nie	 można	 jej	 dokonać.	 Nadzieja	 jest	 impulsem,	 aby	 „dzielić	 z	 innymi
podróż”	 życiową,	 jak	 nam	 przypomina	 rozpoczynająca	 się	 dziś	 kampania
Caritas	 [brawa],	której	przewodniczący	 jest	 tu	obecny.	Bracia,	nie	 lękajmy
się	dzielić	podróży	z	innymi!	Nie	lękajmy	się	dzielić	nadziei	z	innymi!

Nadzieja	 nie	 jest	 cnotą	 osób	 sytych.	 Dlatego	 właśnie	 ludzie	 ubodzy	 są
pierwszymi	 niosącymi	 nadzieję.	 I	 w	 tym	 sensie	 możemy	 powiedzieć,	 że
ubodzy,	 a	 także	 żebrzący	 są	 protagonistami	 dziejów.	Bóg	 ich	 potrzebował,
aby	 przyjść	 na	 świat:	 Józefa	 i	 Maryi,	 pasterzy	 z	 Betlejem.	W	 noc	 Bożego
Narodzenia	świat	spał,	rozłożony	w	wielu	nabytych	pewnościach.	Ale	ludzie
pokorni	 przygotowywali	 w	 ukryciu	 rewolucję	 dobroci.	 Byli	 biedni	 we
wszystkim,	niektórzy	unosili	się	tuż	nad	granicą	przeżycia,	ale	byli	bogaci	w
najcenniejsze	dobro	istniejące	na	świecie,	to	znaczy	pragnienie	zmiany.

Czasem	 fakt	 otrzymania	 już	 wszystkiego	 od	 życia	 jest	 nieszczęściem.
Pomyślcie	 o	młodym	 człowieku,	 który	 nie	 nauczył	 się	 cnoty	 oczekiwania	 i
cierpliwości,	 który	 w	 nic	 nie	 musiał	 wkładać	 wysiłku,	 który	 przeskoczył
etapy	 i	w	wieku	 dwudziestu	 lat	 już	wie	 „na	 czym	naprawdę	 polega	 życie”.
Został	 skazany	 na	 najgorszą	 karę	 –	 niczego	 już	 nie	 pragnie.	 To	 najgorsza
kara.	 Zamknąć	 drzwi	 dla	 pragnień,	 dla	 marzeń.	 Wygląda	 jak	 młody
człowiek,	ale	w	jego	sercu	już	zapadła	jesień.	To	młodzi	pogrążeni	w	jesieni.

Pustka	 duszy	 jest	 najgorszą	 przeszkodą	 dla	 nadziei.	 Od	 tego	 zagrożenia
nikt	nie	 jest	wolny,	gdyż	pokusy	przeciw	nadziei	mogą	przytrafić	 się	 także
wówczas,	 gdy	 podążamy	 drogą	 życia	 chrześcijańskiego.	 Starożytni	 mnisi
przestrzegali	 przed	 jednym	 z	 najgorszych	 nieprzyjaciół	 zapału,	 jakim	 jest
„demon	południa”	który	towarzyszy	życiu	zaangażowanemu,	właśnie	wtedy,
gdy	 słońce	płonie	wysoko.	Ta	pokusa	nas	 zaskakuje,	 gdy	 spodziewamy	 się
tego	najmniej:	dni	stają	się	monotonne	i	nudne,	już	żadna	wartość	nie	zdaje



się	 warta	 trudu.	 A	 taka	 postawa	 nazywa	 się	 acedia,	 jak	 mawiali	 ojcowie,
która	 podkopuje	 życie	 od	 wewnątrz,	 aż	 po	 zostawienie	 go	 jak	 puste
opakowanie.

Kiedy	 to	 się	 zdarza,	 chrześcijanin	wie,	 że	 taką	 sytuację	 trzeba	 zwalczać,
nigdy	nie	poddawać	się	jej	biernie.	Bóg	nas	stworzył	do	radości	i	szczęścia,	a
nie	 byśmy	 dusili	 się	 w	 myślach	 melancholijnych.	 Dlatego	 ważne	 jest
strzeżenie	swego	serca,	przeciwstawiając	się	pokusom	nieszczęścia,	które	z
pewnością	nie	pochodzą	od	Boga.	A	tam,	gdzie	nasze	siły	jawiłyby	się	słabe	i
walka	 z	 lękiem	 szczególnie	 ciężka,	 zawsze	możemy	 uciekać	 się	 do	 imienia
Jezusa.	 Możemy	 powtarzać	 tę	 prostą	 modlitwę,	 której	 ślady	 znajdujemy
także	w	Ewangelii,	a	która	stała	się	podstawą	wielu	chrześcijańskich	tradycji
duchowych:	 „Panie	Jezu	Chryste,	Synu	Boga	 żywego,	 zmiłuj	 się	nade	mną
grzesznikiem”.	 Jest	 to	 piękna	 modlitwa,	 „Panie	 Jezu	 Chryste,	 Synu	 Boga
żywego,	 zmiłuj	 się	 nade	 mną	 grzesznikiem!”.	 To	 modlitwa	 nadziei,	 gdyż
zwracam	 się	 do	 Tego,	 który	 może	 drzwi	 otworzyć	 na	 oścież,	 rozwiązać
problem	i	sprawić,	bym	spoglądał	na	perspektywę,	perspektywę	nadziei.

Ale	bracia	 i	 siostry,	nie	walczymy	sami	z	 rozpaczą.	Jeśli	Jezus	zwyciężył
świat,	to	może	On	także	pokonać	w	nas	to	wszystko,	co	sprzeciwia	się	dobru.
Jeśli	Bóg	jest	z	nami,	to	nikt	nie	ukradnie	nam	tej	cnoty,	której	absolutnie
potrzebujemy	do	życia.	Nikt	nam	nie	ukradnie	nadziei.	I	idźmy	naprzód!
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Misjonarze	nadziei	dzisiaj

Audiencja	Ogólna	z	dnia	4	października	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

W	 dzisiejszej	 katechezie	 chcę	 mówić	 na	 temat	 „Misjonarze	 nadziei
dzisiaj”.	 Cieszę	 się,	 że	 czynię	 to	 na	 początku	 października,	 który	 jest
poświęcony	w	Kościele	w	 sposób	 szczególny	misjom,	 a	 także	w	 święto	 św.
Franciszka	z	Asyżu,	który	był	wielkim	misjonarzem	nadziei!

Rzeczywiście	 chrześcijanin	 nie	 jest	 prorokiem	 nieszczęścia.	 Istotą	 jego
przepowiadania	 jest	 coś	 wręcz	 przeciwnego:	 to	 Jezus,	 który	 umarł	 ze
względu	 na	 miłość,	 a	 którego	 Bóg	 wskrzesił	 w	 poranek	 Wielkanocy	 jest
istotą	wiary	chrześcijańskiej.	Gdyby	Ewangelie	zatrzymały	się	na	pogrzebie
Jezusa,	 dzieje	 tego	proroka	dołączyłyby	w	ostateczności	 do	wielu	 biografii
bohaterów,	którzy	oddali	 swe	 życie	 za	 jakiś	 ideał.	Ewangelia	byłaby	wtedy
budującą	i	pocieszającą	księgą,	ale	nie	byłaby	przepowiadaniem	nadziei.

Ale	 Ewangelie	 nie	 kończą	 się	 w	 Wielki	 Piątek,	 wychodzą	 poza	 to
wydarzenie.	 I	 to	 właśnie	 ten	 kolejny	 fragment	 przekształca	 nasze	 życie.
Uczniowie	 Jezusa	 byli	 przygnębieni	 tej	 soboty	 po	 Jego	 ukrzyżowaniu.	 Ów
kamień	 zatoczony	 przed	 wejściem	 do	 grobu	 zamknął	 również	 trzy
ekscytujące	 lata,	 jakie	przeżyli	 z	Nauczycielem	z	Nazaretu.	Zdawało	 się,	 że
wszystko	się	skończyło,	a	niektórzy,	rozczarowani	i	przestraszeni,	opuszczali
już	Jerozolimę.

Ale	 Jezus	 zmartwychwstał!	 Ten	nieoczekiwany	 fakt	wywraca	 i	 dokonuje
przełomu	w	 sercu	 i	 umysłach	uczniów.	 Jezus	nie	 zmartwychwstał	 bowiem
tylko	dla	siebie,	jak	gdyby	Jego	odrodzenie	było	przywilejem,	o	który	trzeba
być	 zazdrosnym:	 jeśli	 wstępuje	 do	 Ojca,	 to	 dlatego,	 że	 chce,	 aby	 Jego
zmartwychwstanie	 było	 udziałem	 każdego	 człowieka	 i	 pociągnęło	 wzwyż
wszelkie	 stworzenie.	 A	 w	 dzień	 Pięćdziesiątnicy	 uczniowie	 zostają
przemienieni	 tchnieniem	 Ducha	 Świętego.	 Wszystkim	 zaniosą	 nie	 tylko
dobrą	 nowinę,	 ale	 oni	 sami,	 inni	 niż	 wcześniej,	 będą	 jakby	 odrodzeni	 do



nowego	 życia.	 Zmartwychwstanie	 Jezusa	 przekształca	 nas	 mocą	 Ducha
Świętego.	 Jezus	 żyje,	 żyje	 pośród	 nas,	 i	 uwalnia	 moc,	 byśmy	 się
przekształcili.

Jakże	 wspaniale	 pomyśleć,	 że	 jesteśmy	 głosicielami	 zmartwychwstania
Jezusa	nie	 tylko	 słowami,	 ale	 poprzez	 czyny	 i	 świadectwo	 życia!	 Jezus	nie
chce,	aby	uczniowie	powtarzali	 jedynie	formuły	wyuczone	na	pamięć.	Chce
świadków:	ludzi,	którzy	szerzą	nadzieję,	poprzez	swój	sposób	akceptowania,
uśmiechania	 się,	 kochania.	 Zwłaszcza	 kochania:	 ponieważ	 moc
zmartwychwstania	czyni	chrześcijan	zdolnymi	do	miłości,	nawet	wtedy,	gdy
miłość	zdaje	się	tracić	swe	racje.	Jest	tu	„coś	więcej”,	zawarte	w	egzystencji
chrześcijańskiej,	 a	 czego	nie	wyjaśnia	 się	 jedynie	 siłą	 ducha	 czy	większym
optymizmem.	Nie	nasza	wiara,	nasza	nadzieja	 to	nie	 tylko	optymizm.	Jest
czymś	innym,	czymś	więcej.	To	tak,	jakby	wierzący	byli	ludźmi	z	dodatkową
„odrobiną	 nieba”	 ponad	 głową,	wspierani	 obecnością,	 której	 niektórzy	 nie
potrafią	nawet	wyczuć.

Zatem	 zadaniem	 chrześcijan	 na	 tym	 świecie	 jest	 otwieranie	 przestrzeni
zbawienia,	 jak	 komórki	 odrodzenia	 zdolne	 do	 przywrócenia	 siły	 życiowej
temu,	 co	 wydawało	 się	 utracone	 na	 zawsze.	 Kiedy	 całe	 niebo	 jest
zachmurzone,	 to	 błogosławieństwem	 jest	 ten,	 który	 umie	mówić	 o	 słońcu.
Takim	właśnie	jest	prawdziwy	chrześcijanin:	nie	narzekający	i	rozgniewany,
ale	przekonany,	na	mocy	zmartwychwstania,	że	żadne	zło	nie	 jest	wieczne,
żadna	noc	nie	jest	bezkresna,	żaden	człowiek	nie	jest	definitywnie	zły,	żadna
nienawiść	nie	jest	nie	do	pokonania	miłością.

Oczywiście,	czasami	uczniowie	będą	musieli	drogo	zapłacić	za	tę	nadzieją
daną	im	przez	Jezusa.	Pomyślmy	o	wielu	chrześcijanach,	którzy	nie	opuścili
swego	 ludu,	 gdy	 przyszedł	 czas	 prześladowań.	 Zostali	 tam,	 gdzie	 również
jutro	 było	 niepewne,	 gdzie	 nie	 można	 było	 niczego	 planować,	 zostali
pokładając	 nadzieję	 w	 Bogu.	 Pomyślmy	 o	 naszych	 bracia	 i	 siostrach	 na
Bliskim	Wschodzie,	którzy	dają	świadectwo	nadziei,	a	także	dają	swe	życie,
ze	 powodu	 tego	 świadectwa.	 To	 prawdziwi	 chrześcijanie,	 skierowaniu	 ku
niebu,	 patrzący	 zawsze	 poza	 to	 co	 doczesne.	 Ten,	 kto	miał	 łaskę	 przyjęcia
zmartwychwstania	 Jezusa	 może	 jeszcze	 żywić	 nadzieję	 w	 to,	 co
nieoczekiwane.	 Męczennicy	 wszystkich	 czasów,	 z	 ich	 wiernością
Chrystusowi,	 mówią,	 że	 niesprawiedliwość	 nie	 jest	 ostatnim	 słowem	 w
życiu.	 W	 zmartwychwstałym	 Chrystusie	 możemy	 nadal	 mieć	 nadzieję.
Mężczyźni	 i	 kobiety,	 którzy	 mają	 powody,	 by	 żyć,	 bardziej	 niż	 inni



wytrzymują	w	czasach	nieszczęścia.	Ale	kto	ma	Chrystusa	przy	swym	boku,
naprawdę	niczego	się	już	nie	boi.	Z	tego	powodu	chrześcijanie	nigdy	nie	są
ludźmi	 łatwymi	 i	 uległymi,	 prawdziwi	 chrześcijanie.	 Ich	 łagodności	 nie
można	 mylić	 z	 poczuciem	 braku	 bezpieczeństwa	 i	 ustępliwością.	 Paweł
pobudza	Tymoteusza,	by	cierpiał	dla	Ewangelii:	 „Bóg	bowiem	nie	dał	nam
ducha	 lęku,	 ale	 mocy,	 miłości	 i	 karności.”	 (2	 Tm	 1,7).	 Upadłszy,	 zawsze
powstają.

Dlatego	właśnie	 chrześcijanin	 jest	misjonarzem	nadziei.	Nie	 za	względu
na	swoją	zasługę,	ale	dzięki	Jezusowi,	ziarnu	pszenicy,	które	padło	w	ziemię,
umarło	i	przyniosło	owoc	obfity	(por.	J	12,24).	Dziękuję.
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Czujne	oczekiwanie

Audiencja	Ogólna	z	dnia	11	października	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dzisiaj	 chciałbym	 pogłębiać	 ten	 wymiar	 nadziei,	 jakim	 jest	 czujne
oczekiwanie.	 Temat	 czujności	 jest	 jednym	 z	wątków	przewodnich	Nowego
Testamentu.	 Jezus	 głosi	 swoim	 uczniom:	 „Niech	 będą	 przepasane	 biodra
wasze	i	zapalone	pochodnie!	A	wy	[bądźcie]	podobni	do	ludzi,	oczekujących
swego	 pana,	 kiedy	 z	 uczty	 weselnej	 powróci,	 aby	mu	 zaraz	 otworzyć,	 gdy
nadejdzie	i	zakołacze”	(Łk	12,	35-36).

W	tym	okresie	po	zmartwychwstaniu	Jezusa,	kiedy	bez	przerwy	występują
na	 przemian	 chwile	 spokojne	 i	 niepokojące,	 chrześcijanie	 nigdy	 się	 nie
poddają.	 Ewangelia	 zaleca,	 aby	 byli	 jak	 słudzy,	 którzy	 nigdy	 nie	 kładą	 się
spać,	 dopóki	 ich	 pan	 nie	 powróci.	 Ten	 świat	 wymaga	 naszej
odpowiedzialności,	 a	my	 ją	podejmujemy	w	pełni	 i	 z	miłością.	 Jezus	 chce,
aby	 nasze	 życie	 było	 pracowite,	 abyśmy	 zawsze	 byli	 czujni,	 abyśmy	 z
wdzięcznością	 i	 zadziwieniem	 przyjmowali	 każdy	 nowy	 dzień	 dany	 nam
przez	 Boga.	 Każdego	 rana	 jest	 biała	 karta,	 którą	 chrześcijanin	 zaczyna
zapisywać	 dobrymi	 uczynkami.	 Zostaliśmy	 już	 zbawieni	 przez	 odkupienie
Jezusa,	ale	teraz	oczekujemy	na	pełne	objawienie	się	Jego	panowania:	kiedy
Bóg	w	końcu	stanie	się	wszystkim	we	wszystkich	(por.	1	Kor	15,	28).	Nic	nie
jest	 bardziej	 pewne	 w	 wierze	 chrześcijan,	 niż	 to	 „spotkanie”.	 Spotkanie	 z
Panem.	A	kiedy	nadejdzie	ten	dzień,	my	chrześcijanie	chcemy	być,	 jak	owi
słudzy,	 którzy	 spędzili	 noc	 z	 biodrami	 przepasanymi	 i	 zapalonymi
pochodniami:	trzeba	być	gotowym	na	przychodzące	zbawienie,	gotowymi	na
spotkanie.	 Jakie	 będzie	 to	 spotkanie?	Objęcie	w	 ramiona,	wielka	 radość...
Powinniśmy	żyć	w	oczekiwaniu	na	to	spotkanie.

Chrześcijanin	nie	został	stworzony	dla	nudy;	raczej	dla	cierpliwości.	Wie,
że	 nawet	 w	 monotonii	 pewnych	 dni	 zawsze	 takich	 samych,	 ukryta	 jest
tajemnica	łaski.	Są	ludzie,	którzy	z	wytrwałością	swojej	miłości	stają	się	jak



studnia,	 która	 nawadnia	 pustynię.	 Nic	 nie	 dzieje	 się	 na	 próżno,	 a	 żadna
sytuacja,	w	 której	 zanurzony	 jest	 chrześcijanin,	 nie	 jest	 całkowicie	 oporna
na	miłość.	Żadna	noc	nie	jest	tak	długa,	aby	zapominać	o	radości	świtu.	Jeśli
pozostaniemy	 zjednoczeni	 z	 Jezusem,	 to	 zimno	 chwil	 trudnych	 nas	 nie
sparaliżuje;	 a	 nawet	 jeśli	 by	 cały	 świat	 miał	 przemawiać	 przeciw	 nadziei,
jeśli	 by	 mówił,	 że	 przyszłość	 przyniesie	 tylko	 ciemne	 chmury,	 to
chrześcijanin	wie,	że	w	tej	samej	przyszłości	znajduje	się	powtórne	przyjście
Chrystusa.	 Nikt	 nie	 wie,	 kiedy	 tak	 się	 stanie,	 ale	 myśl,	 że	 u	 kresu	 naszej
historii	 jest	 Jezus	 miłosierny,	 wystarcza	 aby	mieć	 ufność	 i	 nie	 przeklinać
życia.	Wszystko	będzie	 zbawione.	Będziemy	 cierpieli,	 będą	 chwile	budzące
gniew	 i	 oburzenie,	 ale	 słodka	 i	 potężna	 pamięć	 o	 Chrystusie	 przepędzi
pokusę,	aby	myśleć,	że	to	życie	jest	zmarnowane.

Poznawszy	Jezusa,	nie	możemy	czynić	nic	innego,	jak	tylko	badać	historię
z	ufnością	 i	nadzieją.	 Jezus	 jest	 jak	dom,	a	my	 jesteśmy	w	 jego	 środku	 i	 z
okien	tego	domu	patrzymy	na	świat.	Dlatego	nie	zamykamy	się	w	sobie,	nie
opłakujemy	melancholijnie	przeszłości,	rzekomo	złotej,	ale	zawsze	patrzymy
w	 przyszłość,	 ku	 przyszłości	 która	 jest	 nie	 tylko	 dziełem	naszych	 rąk,	 lecz
przede	wszystkim	 jest	 stałą	 troską	Bożej	Opatrzności.	To	wszystko,	 co	 jest
nieprzejrzyste,	pewnego	dnia	stanie	się	światłem.

Bóg	 nie	 zaprzecza	 samemu	 sobie,	 Bóg	 nigdy	 nie	 zawodzi.	 Jego	 wola
względem	 nas	 nie	 jest	 mglista,	 ale	 jest	 wyraźnie	 nakreślonym	 planem
zbawienia:	 „Bóg	 pragnie,	 by	 wszyscy	 ludzie	 zostali	 zbawieni	 i	 doszli	 do
poznania	 prawdy”	 (1	 Tm	 2,4).	 Dlatego	 nie	 poddajemy	 się	 przepływowi
wydarzeń	 z	 pesymizmem,	 jakby	 historia	 była	 pociągiem,	 nad	 którym
utraciliśmy	kontrolę.	Rezygnacja	nie	jest	cnotą	chrześcijańską.	Podobnie	jak
nie	jest	chrześcijańskie	wzruszanie	ramionami,	czy	pochylanie	głowy	przed
przeznaczeniem,	które	zdaje	się	nieuchronne.

Ten,	 kto	 przynosi	 światu	 nadzieję,	 nigdy	 nie	 jest	 osobą	 potulną.	 Jezus
zaleca,	 aby	nie	oczekiwać	Go	z	 założonymi	 rękami:	 „Szczęśliwi	owi	 słudzy,
których	 pan	 zastanie	 czuwających,	 gdy	 nadejdzie”	 (Łk	 12,37).	 Nie	 ma
takiego	 budowniczego	 pokoju,	 który	 w	 ostateczności	 nie	 naraziłby	 swego
osobistego	 spokoju,	 podejmując	 problemy	 innych.	 Taki	 nie	 jest
budowniczym	pokoju,	to	leń.	Bo	chrześcijan	podejmuje	ryzyko,	ma	odwagę
podejmowania	ryzyka,	by	nieść	dobro,	które	dał	nam	Jezus	jako	skarb.

Każdego	 dnia	 naszego	 życia	 powtarzamy	 to	 wezwanie,	 które	 pierwsi
uczniowie	w	ich	ojczystym	języku	aramejskim	wyrażali	słowami	Marana	tha,



a	 które	 znajdujemy	w	 ostatnim	wersie	 z	 Biblii:	 „Przyjdź,	 Panie	 Jezu”	 (Ap
22,20	 ).	 Jest	 to	 refren	 każdego	 życia	 chrześcijańskiego:	w	 naszym	 świecie
nie	potrzebujemy	niczego	innego	poza	czułością	Chrystusa.	Cóż	to	za	łaska,
jeśli	 w	 modlitwie	 w	 trudnych	 dniach	 tego	 życia	 słyszymy	 Jego	 głos
odpowiadający	 i	 uspokajający	 nas:	 „Oto	 niebawem	 przyjdę”	 (Ap	 22,	 7)!
Dziękuję!
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Chrześcijańska	nadzieja	a	rzeczywistość	śmierci

Audiencja	Ogólna	z	dnia	18	października	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Dziś	chciałbym	zestawić	chrześcijańską	nadzieję	z	rzeczywistością	śmierci,
którą	nasza	współczesna	cywilizacja	skłonna	jest	coraz	bardziej	eliminować.
W	ten	sposób,	gdy	przychodzi	śmierć,	do	 tych	którzy	są	blisko	nas,	 lub	do
nas	 samych	 okazuje	 się,	 że	 jesteśmy	 nieprzygotowani,	 pozbawieni	 nawet
„alfabetu”	odpowiedniego,	by	nakreślić	sensowne	słowa	wokół	jej	tajemnicy,
która	 mimo	 wszystko	 trwa.	 A	 jednak	 pierwsze	 znaki	 ludzkiej	 cywilizacji
przeniknięte	 są	 właśnie	 tą	 tajemnicą.	 Możemy	 powiedzieć,	 że	 człowiek
urodził	się	z	kultem	śmierci.

Inne	 cywilizacje,	 wcześniejsze	 od	 naszej,	 miały	 odwagę	 spojrzeć	 jej	 w
twarz.	Było	to	wydarzenie	opowiadane	przez	starszych	nowym	pokoleniom
jako	 nieuchronna	 rzeczywistość,	 która	 zmuszała	 człowieka	 do	 życia	 dla
czegoś	absolutnego.	Psalm	90	mówi	 :	„Naucz	nas	 liczyć	dni	nasze,	abyśmy
osiągnęli	 mądrość	 serca”	 (w.	 12).	 Słowa	 te	 przenoszą	 nas	 ku	 zdrowemu
realizmowi,	odrzucając	urojenie	wszechmocy.	Jesteśmy	„znikomymi”,	mówi
inny	psalm	(por.	89,	48);	nasze	dni	szybko	mijają:	gdybyśmy	nawet	żyli	sto
lat,	to	w	końcu	wydadzą	się	one	nam	jakby	tchnieniem.	Wiele	razy	słyszałem
osoby	starsze,	które	mówiły,	że	życie	minęło	jak	tchnienie.

Zatem	 śmierć	 ukazuje	 nasze	 życie.	 Pozwala	 nam	 odkryć,	 że	 nasze	 akty
pychy,	 gniewu	 i	 nienawiści	 były	 marnością.	 Widzimy,	 że	 nie	 dość
kochaliśmy	i	nie	szukaliśmy	tego,	co	było	istotne.	I	przeciwnie,	widzimy	to,
co	zasialiśmy	naprawdę	dobrego:	ukochani,	dla	których	się	poświęciliśmy,	a
którzy	teraz	troszczą	się	o	nas.

Jezus	 oświecił	 tajemnicę	 naszej	 śmierci.	 Swoją	 postawą	 pozwala	 nam
byśmy	 czuli	 się	 smutni,	 gdy	 odchodzi	 droga	 nam	 osoba.	 Wzruszył	 się
głęboko	przy	grobie	Łazarza,	i	„zapłakał”	(J	11,35).	Czujemy,	że	w	tej	swojej
postawie	Jezus	jest	nam	bardzo	bliski,	że	jest	naszym	bratem.	On	opłakiwał



swego	przyjaciela,	Łazarza.

Zatem	Jezus	modli	się	do	Ojca,	źródła	życia	i	nakazuje	Łazarzowi	wyjść	z
grobu.	I	tak	się	dzieje.	Nadzieja	chrześcijańska	czerpie	z	takiej	postawy,	jaką
Jezus	podejmuje	wobec	ludzkiej	śmierci:	jeśli	jest	ona	obecna	w	stworzeniu,
to	jest	ona	szramą,	która	oszpeca	Boży	plan	miłości,	a	Zbawiciel	chce	z	niej
nas	wyleczyć.

W	 innym	miejscu	 Ewangelie	mówią	 o	 pewnym	 ojcu,	 który	miał	 bardzo
chorą	 córkę,	 i	 zwrócił	 się	 z	 wiarą	 do	 Jezusa,	 aby	 ją	 ocalił	 (por.	 Mk	 5,21-
24.35-43).	 Nie	 ma	 bardziej	 wzruszającej	 postaci,	 niż	 ojciec	 lub	 matka,
których	 dziecko	 jest	 chore.	 I	 Jezus	 natychmiast	 poszedł	 razem	 z	 tym
człowiekiem,	który	nazywał	się	Jair.	W	pewnym	momencie	przyszedł	ktoś	z
domu	Jaira,	aby	powiedzieć,	że	dziewczynka	jest	martwa	i	że	nie	trzeba	już
trudzić	Nauczyciela.	Ale	Jezus	mówi	do	Jaira:	„Nie	bój	się,	wierz	tylko!”	(Mk
5,	 36).	 Jezus	 wie,	 że	 ten	 człowiek	 ma	 pokusę,	 by	 zareagować	 gniewem	 i
rozpaczą,	 i	 zaleca	 jemu,	 by	 strzegł	 małego	 płomyka,	 zapalonego	 w	 jego
sercu:	wiary.	„Nie	bój	się,	utrzymuj	tylko	zapalony	ten	płomień!”.	A	potem,
gdy	 dotarli	 do	 domu,	 obudzi	 dziewczynkę	 ze	 śmierci	 i	 zwróci	 ją	 żywą	 jej
bliskim.

Jezus	stawia	nas	na	tej	„grani”	wiary.	Marcie	płaczącej	z	powodu	śmierci
brata	 Łazarza	 przeciwstawia	 światło	 dogmatu:	 „Ja	 jestem
zmartwychwstaniem	 i	 życiem.	 Kto	 we	 Mnie	 wierzy,	 choćby	 i	 umarł,	 żyć
będzie.	Każdy,	 kto	 żyje	 i	wierzy	we	Mnie,	nie	umrze	na	wieki.	Wierzysz	w
to?”(J	 17,	 25-26).	 Te	 słowa	 Jezus	 powtarza	 każdemu	 z	 nas,	 za	 każdym
razem,	gdy	śmierć	rozrywa	tkaninę	życia	 i	uczuć.	W	grę	wchodzi	 tutaj	cała
nasza	 egzystencja,	 między	 stokiem	 wiary	 a	 urwiskiem	 lęku.	 „Nie	 jestem
śmiercią,	 Ja	 jestem	 zmartwychwstaniem	 i	 życiem,	 czy	 wierzysz	 w	 to?	 Czy
wierzysz	w	to?”	–	pyta	Jezus.	Czy	my	będący	tu	dziś	na	placu	św.	Piotra	-	czy
wierzymy	w	to?

Wszyscy	jesteśmy	mali	 i	bezradni	w	obliczu	tajemnicy	śmierci.	Jednakże
jak	 wielką	 łaską	 jest	 to,	 jeśli	 w	 owej	 chwili	 strzeżemy	 w	 sercu	 płomienia
wiary!	Jezus	weźmie	nas	za	rękę,	tak	jak	wziął	za	rękę	córkę	Jaira	i	powtórzy
znowu:	„Talitha	kum”,	„Dziewczynko,	mówię	ci,	wstań!"	(Mk	5,	41).	Powie
to	nam,	każdemu	z	nas:	„Wstań,	powstań	z	martwych!”.

Zachęcam	was	teraz	do	przymknięcia	może	oczu	i	pomyśleli	o	tej	chwili,
kiedy	przyjdzie	na	nas	śmierć.	Niech	każdy	z	nas	pomyśli	o	swojej	śmierci.



Niech	sobie	wyobrazi	tę	chwilę,	która	przyjdzie,	kiedy	Jezus	weźmie	nas	za
rękę	 i	 powie	 nam	 przyjdź,	 przyjdź	 do	 Mnie!	 Wstań!	 Wtedy	 skończy	 się
nadzieja	 a	 nastanie	 rzeczywistość.	 Rzeczywistość	 życia.	 Dobrze	 się
zastanówcie:	sam	Jezus	przyjdzie	do	każdego	z	nas	i	weźmie	nas	za	rękę	ze
swoją	 czułością	 łagodnością	 i	 miłością.	 I	 niech	 każdy	 powtórzy	 w	 swym
sercu	słowa	Jezusa:	„Wstań,	przyjdź!”,	„Wstań,	powstań	z	martwych!”.

To	jest	nasza	nadzieja	w	obliczu	śmierci.	Dla	ludzi	wierzących	są	to	drzwi,
które	otwierają	się	całkowicie.	Dla	wątpiących	jest	to	szczelina	światła,	które
sączy	się	z	otworu,	który	nie	zamknął	się	całkowicie.	Ale	dla	nas	wszystkich
będzie	łaską,	kiedy	to	światło	nas	oświeci.	Dziękuję.
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Raj,	celem	naszej	nadziei

Audiencja	Ogólna	z	dnia	25	października	2017	r.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dzień	dobry!

Jest	 to	 ostatnia	 katecheza	 o	 chrześcijańskiej	 nadziei,	 tematu	 który	 nam
towarzyszył	 od	 początku	 obecnego	 roku	 liturgicznego.	 Zakończę	 ten	 cykl
mówiąc	o	raju,	jako	celu	naszej	nadziei.

„Raj”	 jest	 jednym	 z	 ostatnich	 słów	 wypowiedzianych	 przez	 Jezusa	 na
krzyżu,	 skierowanym	 do	 dobrego	 łotra.	 Zatrzymajmy	 się	 na	 chwilę	 na	 tej
scenie.	 Na	 krzyżu	 Jezus	 nie	 jest	 sam.	 Obok	 niego,	 po	 prawej	 i	 po	 lewej
stronie	 jest	dwóch	przestępców.	Być	może,	przechodząc	przed	tymi	trzema
krzyżami	 wzniesionymi	 na	 Golgocie	 ktoś	 odetchnął	 z	 ulgą,	 myśląc,	 że
wreszcie	 sprawiedliwości	 stało	 się	 zadość,	 zadano	 śmierć	 ludziom	 tego
rodzaju.

Obok	 Jezusa	 był	 też	 człowiek,	 który	 przyznał	 się	 do	 winy:	 uznał,	 że
zasłużył	 na	 tę	 straszliwą	 karę.	 Nazywamy	 go	 dobrym	 łotrem,	 który
przeciwstawiając	 się	 drugiemu	 powiada:	 odbieramy	 słuszną	 karę	 za	 nasze
uczynki	(por.	Łk	23,	41).

Na	 Kalwarii	 w	 ten	 tragiczny	 i	 święty	 piątek,	 Jezus	 posuwa	 się	 do
ostateczności	 swego	 wcielenia,	 swojej	 solidarności	 z	 nami,	 grzesznikami.
Tam	 urzeczywistnia	 się	 to,	 co	 prorok	 Izajasz	 mówił	 o	 cierpiącym	 słudze:
„policzony	został	pomiędzy	przestępców”	(53,12,	por.	Łk	22,37).

I	 tam	 na	 Kalwarii	 Jezus	 ma	 ostatnie	 spotkanie	 z	 grzesznikiem,	 aby
otworzyć	jemu	na	oścież	drzwi	swego	królestwa.	Co	ciekawe,	to	jedyny	raz,
kiedy	słowo	„raj”	pojawia	się	w	Ewangeliach.	Jezus	obiecuje	go	biedakowi,
który	 na	 drzewie	 krzyża	miał	 odwagę,	 by	 skierować	 do	 Niego	 najbardziej
pokorną	prośbę:	 „wspomnij	na	mnie,	gdy	przyjdziesz	do	 swego	królestwa”
(Łk	23,	42).	Nie	miał	dobrych	uczynków,	aby	dochodzić	swego,	nic	nie	miał,
ale	 powierzył	 się	 Jezusowi,	 którego	 uznaje	 za	 niewinnego,	 dobrego,	 tak
bardzo	 odmiennego	 od	 niego	 (w.	 41).	 Wystarczyło	 to	 słowo	 skromnej



skruchy,	by	poruszyć	serce	Jezusa.

Dobry	łotr	przypomina	nam	o	naszej	prawdziwej	kondycji	wobec	Boga:	że
jesteśmy	Jego	dziećmi,	że	On	nam	współczuje,	że	jest	bezbronny	za	każdym
razem,	 gdy	 okazujemy	 tęsknotę	 za	 Jego	 miłością.	 Ten	 cud	 powtarza	 się
niezliczoną	ilość	razy	w	salach	wielu	szpitali	czy	w	więziennych	celach:	nie
ma	 nikogo,	 bez	 względu	 na	 to,	 jak	 źle	 by	 żył,	 komu	 zostawałaby	 tylko
rozpacz	 a	 łaska	 była	 zakazana.	 Przed	 Bogiem	 wszyscy	 stajemy	 z	 pustymi
rękami,	trochę	jak	celnik	z	przypowieści,	który	zatrzymał	się	na	modlitwę	w
głębi	 świątyni	 (por.	 Łk	 18,	 13).	 I	 za	 każdym	 razem,	 kiedy	 człowiek,
dokonując	ostatniego	w	swym	życiu	rachunku	sumienia,	odkrywa,	że	braki
znacznie	przewyższają	dobre	uczynki,	nie	może	się	zniechęcać,	ale	powinien
powierzyć	 się	miłosierdziu	 Bożemu,	 a	 to	 nam	 daje	 nadzieję,	 otwiera	 nam
serce.

Bóg	jest	Ojcem	i	aż	do	końca	oczekuje	na	nasz	powrót.	A	marnotrawnemu
synowi,	który	zaczyna	wyznawać	swoje	winy,	ojciec	zamyka	usta	uściskiem
(por.	Łk	15,	20).	Taki	jest	Bóg,	tak	bardzo	nas	kocha!

Raj	nie	jest	miejscem	z	baśni,	ani	też	nie	jest	zaczarowanym	ogrodem.	Raj
jest	 uściskiem	 z	 Bogiem,	 Nieskończoną	Miłością,	 gdzie	 wchodzimy	 dzięki
Jezusowi,	 który	 za	 nas	 umarł	 na	 krzyżu.	 Gdzie	 jest	 Jezus,	 tam	 jest
miłosierdzie	i	szczęście;	bez	niego	jest	zimno	i	ciemno.	W	godzinie	śmierci
chrześcijanin	 powtarza	 Jezusowi:	 „wspomnij	 na	mnie”.	 I	 nawet	 gdyby	 nie
było	nikogo,	kto	by	o	nas	pamiętał,	Jezus	jest	obok	nas.	Pragnie	nas	zabrać
w	najpiękniejsze	miejsce,	jakie	istnieje.	Chce	nas	tam	zabrać	z	tym	mało,	czy
też	wiele	dobra,	jakie	było	w	naszym	życiu,	aby	nic	się	nie	zatraciło	z	tego,	co
On	 już	 odkupił.	 I	 do	 domu	 Ojca	 zabierze	 także	 to	 wszystko,	 co	 w	 nas
potrzebuje	odkupienia:	braki	i	błędy	całego	życia.	To	jest	cel	naszego	życia:
aby	wszystko	zostało	spełnione	i	zostało	przekształcone	w	miłość.

Jeśli	w	to	wierzymy,	to	śmierć	przestaje	nas	przerażać	i	możemy	też	mieć
nadzieję,	że	opuścimy	ten	świat	w	sposób	pogodny,	z	wielką	ufnością.	Ten,
kto	 poznał	 Jezusa,	 niczego	 już	 się	 nie	 obawia.	 I	 my	 również	 możemy
powtórzyć	 słowa	 starca	 Symeona,	 także	 pobłogosławionego	 spotkaniem	 z
Chrystusem,	 po	 całym	 życiu	 strawiony	 na	 oczekiwaniu:	 „Teraz,	 o	 Panie,
pozwól	odejść	swemu	słudze	w	pokoju,	według	słowa	Twojego,	bo	moje	oczy
ujrzały	Twoje	zbawienie”	(Łk	2,29-30).

I	 w	 końcu	 w	 tej	 chwili	 nie	 będziemy	 już	 potrzebowali	 niczego,	 nie



będziemy	już	postrzegali	w	sposób	mylący.	Nie	będziemy	już	niepotrzebnie
płakali,	 bo	 wszystko	 przeminęło;	 także	 proroctwa,	 a	 nawet	 wiedza.	 Ale
miłość	przeciwnie	pozostaje.	Ponieważ	„miłość	nigdy	nie	ustaje”	(por.	1	Kor
13,	8).	Dziękuję.
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