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Smutek pocieszony.
J. Ratzingera/Benedykta XVI traktat o radoci
B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹,
albowiem oni bêd¹ pocieszeni
Mt 5,4

Epikurejczyk Gassendi pozdrawia³ ¿artobliwie Kartezjusza: «O duszo!»,
a Kartezjusz odpowiada³: «O cia³o!». Kocha jednak nie sama dusza, ani nie samo
cia³o: kocha cz³owiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, z³o¿one
z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiaj¹ siê naprawdê
w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹2 – czytamy w encyklice Deus
caritas est.
Synteza jest fundamentem duchowoci katolickiego chrzecijañstwa, przezwyciê¿aj¹cej jednostronnoæ i wszelkie dualizmy przesz³e i obecne (ile¿ ich
w [po]nowoczesnoci ). Par excellence katolicka (przypomnijmy: kat’holon =
dotycz¹cy ca³oci) zasada et… et… oraz complexio oppositorum godzi elementy
pozornie sprzeczne, których po³¹czenie bywa najczêciej nieosi¹galne dla wspó³czesnej dualistycznej kultury, proponuj¹cej nieraz, zamiast katolickiej duchowoci syntezy i równowagi, pseudoduchowoæ ucieczki od rzeczywistoci. Tymczasem jednoæ cia³a i duszy, grzechu i przebaczenia, Starego i Nowego Testamentu, dumy
i pokory, pokuty i triumfu, tronu i o³tarza3 (w najlepszym, s³u¿ebnym, proludzkim
sensie tego ostatniego po³¹czenia) to prawdziwie katolickie znamiê duchowoci.
Ale te¿ ta w³anie charakterystyczna dla katolickiej duchowoci i z niej p³yn¹cego stylu ¿ycia  prawdziwie jedna ca³oæ, wielostronna i z³o¿ona, nieKsi¹dz prof. dr hab. Jerzy Szymik  profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej
i Duchowoci Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu l¹skiego, w latach 2004-2014 cz³onek Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej.
2
Benedykt XVI, Deus caritas est (25.12.2005), nr 5. Jeli nie zaznaczono inaczej, podane
w przypisach publikacje s¹ autorstwa J. Ratzingera/Benedykta XVI.
3
A.M. Valli, Ratzinger na celowniku. Dlaczego go atakuj¹? Dlaczego jest s³uchany?, t³um.
M. Masny, Kraków 2011, s. 135.
1
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sztuczna i harmonijna, budzi nieskrywan¹ nienawiæ wobec jej nosiciela i propagatora: Kocio³a. Aldo Maria Valli:
[ ] katolikowi, temu dziwnemu stworzeniu z innej epoki, z bezczeln¹ niekonsekwencj¹ [ ] udaje siê uchwyciæ naraz przeciwieñstwa. Grzeszy, ale pozwala, ¿eby
mu przebaczono i ze swej strony przebacza. Zdolny jest pociæ, ale umie te¿ wiêtowaæ. Wci¹¿ patrzy w niebo, ale nogami mocno stoi na ziemi. Osi¹ga szczyty osobistej ascezy, ale umie te¿ ¿yæ we wspólnocie. Docenia i kocha milczenie, ale pielêgnuje s³owo bardziej mo¿e ni¿ ktokolwiek inny. Jest erosem, ale i agape. I tak dalej.
Dla kogo, kto ocenia go z zewn¹trz, jest niezrozumia³y, jest uosobion¹ niekonsekwencj¹. Lecz ze swoim et et jest w sposób oczywisty szczêliwy, szczêliwszy
od tych, którzy  umiej¹c tylko praktykowaæ aut aut  pozostaj¹ wiêniami klatki, któr¹ sami sobie zmontowali4.

Nauczanie Benedykta XVI by³o takie w³anie: wyprowadzaj¹ce z klatki dualizmu w przestrzeñ wolnoci wiêtego, powszechnego (!) Kocio³a, g³êbokiej,
wewnêtrznej jednoci cia³a i duszy. Tak swego czasu (27 marca 2010 r.) opisa³ to
Vittorio Messori w „Corriere della Sera”:
Ten, kto go dobrze zna, wie doskonale, do jakiego stopnia w Ratzingerze profesorze,
potem kardynale prefekcie i wreszcie papie¿u, wspó³istniej¹ surowoæ i mi³osierdzie,
sztywnoæ i wyrozumia³oæ, szacunek dla normy i baczenie na jednostkowe ludzkie
sytuacje. Jest w nim humanitas dawnych ludzi Kocio³a, którzy od pulpitu wielkim
g³osem oskar¿ali grzech, a potem w konfesjonale po imieniu z konkretnym grzesznikiem szczodrze stosowali siê do Chrystusowego zaproszenia, ¿eby rozumieæ i wybaczaæ [ ] W tym synu starej, katolickiej Bawarii jest to, co wyró¿nia³o w³anie ten
autentyczny katolicyzm  niezgoda. Na nieludzkie, jakobiñskie okrucieñstwo, odrzucenie wyroku bez apelacji, sprawiedliwoci, w której nie ma miejsca na wyrozumia³oæ, ius  prawa, bez pietas  litoci dla ludzkiej kondycji5.

I w³anie to by³o przyczyn¹, ¿e tylekroæ prowadzono go na ³awê oskar¿onych. Libertyñscy jakobini, od których roi siê dzisiaj w mainstreamowych mediach pañstw zachodnich demokracji, odczuwaj¹ odrazê do autentycznego zrównowa¿enia (Carl Schmitt) obu mi³oci: ziemi i nieba.

1. wiêto w istocie
Ta równowaga nale¿y jednak dok³adnie do istoty ars vitae christianae. To
w³anie z niej p³ynie wewnêtrzny pokój szczerze j¹ praktykuj¹cych. A ten owo4
A.M. Valli, Ratzinger na celowniku , dz. cyt., s. 135-136; Aldo Maria Valli cytuje Carla
Schmitta (1888-1985) z jego dzie³a Rzymski katolicyzm i forma polityczna  dwa zdania przenikliwe, polemiczne, a w pierwszej po³owie XXI wieku wyj¹tkowo znów aktualne: Istnieje antyrzymski sentyment [ ] który sprawia, i¿ narody mniej zewangelizowane odczuwaj¹ odrazê do autentycznego zrównowa¿enia tego, co ziemskie, i tego, co wieczne, tego, co naturalne, i tego, co ponadnaturalne. A tym jest apostolski, rzymski Koció³ katolicki (cyt. za: tam¿e, s. 134).
5
Cyt. za: A.M. Valli, Ratzinger na celowniku , dz. cyt., s. 137.
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cuje radoci¹  to tropy wiod¹ce do odkrycia najg³êbszego z mo¿liwych zwi¹zku
miêdzy chrzecijañsk¹ duchowoci¹ a radoci¹. Bowiem to Paraklet, Stworzyciel
chrzecijañskiej Duch-owoci, sprawia, ¿e jestemy wolni od niepokojów i strachu, ¿e ¿yjemy z sercami wype³nionymi Chrystusowym pokojem, którego
wiat daæ nie mo¿e6. To On sprawia, ¿e tak¿e w cierpieniu, w znoszeniu wrogoci, w ma³o dzi komfortowej (siêgaj¹c po eufemizm) gotowoci do bycia znakiem sprzeciwu, chrzecijañstwo zawsze daje tê szerokoæ spojrzenia i g³êbiê
rozumienia, które ostatecznie przynosz¹ autentyczn¹ i nieutracaln¹ radoæ7.
I dzieje siê to wbrew pozorom oraz  i nade wszystko  wbrew zarzutom
o nietzscheañskiej proweniencji. Zarzuty te  klasyka w dwutysi¹cletniej historii
zmagañ ducha ciemnoci z duchowoci¹ chrzecijañsk¹  dadz¹ siê sprowadziæ
do oskar¿enia Chrystusa i Jego Kocio³a o najwiêkszy w dziejach ludzkoci atak
na radoæ ¿ycia. Ich bodaj najplastyczniejsz¹ ilustracj¹ jest teza Nietzschego
z Tako rzecze Zaratustra: Jaki¿ to najwiêkszy grzech pope³niono dotychczas na
wiecie? Czy¿ nie by³y nim s³owa tego, który rzek³: «Biada tym, którzy siê miej¹!»8. Zreszt¹ nie tylko w tych zdaniach Nietzsche nie przebiera w s³owach.
Oskar¿a chrzecijañstwo o potworn¹ zbrodniê przeciw ¿yciu9, o lansowanie
moralnoci resentymentów, dobrej dla przeciêtnego cnotliwego zwierzêcia (jak
sam to okrela), dla ludzi s³abych10, o obietnicê niebieskiego królestwa dla tych,
którzy siê stan¹ jak dzieci 11. Tymczasem wspó³czesny cz³owiek  zdaniem
Nietzschego i jego licznych dzi wyznawców i epigonów  chce królestwa ziemskiego na miarê mê¿a, którym siê sta³12. Pisze: W pojêciu wiêta mieci siê
duma, junactwo, swada; szyderstwo ze wszelkiego rodzaju powagi i poczciwoci; boskie stany wewnêtrzne, którym chrzecijanin absolutnie nie mo¿e przytakn¹æ. wiêto jest poganizmem par excellence”13, oraz: idea³ ducha (duchowoci
antychrzecijañskiej) polega na tym, ¿e (duch ów idealny) naiwnie, czyli mimowolnie, z przelewaj¹cej siê z niego pe³ni i potêgi bawi siê tym wszystkim, co
dotychczas by³o wiête, dobre, nietykalne i boskie14.
Dlaczego wierzê? Przes³anie pontyfikatu 2005-2013, t³um. A.M. Stefañska, Kraków 2013, s. 74.
wiat³oæ wiata. Papie¿, Koció³ i znaki czasu [rozm. P. Seewald], t³um. P. Napiwodzki,
Kraków 2011, s. 23.
8
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, t³um. W. Berent, Poznañ 1995, s. 266 (cyt. za: Formalne zasady chrzecijañstwa. Szkice do teologii fundamentalnej, t³um. W. Szymona, Poznañ 2009,
s. 98). Por. £k 6,25b.
9
F. Nietzsche, Werke, Leipzig 1899 i nast., t. XV, s. 237-328 (cyt. za: H. de Lubac, Tragödie
des Humanismus ohne Gott, Salzburg 1950  cyt. za: Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt.,
s. 97).
10
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 99.
11
Tam¿e, s. 98.
12
Tam¿e, s. 98.
13
Sakrament i misterium. Teologia liturgii, t³um. A. G³os, red. M. Koza, Kraków 2011, s. 153.
14
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 99.
6

7
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Voilà: jestemy u mety. To znaczy za bram¹ obozu koncentracyjnego15, którego lagerführerzy tym w³anie siê bawi¹, co do tej pory (poza obozem) by³o
wiête, dobre, nietykalne i boskie. Tym siê raduj¹, z tego siê miej¹, a nad ich
miechem, swawolnym i przytakuj¹cym sobie, potê¿nieje g³os Bo¿ej pomsty,
z którego odwa¿y³ siê z junack¹ dum¹ szydziæ Nietzsche, oskar¿aj¹c go o zbrodniê przeciw ludzkoci: Biada wam, którzy siê teraz miejecie, albowiem smuciæ
siê i p³akaæ bêdziecie (£k 6,25b). Spe³ni siê nieuchronnie to s³owo Boga (jak
ka¿de); zdaje siê, ¿e dzi rozumiemy to nieco lepiej ni¿ kiedy
Prawda radoci i wiêtowania jest bowiem dok³adnie odwrotna, ni¿ praktykowali to dozorcy obozów koncentracyjnych et consortes oraz ich otaczany
w krêgach akademickiej humanistyki nabo¿n¹ czci¹ antenat Fryderyk Nietzsche,
z jego Wiedz¹ radosn¹ i Wol¹ mocy, które po dowiadczeniu XX-wiecznej hekatomby okaza³y siê dla milionów ofiar wiedz¹ krwaw¹ i przesmutn¹: niewol¹ przemocy. Prawda o radoci i wiêcie jest taka: dopiero kiedy Bóg daje uprawnienie, aby siê radowaæ, dopiero gdy On sam zapewnia mnie, ¿e moje ¿ycie i ca³y
wiat s¹ powodami do radoci, mo¿na mówiæ o prawdziwym wiêcie16. wiêto
nie jest poganizmem par excellence”17. Wrêcz przeciwnie: chrzecijañska wiara
i wiedza, ¿ycie i liturgia, która uobecnia ukrzy¿owan¹ mi³oæ Boga, jest [ ]
wiêtem par excellence”18.
I w³anie to jest winne chrzecijañstwo wiatu  pomimo wiata tego furiackich i kompulsywnych, pe³nych zamaskowanej agresji i wielorakiego szaleñstwa
(vide: biografia Nietzschego) ataków. To w³anie: istnieje radoæ pe³na i prawdziwa, ¿ycie i wiat s¹ powodami do radoci, bo istnieje Bóg i s³yszalna jest Jego
dobra dla nas Nowina, Ewangelia. Tym bardziej Koció³ winien jest j¹ wiatu,
im bardziej ród³a radoci sta³y siê w naszym wiecie zasypane i tym samym
pozostaj¹ nieznane, im rozpaczliwsze, dziksze i agresywniejsze jest wo³anie
o radoæ ¿ycia Nietzschego, nietzscheanistów i skrzek wtóruj¹cych im kar³ów19.
Koció³ musi tu cierpliwie i pokornie wytrzymywaæ kompleksy i zawici  chore
formy têsknoty za dobrem  swoich przeciwników: prawdziwa radoæ jest dobrem poci¹gaj¹cym, a zarazem dzi rzadkim, st¹d nieufnoæ, st¹d oskar¿enie
Chrystusa i Jego uczniów o jej brak b¹d zafa³szowanie.
15
Jest to moralnoæ dozorców obozów koncentracyjnych, przygotowana przez niego [Nietzschego  J. Sz.] i zaprogramowana we wszystkich szczegó³ach, wywieraj¹ca niesamowite wra¿enie prorockiej wizji. To wiat istot okrutnych i gwa³townych, nierozumiej¹cych samych siebie.
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 99.
16
Sakrament i misterium, dz. cyt., s. 153.
17
F. Nietzsche, Wola mocy, t³um. K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2009, s. 123 (cyt. za: Sakrament i misterium, dz. cyt., s. 153).
18
Sakrament i misterium, dz. cyt., s. 153.
19
Wolno nam by³o odzywaæ siê skrzekiem/ kar³ów i demonów/ Ale czyste i dostojne s³owa
by³y zakazane/ Pod tak surow¹ kar¹, ¿e kto jedno z nich mia³/ g³ono wymówiæ/ Ju¿ sam uwa¿a³
siê za zgubionego  C. Mi³osz, Zadanie, w: ten¿e, Wiersze, t. 2, KrakówWroc³aw 1985, s. 191.
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To daæ, to g³osiæ, do tego przekonaæ, ewangelizuj¹c, czyli dos³ownie przynosz¹c radosn¹ nowinê Historia chrzecijañstwa rozpoczyna siê od s³owa
÷áéñå  raduj siê, którym to pozdrowieniem anio³ zwraca siê do Maryi podczas
zwiastowania (£k 1,28). Jeszcze mocniej akcent ten pojawia siê przy narodzinach
Jezusa: zwiastujê wam radoæ wielk¹  ÷áñí ìåãÜëåí, mówi anio³ Pañski do
pasterzy (£k 2,10)20. I do tego  od pocz¹tku  wszystko w chrzecijañstwie
zmierza: do «Ewangelii», do autentycznej radoci, do wielkiej radoci Bo¿ej21,
z Boga. Dlatego w. Tomasz w zmaganiach o radoæ zaleca³ kontemplacyjny
kontakt z Bogiem jako podstawowy rodek zaradczy na wszelkie ¿yciowe smutki. Spotkanie Prawdy (czyli Boga) i przebywanie z Nim likwiduje osamotnienie
(przyczyny smutku) i daje radoæ, uczy Akwinata22. Benedykt XVI przywi¹zuje
ogromne znaczenie do ¿yciowej mocy chrzecijañskiej radoci, zw³aszcza jej
skutecznej si³y ewangelizacyjnej, rozdzieraj¹cej mroczne zas³ony egzystencjalnych ciemnoci, zwyciêskiej wobec z³a. Ci¹g³e rozbudzanie radowania siê Bogiem, radowania siê Bo¿ym objawieniem, to moim zdaniem priorytetowe zadanie Kocio³a w nowym [trzecim  J. Sz.] tysi¹cleciu  pisa³ w jednym ze
swoich najwa¿niejszych traktatów dotycz¹cych ewangelizacji i przysz³oci23.
I przypomina³ w tym kontekcie s³owa Ezdrasza: Radoæ w Panu jest wasz¹
ostoj¹” (Ne 8,10)24.

2. Paschalny dar
J. Ratzinger/Benedykt XVI mówi w tym kontekcie o radoci rzeczy arcywa¿ne. Przede wszystkim pokazuje on korzeñ jej obecnoci w naszym wiecie:
jest ona paschalnym darem Boga. Radoæ bije bowiem w nasz wiat z wysokiego ród³a. Macierzysta góra tej krynicy to Golgota. Gerade von ihrer [= von der
Passion Jesu] Mitte geht die eigentliche Freude25  radoæ prawdziwa wyp³ywa
zawsze z samego rodka mêki Jezusa26, t³umaczy³ kardyna³ Ratzinger 22 czerwca 1986 roku, w kaplicy seminarium duchownego w Bambergu, w kontekcie
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 96-97.
Koció³  znak wród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia, t. 8/1),
red. pol. K. Gód, M. Górecka, t³um. W. Szymona, Lublin 2013, s. 435.
22
Mi³oci mo¿na siê nauczyæ. Ma³¿eñstwo i rodzina na drodze ¿ycia, oprac. E. Guerriero, t³um.
P. Borkowski, Warszawa 2013, s. 136-137.
23
Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, t³um. W. Szymona, Kraków 2005, s. 273.
24
Tam¿e, s. 273.
25
Künder des Wortes und Deiner eurer Freude (Gesammelte Schriften, t. 12), FreiburgBasel
Wien 2010, s. 480.
26
S³udzy waszej radoci. Chrzecijañstwo, apostolstwo, kap³añstwo, t³um. T. Jaeschke,
K. Wójtowicz, Wroc³aw 1990, s. 37; G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci. Teologia i duchowoæ sakramentu wiêceñ (Opera Omnia, t. 12), red. pol. K. Gód, M. Górecka, t³um. M. Górecka, M. Rodkiewicz (wspó³praca J. Kobienia, D. Petruk), Lublin 2012, s. 453.
20

21
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s³ynnej pauliñskiej definicji Chrystusowego kap³añstwa (kap³an = s³uga radoci,
2 Kor 1,24). To bowiem w³anie Jezusowa mieræ sprawia (dokonuje i ukazuje),
¿e nasze istnienie na tym wiecie nie jest drog¹ ku mierci, ¿e nie jest ¿yciem,
które wysz³o z «niczego» i w nic siê obróci”27. A przecie¿ tylko wówczas mo¿liwa jest trwa³a radoæ, kiedy to nie mieræ i nie nicoæ oka¿¹ siê ostatecznym fina³em naszej wêdrówki.
mieræ Chrystusa jest wiêc prawdziwej radoci centrum, za Jego zmartwychwstanie upewnia nas, ¿e On nie tylko sta³ siê, ale ju¿ odt¹d wiecznie jest
cz³owiekiem, ¿e cz³owieczeñstwo zosta³o przezeñ trwale wprowadzone w istotê
Boga. A wtedy  jeli tak jest rzeczywicie, prawdziwie  cz³owiek przestaje byæ
absurdalny i bez-nadziejny28. Cia³o i krew maj¹ wówczas swoje nienaruszalne
miejsce w Bogu (jak pisa³ Tertulian)29, a powód do radoci swoj¹ niezniszczaln¹,
bo wielkanocn¹, podstawê30. Nadzieja zdobywa przewagê w sporze z rozpacz¹:
ma racjê, bo posiada teraz niezniszczalne racje (z koronnym i nie do przebicia
argumentem ze zmartwychwstania Chrystusa na czele). Najprociej: wiêc mo¿emy siê jako ludzie cieszyæ 31. Radoci¹ prawdziwie ludzk¹, która jednak¿e przesta³a byæ krucha, zmienna i skoñczona.
Radoæ ta, która rodzi siê w uczniach przy spotkaniu ze Zmartwychwsta³ym
 Uradowali siê uczniowie, ujrzawszy Pana (J 20,20)  jest na kartach Radosnej Nowiny silnie wi¹zana z przyjciem Pocieszyciela. Jego wylanie dope³nia
paschê Chrystusa, a radoæ okazuje siê w³aciwym darem Ducha wiêtego jako
rzeczywisty podarunek Odkupiciela32 (Die Freude erscheint […] als die eigentliche Gabe des Geistes33). Powiada Pan do swoich: rozraduje siê serce wasze,
a radoci waszej nikt wam nie zdo³a odebraæ (J 16,22). I w ten sposób akord34,
który pojawia siê ju¿ w ca³ej swej czystej mocy w pozdrowieniu anielskim (raduj siê, pe³na ³aski, £k 1,28), przewija siê przez ca³e ukryte i publiczne ¿ycie
Jezusa, osi¹ga swoj¹ paschaln¹ symfoniczn¹ kulminacjê mêki, mierci i zmartwychwstania Jezusa oraz zes³ania Ducha wiêtego. To ostatnie jest zreszt¹
w kwestii radoci szczególne. J. Ratzinger/Benedykt XVI uczy, ¿e dok³adna analiza ewangelicznego pojêcia pe³na radoæ (aby radoæ wasza by³a pe³na,
J 16,20.22.24; 1 J 1,4; por. £k 11,13) wskazuje na jej to¿samoæ z Duchem wiê-

S³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 37-38.
Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, t³um. J. Zychowicz, Kraków 1995,
s. 84-85.
29
Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, t³um. W. Szymona, Kielce 2011, s. 290.
30
Por. tam¿e, s. 257.
31
Por. Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 85.
32
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, t³um. W. Szymona, Kraków 2012, s. 42.
33
Jesus von Nazareth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten, Freiburg im Br. 2014, s. 38.
34
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, dz. cyt., s. 42.
27

28
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tym: «radoæ» jest równowa¿na z «Duchem wiêtym»35. To ten sam dar zabitego i wskrzeszonego Chrystusa: Duch-radoæ, czyli Pocieszyciel.
Tym samym korytarzem ³aski, moc¹ Ducha Bo¿ego, ewangeliczny akord radoci (radosnej nowiny) wêdruje dalej  w Koció³, w jego historiê, w ca³¹
chrzecijañsk¹ duchowoæ, która zmierza do radoci pe³nej36. Szczególn¹ za
kwintesencj¹ tego fenomenu jest Eucharystia i ca³e jej teologiczne, duchowe
mysterium, uobecniaj¹ce Paschê Chrystusa i jej owoce.
To zreszt¹ nader charakterystyczne i interesuj¹ce: w refleksji teologicznej
Josepha Ratzingera i w nauczaniu Benedykta XVI na temat Eucharystii (zw³aszcza w tekstach sk³adaj¹cych siê na ksi¹¿ki Gott ist uns nah. Eucharistie: Mitte
des Lebens i Das Fest des Glaubens – Versuche zur Theologie des Gottesdienstes oraz w adhortacji Sacramentum caritatis) w¹tek radoci eucharystycznej
zosta³ wyeksponowany na niezwyk³¹ skalê i bardzo oryginalnie. Najg³êbsza odpowied, jakiej dostarczaj¹ te teksty na pytanie o istotê zwi¹zku obu tajemnic
(Mszy i radoci), siêga  jak¿eby inaczej  ich koniecznego wspólnego mianownika: mierci. Najkrócej: w swojej istocie Eucharystia jest odpowiedzi¹ na pytanie o mieræ, spotkaniem z mi³oci¹, która jest silniejsza od mierci, a tylko
wówczas gdy istnieje odpowied na mieræ, cz³owiek ma powód do radoci37.
Jak¿eby inaczej: bo w ¿yciu to mieræ pozostaje wszak kwesti¹ ponad wszystkie kwestie i tam, gdzie rozci¹ga siê jej królestwo, nie jest mo¿liwe prawdziwie
radosne wiêtowanie38. J. Ratzinger/Benedykt XVI pisze o tym wielokrotnie
i wprost: ludzie zawsze we wszystkich swoich najg³êbszych têsknotach i wiêtach pragnêli przezwyciê¿enia mierci, [ ] poszukiwali ¿ycia, które jest wiêksze ni¿ mieræ. Uprawnienie do radoci, którego ostatecznie poszukuje cz³owiek,
b³¹dz¹c po omacku w ró¿nych miejscach, jest prawdziwe tylko wtedy, gdy jest
w stanie stawiæ czo³a kwestii mierci39. W Eucharystii obecnoæ prawdy mierci
i zmartwychwstania Chrystusa w³anie to uprawnienie do radoci nam daje40. Na
o³tarzu dzieje siê to, o czym marzy ludzka mi³oæ: w akcie mierci otwieraj¹ siê
drzwi do zmartwychwstania41; tu mi³oæ staje siê wieczna, zyskuj¹c powód i prawo do niezm¹conej radoci.
Dlatego te¿ okrelanie Eucharystii jako uczty czy te¿ wieczerzy wspólnoty to zbyt ma³o. Jej tajemnica idzie dalej, siêga g³êbin mierci i to, co Tradycja
zamyka w zdaniu «Eucharystia jest ofiar¹, uobecnieniem ofiary Krzy¿a Jezusa
Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 117.
Por. tam¿e, dz. cyt., s. 117.
37
wiêto wiary. O teologii mszy wiêtej, t³um. J. Merecki, Kraków 2006, s. 126.
38
Eucharystia. Bóg blisko nas, red. S.O. Horn, V. Pfnür, t³um. M. Rodkiewicz, Kraków 2005,
s. 47.
39
wiêto wiary, dz. cyt., s. 143.
40
Tam¿e, s. 143.
41
Por. Eucharystia. Bóg blisko nas, dz. cyt., s. 55.
35

36
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Chrystusa»42, dotyka samej istoty rzeczy. I tylko wtedy, przy takim jej rozumieniu (paradoksalnym jedynie na powierzchni), pozornie „smutnym” (ofiara) wobec „radosnego (uczta/wieczerza), mo¿liwe jest promieniowanie z jej wnêtrza
radoci prawdziwej, wielkanocnej: oto bowiem Ukrzy¿owany sta³ siê Zmartwychwsta³ym.
Prawdziwa jest równie¿  w wielu wymiarach rzeczywistoci i ¿ycia  odwrotnoæ tej tezy, powtórzmy: Moc¹, któr¹ narzuca siê prawda, musi byæ radoæ,
w której siê wyra¿a43. Prawda bowiem (tu: o ¿yciu mocniejszym ni¿ mieræ) nie
tylko radoæ powoduje, ale te¿ i jej potrzebuje jako swej wewnêtrznej mocy.
W tym kontekcie J. Ratzinger/Benedykt XVI pisze zazwyczaj o teologicznej
i liturgicznej wartoci piêkna. W refleksji autora Ducha liturgii jest ono bliskim
krewnym tej radoci, która jest treci¹ wiêta Eucharystii. Via pulchritudinis nale¿y do istoty chrzecijañskiej duchowoci44, jest jej elementem konstytutywnym
(a nie jedynie „czynnikiem dekoracyjnym”), jest prawdziwie splendore veritatis45, blaskiem eucharystycznej prawdy o Bogu ¿ywym, który sprawia, ¿e ¿ycie
wygrywa ze mierci¹. Piêkno (liturgii i jakiekolwiek) jest widzialn¹ form¹ radoci pe³nej. Piêkno i radoæ przenikaj¹ siê.

3. wiat³o przysz³oci
Tak poruszaj¹cych, nieraz przekraczaj¹cych granice liryki, tekstów na temat
wiêzi chrzecijañstwa i radoci jest w twórczoci teologicznej J. Ratzingera/Benedykta XVI niema³o. I sporo intensywnej uwagi  refleksyjnej, egzystencjalnej,
interpretacyjnej, parenetycznej  powiêca on nieodmiennie, od lat, tej kwestii.
miem twierdziæ, ¿e z biegiem czasu jest jej w tekstach papie¿a coraz wiêcej.
Dlaczego i sk¹d to? U cz³owieka oskar¿anego o pesymizm, teologa wpisanego
w szeregi pozbawionej entuzjazmu (wobec postêpu i modernizacji) konserwy, pasterza obwinianego o g³oszenie wstecznego i smutnego chrzecijañstwa?
Si³a i ¿arliwe piêkno Ratzingerowego traktatu De laetitiae polega na tym
w³anie, ¿e g³êbia przyzywa tu g³êbiê (por. Ps 42,8), jak w psalmicznych wersetach, znaj¹cych na wylot cz³owieka i zarazem zawieraj¹cych niesk³aman¹ wiedzê o Bogu. To ten sam literacki przypadek  z zachowaniem wobec Biblii wszelkiego szacunku i proporcji, rzecz jasna, bo przecie¿ spotyka siê tu g³êbokie
dowiadczenie egzystencjalne, znajomoæ cz³owieka, m¹droæ ¿yciowa  z g³êbi¹ wiary oraz teologi¹ wyj¹tkowej miary i z najwy¿szej mo¿liwej dzisiaj pó³ki.
Tam¿e, s. 48.
wiêto wiary, dz. cyt., s. 127.
44
Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze redniowiecza, t³um. LOsservatore Romano, Poznañ 2011, s. 69-70.
45
Adhortacja Sacramentum caritatis (22.02.2007), nr 35, 41.
42

43
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Teologia J. Ratzingera/Benedykta XVI jest egzystencjalna do samych trzewi, w ka¿dym calu, zawsze; nigdy nie ucieka w drêtwy be³kot. Ratzinger wie to,
co wie wielka literatura: radoæ jest wtedy, gdy spotyka mnie mi³oæ siêgaj¹ca
g³êboko w moje ¿ycie, która pozwala mi siê przekonaæ, ¿e nie jestem sam, ¿e
zosta³em zaakceptowany, niezawodnie i na zawsze46. Jednak moc¹ wiary wie
jeszcze wiêcej, bo co z kruchoci¹ tego dowiadczenia, jego nie-niezawodnoci¹?
Co ze mierci¹?
Tu w³anie g³êbia przyzywa g³êbiê, tu Ratzinger osi¹ga najwiêksz¹ wietnoæ myli i pióra, wietnoæ ich wspólnej, wzmocnionej wzajemnie trafnoci.
Trzy fragmenty Soli ziemi pokazuj¹ to w detalu i w esencji:
[ ] wiara jest ród³em radoci. Gdy Boga nie ma, wiat pustoszeje, wszystko staje
siê nudne, wszystko jest za ma³o. Widzimy przecie¿, ¿e ów wiat, w którym po Bogu
pozosta³a tylko pustka, sam coraz bardziej zu¿ywa tak¿e siebie, widzimy, ¿e sta³ siê
wiatem pozbawionym radoci. Wielka radoæ pochodzi st¹d, ¿e istnieje wielka mi³oæ, o której mówi esencjalna wypowied wiary. Jeste kim, kogo Bóg niez³omnie
kocha. To przecie¿ w³anie dziêki temu religia chrzecijañska pocz¹tkowo krzewi³a
siê g³ównie wród ludzi s³abych i cierpi¹cych47.

Teraz skondensowane w kilku zdaniach rzeczy nam ju¿ znane, ale nie tylko
one:
Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawowym elementem chrzecijañstwa jest radoæ.
Radoæ nie w sensie taniego gaudium, które mo¿e towarzyszyæ rozpaczy  wszyscy
wiemy wszak, ¿e miech czêsto maskuje rozpacz. Chodzi o prawdziw¹ radoæ. Radoæ, która dope³nia trud istnienia i czyni je znonym. Wed³ug Ewangelii, dzieje Jezusa Chrystusa rozpoczynaj¹ siê od s³ów anio³a, który mówi do Marii: Raduj siê!
W noc narodzin Jezusa anio³owie znów mówi¹: Zwiastujemy wam wielk¹ radoæ.
Równie¿ Jezus powiada: Zwiastujê wam dobr¹ nowinê. Zatem sedno zawsze brzmi
podobnie: Zwiastujê wam wielk¹ radoæ, Bóg istnieje, Bóg was kocha  niezmiennie
kocha48.

I powrót do wspó³czesnoci  przenikliwie, gorzko, ale i z daj¹c¹ nadziejê,
ewangelizacyjn¹ puent¹:
Stale obserwujê, ¿e nieskrêpowana radoæ sta³a siê rzadkim zjawiskiem. [ ] Zawsze
mnie to zaskakiwa³o, ¿e w³anie w dzielnicach ubóstwa, na przyk³ad w Ameryce
Po³udniowej, mo¿na spotkaæ znacznie wiêcej ni¿ u nas ludzi rozemianych, radosnych. Najwyraniej, mimo ca³ej niedoli, postrzegaj¹ oni dobro i znajduj¹ w tym oparcie, pokrzepienie, si³ê.

G³osiciele s³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 725.
Sól ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci [rozm. P. Seewald],
t³um. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 23.
48
Tam¿e, s. 23.
46

47
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W tym sensie znów potrzebujemy owej praufnoci, któr¹, w ostatecznym rozrachunku, mo¿e obdarzyæ cz³owieka jedynie wiara. Owej praufnoci, ¿e w zasadzie wiat
jest dobry, ¿e Bóg istnieje i jest dobry. ¯e dobrze jest ¿yæ, ¿e dobrze jest byæ cz³owiekiem. Dziêki tej praufnoci mamy odwagê, by siê radowaæ. Radoæ ta bêdzie siê staraæ, by równie¿ inni ludzie mogli siê weseliæ i otrzymaæ radosn¹ nowinê49.

Czyli: bez Boga  wszystko nudne, wszystkiego za ma³o, wszêdzie po¿eraj¹ca sam¹ siebie pustka. Wszêdzie jest nigdzie. Voilà: circulus vitiosus.
Z Bogiem  ¿ycie jest radoci¹. Bóg jest nasz¹ radoci¹ i pocieszeniem, ostoj¹ i si³¹. Wiara w Boga jest radoci¹, jest najg³êbszym ród³em, czyli pewnoci¹,
¿e ka¿dego z nas osobicie kocha jego Stwórca. Tak w³anie smakuje wiara:
wewnêtrzn¹ pogod¹ ¿ycia50. Circulus salutaris.
S¹dzê, ¿e – zdaniem J. Ratzingera/Benedykta XVI – do tego da³oby siê sprowadziæ istotê nowej ewangelizacji naszej wspó³czesnoci  do budzenia tego
w³anie smaku radoci, tej pogody wiary w Boga jako panaceum na nihilistyczn¹ rozpacz mierci grzechu odrzucenia Boga51. Owa radosna pogoda ¿ycia nie
ma nic wspólnego z naiwnoci¹, za to sporo z m¹droci¹ Bo¿¹52 (m¹droæ jest
zawsze Bo¿a, innej nie ma, niezale¿nie od tego, co owa inna o sobie myli),
z realizmem ¿ycia; wszak ma ona (radoæ) mieæ miejsce nie w raju, ale meta
diogmon, wród przeladowañ; ju¿ jednak teraz, w tym czasie poród nich
Pan obieca³ Piotrowi stokroæ wiêcej (Mk 10,30)53. Oto jak wyrazi³ Ratzinger te
zale¿noci i ich z³o¿onoæ w tekcie sprzed pó³wiecza za pomoc¹ metafory g³êbokich cieni i wielkiego wiat³a:
49
Tam¿e, s. 31. Wa¿ny do tych s³ów komentarz: W dzisiejszych czasach na radoci coraz
bardziej ci¹¿y hipoteka moralna i ideologiczna. Gdy cz³owiek odczuwa radoæ, to od razu zaczyna
z lêkiem myleæ, czy przypadkiem nie wykracza przeciwko solidarnoci z cierpi¹cymi, których jest
przecie¿ tak wielu. Nie mogê, myli, tryskaæ radoci¹, gdy na wiecie jest tyle biedy, tyle niesprawiedliwoci. £atwo zrozumieæ takie mylenie. Ma w nim swój udzia³ równie¿ refleksja moralna.
Mimo to postawê tak¹ trzeba uznaæ za b³¹d. wiat nie stanie siê przecie¿ lepszy, jeli zniknie radoæ. I odwrotnie: cierpi¹cym w ¿aden sposób to nie pomo¿e, ¿e zabronimy sobie radoci, powodowani wiadomoci¹ cierpienia, które przepe³nia wiat. Wprost przeciwnie, wiatu potrzeba ludzi, którzy odkrywaj¹ dobro, którzy ciesz¹ siê z dobra, dziêki czemu uzyskuj¹ si³ê i odwagê, by
samemu byæ dobrymi. Radoæ nie jest zatem sprzeczna z solidarnoci¹. Jeli radoæ nie jest egoistyczna, jeli rodzi siê z postrzegania dobra w wiecie, to chce, bymy j¹ przekazywali innym 
tam¿e.
50
Nauczmy siê wierzyæ. Niezwyk³e przes³anie Ojca wiêtego skierowane do Kocio³a, t³um.
W. Szymona, Kraków 2013, s. 77-78, 82; Radoæ wiary, red. G. Vigini, red. wyd. pol. M. Romanowski, Czêstochowa 2012, s. 33; Dlaczego wierzê, dz. cyt., s. 65; Ps, s. 596; Mistrzowie duchowi, dz.
cyt., s. 92; Nowe porywy ducha. Ruchy odnowy w Kociele, t³um. S. Czerwik, Kielce 2006, s. 78.
51
Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 273. [ ] iæ do ludzi i zanosiæ im
radoæ. Nie ma piêkniejszego powo³ania od tego, by byæ w drodze z radoci¹, dawaæ ludziom radoæ. [ ] Nikt nie mo¿e g³osiæ radoci tak wiarygodnie, jak ten, kto przynosi radoæ, kto czyni
radoæ, kto czyni mi³oæ  G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 611, 613.
52
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 477-480, 489.
53
G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 669.
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[ ] postaw¹ chrzecijan nie jest negacja smutku, oczywicie tak¿e nie beznadziejnoæ (do której ma powody materialista), ale pocieszony smutek. Oznacza to: smutek
pozostaje i ma swoje racje, ale jest on zarazem pocieszonym smutkiem, smutkiem,
który mimo wszystko, bez wzglêdu na ca³¹ jego powagê, mo¿e i powinien byæ pocieszony i wewnêtrznie ogarniêty przez przewa¿aj¹c¹ pociechê. [Chodzi o] obraz takiej duchowej zasadniczej postawy, któr¹ mo¿na nazwaæ realizmem chrzecijanina.
Chrzecijanin nie upiêksza ani nie zaprzecza g³êbokim cieniom, jakie k³ad¹ siê na
istnienie cz³owieka w tym wiecie. A mimo to nawet te cienie s¹ jeszcze dla niego
znakiem nadziei, poniewa¿ on wierzy i umie wierzyæ, ¿e s¹ to cienie, jakich nie by³oby bez wielkiego wiat³a, które je rzuca. A jeli cienie nale¿¹ do teraniejszoci, to
przysz³oæ jest tym bardziej wiat³em54.

4. Znak ³aski
Radoci poród cieni (czyli dostêpu do wiat³a) trzeba szukaæ w pogodzeniu siê ze sob¹ samym55 i swoim ¿yciem, a to daæ mo¿e jedynie Bóg, za dok³adniej Jego przebaczaj¹ca mi³oæ, jego mi³osierdzie. Cz³owiek sam nigdy nie
dojdzie do ³adu ze sob¹  radoæ jest i z tej strony darem, zawsze i ostatecznie.
Tê kwestiê porusza J. Ratzinger/Benedykt XVI najczêciej przy okazji rozwa¿añ
dotycz¹cych sakramentologii, zw³aszcza teologii sakramentu wiêceñ i sakramentu pojednania. To w takim w³anie kontekcie, podczas wielkoczwartkowej Missa chrismatis w monachijskiej katedrze, 12 kwietnia 1979 roku (w dniu moich
wiêceñ w katowickiej katedrze!) przestrzega³: je¿eli kto w swoim ¿yciu odmawia przebaczenia, staje siê toksyczny, niepogodzony ze sob¹, ze wiatem
i z Bogiem, staje siê pozbawiony radoci [! – J. Sz.] i agresywny, poniewa¿ dzia³a w nim to nieprzebaczone, lecz, na szczêcie, i na odwrót: kto pozwala sobie
przebaczyæ, [ ] znajduje radoæ [!  J. Sz.], naturalnoæ i jest pogodzony sam
ze sob¹56. Prawdziw¹ pociechê (radoæ) przynosz¹ bowiem nie tyle s³owa pociechy (choæ nie s¹ bez znaczenia, ale jednak nie zmieniaj¹ stanu rzeczy, to znaczy nie usuwaj¹ przyczyny smutku), ile s³owa rozgrzeszenia57. One daj¹ dostêp
do ród³a radoci  Boga.
Przebaczenie jest otwarciem wrót do radoci, uwolnieniem do niej, usuniêciem g³ównej przeszkody (grzechu) na drodze do niej. W tym najg³êbszym teologicznym sensie smutek (nie cierpienia  patrz wy¿ej  ale grzechu; to nie ten
54
Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia,
t. 10), red. pol. K. Gód, M. Górecka, t³um. J. Kobienia, Lublin 2014, s. 288. Medytacja na temat
mierci, z której pochodzi cytat, powsta³a w 1959 roku i by³a pierwotnie wyk³adem dla lekarzy.
Zosta³a poprawiona oraz rozbudowana w roku 1973 i opublikowana w tej nowej wersji w Dogma
und Verkündigung.
55
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 103.
56
G³osiciele S³owa i s³udzy waszej radoci, dz. cyt., s. 512.
57
Tam¿e, s. 554, 558, 658, 677.
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sam smutek) jest negacj¹ (wiary)58. Wyzwolenie z grzechu jest zawsze lekkoci¹ duszy, zaproszeniem do radoci, apelem o ni¹, daniem jej. Radujcie siê!
Zawsze siê radujcie!  powtarza Pawe³ dwukrotnie dos³ownie (Filipianom  Flp
4,4; Tesaloniczanom – 1 Tes 5,16), a wielokrotnie w intencji i parafrazie59. Jej
zaprzeczeniem jest ów smutek nieprzebaczenia, zatruwaj¹ca ¿ycie gorycz negacji, która jest jakim fundamentalnym, ontycznym (bezbo¿noæ grzechu zmienia
sam¹ istotê cz³owieczego bytu) roz-goryczeniem, zainfekowaniem wnêtrza urazami-skutkami nie rzuconego w twarz Bogu60, pe³nym smutkiem ducha, odwrotnoci¹ radoci pe³nej (1 J 1,4)61.
Na antypodach tego w³anie stanu znajduje siê radoæ chrzecijañskiej duchowoci, radoæ cz³owieka, któremu przebaczono, kto znalaz³ i kto zosta³ znaleziony62, radoæ z bycia odnalezionym63. Jest to radoæ ewangelicznych mêdrców  Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê uradowali (Mt 2,10)  ludzi, którym
wiat³o Boga trafia do serca, i którzy tym samym widz¹, ¿e ich nadzieja siê spe³nia64. Czysta radoæ. Tam, gdzie jest Bóg, znika wszelkie zgorzknienie65.
Dlatego chrzecijañstwo jest pierwszorzêdnie radoci¹, nie ciê¿arem. Wbrew
zarzutom jego przeciwników i wbrew markotnym minom niejednego z wyznawców, który wzorem swego znanego ewangelicznego pierwowzoru nie chce braæ
udzia³u w radoci domowej uczty, rozgniewany i pe³en pretensji wobec Ojca
o brak satysfakcjonuj¹cej rekompensaty (ani kolêcia, ani zabawy z przyjació³mi ) za lata s³u¿by (£k 15,25-32). To zreszt¹ bardzo powa¿ny problem dzisiejszego stanu umys³ów i serc wielu z nas, chrzecijan wspó³czesnych, zw³aszcza
mieszkaj¹cych na Starym Kontynencie, wyznaj¹cych wiarê nie-m³od¹, letni¹
i pozbawion¹ wie¿oci, nie mówi¹c o prze¿ywaniu jej z entuzjazmem. Tymczasem wiara nie jest obci¹¿eniem, lecz ³ask¹66, nie jest nieszczêciem, ale dobrym
darem dobrego Boga”67, nie jest k³opotem dzisiaj, ale szans¹ zawsze (wczoTam¿e, s. 584.
Tam¿e, s. 583-584.
60
Myli duchowe, t³um. W. Szymona, Poznañ 2008, s. 22; W czas Bo¿ego Narodzenia, t³um.
K. Wójtowicz, Kraków 2001, s. 22-23.
61
Przyczyn¹ naszego smutku jest daremnoæ naszej mi³oci, przygniataj¹cy nas ciê¿ar skoñczonoci, mierci, cierpienia, z³oci i k³amstwa; nasza samotnoæ w pe³nym sprzecznoci wiecie,
w którym przewiecaj¹ce przez jego szczeliny zagadkowe oznaki Bo¿ej mi³oci kwestionuj¹ moce
ciemnoci przes³aniaj¹ce nam Boga albo ukazuj¹ce Go jako bezsilnego  Maryja w tajemnicy Kocio³a [wspó³autor: H.U. von Balthasar], t³um. W. Szymona, Kraków 2007, s. 56.
62
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, dz. cyt., s. 141.
63
Demokracja w Kociele. Mo¿liwoci i ograniczenia [wspó³autor: H. Maier], t³um. M. Labi,
Kraków 2004, s. 127.
64
Jezus z Nazaretu: dzieciñstwo, dz. cyt., s. 141.
65
B³ogos³awieñstwo Bo¿ego Narodzenia. Medytacje, t³um. J. Merecki, Kraków 2006, s. 19.
66
Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 41.
67
Prawda, wartoci, w³adza. Kiedy spo³eczeñstwo mo¿na uznaæ za pluralistyczne, t³um. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 29.
58
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raj, dzi i jutro), nie jest balastem, ale radoci¹. To mocuj¹c siê z tym problemem
i z tej w³anie ewangelizacyjnej perspektywy wobec przygaszonej radoci
chrzecijañstwa Zachodu, opisywa³ Benedykt XVI cel swojej pierwszej pielgrzymki do Niemiec i spotkania z m³odzie¿¹ ca³ego wiata w Kolonii latem 2005
roku, w wielkiej skrzydlatej wizji piêkna i radoci wiary:
Chcia³bym ukazaæ, jak cudownie jest byæ chrzecijaninem. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e
chrzecijañstwo sk³ada siê z mnóstwa przykazañ, zakazów i zasad, których nale¿y przestrzegaæ, a wiêc jest czym zawi³ym i uci¹¿liwym; gdy zrzuci siê to brzemiê, cz³owiek
staje siê bardziej wolny. Ja za chcê jasno ukazaæ, ¿e kiedy nios¹ nas wielka Mi³oæ
i Objawienie, to s¹ to skrzyd³a, a nie brzemiê. Cudownie jest byæ chrzecijaninem ze
wiadomoci¹, ¿e otwiera to przed nami szerok¹ perspektywê, wielk¹ wspólnotê. Jako
chrzecijanie nigdy nie jestemy sami. Bóg zawsze jest z nami, a my zawsze jestemy
razem w wielkiej wspólnocie, wspólnocie Drogi; mamy plan na przysz³oæ i prawdziwy Byt, godny, by weñ wierzyæ. To jest radoæ bycia chrzecijaninem i piêkno wiary68.

Dlatego te¿ chrzecijañstwu jest po drodze z humorem, dowcipem, weso³oci¹69. Rzecz jasna, bez skrajnoci, uproszczeñ i przeceniania tego¿: Koció³ nie
jest klubem kompanów rozweselaj¹cych ludzi, a jego wartoæ nie mierzy siê sukcesami jego aktywnoci humorystycznej70, przestrzega Ratzinger (ale te¿ zauwa¿a, i¿ choæ kap³an nie jest humoryst¹, to jednak dar rozbawiania innych mo¿e
byæ cenny dla niego71, co mog¹ potwierdziæ duszpasterze na wszystkich szerokociach geograficznych, w tym ni¿ej podpisany). Ale te¿, co równie wa¿ne, a tu
nawet wa¿niejsze ni¿ powy¿sze przestrogi: poniewa¿ warunkiem prawdziwie
dobrego humoru jest g³êboka radoæ w sercu, dlatego i w tym sensie humor
bywa „barometrem wiary”72 (czyli radoci). Dalekowzroczn¹, profetyczn¹ i par
excellence nowoewangelizacyjn¹ uwagê Ratzingera (sprzed 40 lat!) trzeba
w tym miejscu koniecznie przypomnieæ: Dobry humor chrzecijan, maj¹cy ród³o w wyzwalaj¹cej pewnoci, ¿e s¹ kochani, powinien byæ w³anie dyskretnym
sposobem promieniowania [!  J. Sz.] na co dzieñ ewangeliczn¹ radoci¹ w pozbawionym humoru wiecie techniki73 (nawiasem: wiat zdominowany przez
technokracjê jest dlañ nieodmiennie esencj¹ wiata ponurego).
68
Benedykt XVI, Cudownie byæ chrzecijaninem. O nadziejach zwi¹zanych ze spotkaniem
w Kolonii [rozm. E. von Gemmingen], t³um. st, bz, jp, Goæ Niedzielny z dn. 02.08.2005, s. 6.
69
Fragment papieskiej katechezy z 27.01.2010 roku: Franciszek by³ wielkim wiêtym i weso³ym cz³owiekiem. Jego prostota, pokora, wiara, mi³oæ do Chrystusa, dobroæ w stosunku do ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety powodowa³y, ¿e w ka¿dej sytuacji by³ radosny. wiêtoæ i radoæ
pozostaj¹ bowiem w wewnêtrznym i nierozerwalnym zwi¹zku. Pewien francuski pisarz powiedzia³,
¿e na wiecie tylko ten jest smutny, kto nie jest wiêty, czyli nie przebywa blisko Boga  Mistrzowie franciszkañscy i dominikañscy, t³um. LOsservatore Romano, Poznañ 2012, s. 22.
70
Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 105.
71
Tam¿e, s. 105-106.
72
Tam¿e, s. 106.
73
Tam¿e.
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To pewne: wiata na ob³oki na pewno nie porw¹ frustraci J. Ratzinger/
/Benedykt XVI idzie tu zreszt¹ jeszcze dalej, odwa¿niej i tak formu³uje jedn¹
z podstawowych  jego zdaniem  regu³ rozró¿niania duchów: tam, gdzie nie
ma radoci, gdzie humor obumiera i znika, tam na pewno nie ma Ducha wiêtego, Ducha Jezusa Chrystusa74. I odwrotnie, pozytywnie: poniewa¿ duchowoæ
chrzecijañska jest pe³na radoci, dlatego radoæ jest znakiem ³aski. Cz³owiek
radosny (nawet w cierpieniu) nie mo¿e byæ daleko od Ducha Boga Ewangelii,
której pierwszym s³owem jest anielsko-promienne Raduj siê!75.
St¹d te¿ przeciwieñstwo tej postawy, duch przeciwny duchowej radoci, jaki rodzaj trwa³ego zgorzknienia i znu¿enia ¿yciem postrzeganym jako bezsensowne i wewnêtrznie sprzeczne jest bodaj najg³êbszym rodzajem ubóstwa76, lecz
i w tym miejscu najwiêkszego  wydawa³oby siê  kontrastu Ewangelia równie¿
okazuje siê nowin¹ dobr¹ i radosn¹ dla wszystkich: Duch Pañski [ ] pos³a³
Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê  mówi Jezus, cytuj¹c Izajasza. [J]arzmo moje jest s³odkie (Mt 11,30a)  oto Ewangelia dla zgorzknia³ych. I zarazem
wielkie zadanie chrzecijañskiej radoci: by zaraziæ sob¹ wiat.

5. Gloriosa
Jeli w pismach J. Ratzingera/Benedykta XVI mo¿na znaleæ i odczytaæ ca³y
traktat De laetitiae, to prawdziwym jego kompendium i najdojrzalsz¹  teologicznie i pastoralnie  syntez¹ jest bez w¹tpienia Orêdzie na XXVII wiatowy Dzieñ
M³odzie¿y. Znakomity ten tekst, w którym ¿arliwoæ przes³ania idzie w parze
z si³¹ i precyzj¹ teologicznej argumentacji, nosi tytu³ Radujcie siê zawsze w Panu
(Flp 4,4) i datê 15 marca 2012 roku77. Centralna teza dokumentu, bêd¹ca owocem wielu lat zmagañ z tematem i ró¿norodnych doñ podejæ formalnych, gatunkowych, tu jest dostosowana do kontekstu i specyfiki wydarzenia (wiatowy
Dzieñ M³odzie¿y) i zapisana we wstêpie, brzmi nastêpuj¹co:
Radoæ jest w istocie centralnym elementem dowiadczenia chrzecijañskiego. Tak¿e
podczas ka¿dego wiatowego Dnia M³odzie¿y dowiadczamy wielkiej radoci, radoci wspólnoty, radoci bycia chrzecijanami, radoci wiary. Jest to jedna z cech charakterystycznych tych spotkañ. Widzimy te¿ wielk¹ si³ê przyci¹gania, jak¹ ta radoæ
posiada: w wiecie czêsto naznaczonym smutkiem i niepewnoci¹ jest ona wa¿nym
wiadectwem piêkna i niezawodnoci wiary chrzecijañskiej. Koció³ jest powo³any
do niesienia wiatu radoci prawdziwej i trwa³ej78.
Tam¿e, s. 109; Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 111.
Bóg Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 111; Formalne zasady chrzecijañstwa, dz. cyt., s. 109.
76
R. Moynihan, Niech janieje wiat³o Bo¿e. Duchowa wizja Ojca wiêtego Benedykta XVI,
t³um. K. Sylwestrow, Kraków 2006, s. 94.
77
Orêdzie na XXVII wiatowy Dzieñ M³odzie¿y: Radujcie siê zawsze w Panu! (Flp 4,4)
(15.03.2012).
78
Tam¿e.
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Dokument sk³ada siê z siedmiu czêci, których kolejnoæ, czyli te¿ duszpastersko sprofilowana teologika, jest taka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nasze serce jest stworzone do radoci.
Bóg jest ród³em prawdziwej radoci.
Zachowywaæ w sercu chrzecijañsk¹ radoæ.
Radoæ mi³oci.
Radoæ nawrócenia.
Radoæ w chwilach próby.
wiadkowie radoci.

Orêdzie jest w zasadzie programem ewangelizacyjnym  g³êboko zakorzenionym w Biblii, opartym na wietnej syntezie teologicznej, dotykaj¹cym wspó³czesnej sytuacji m³odego cz³owieka, napisanym jêzykiem perswazyjnym.
W ostatnim punkcie (Idcie i powiedzcie innym m³odym ludziom o swojej
radoci z powodu odnalezienia cennego skarbu, którym jest sam Jezus) s³ychaæ
echa niedawnej (pó³ roku wczeniejszej, z jesieni 2011 r.) pielgrzymki do Niemiec
i nawi¹zania podczas jednej z tamtych homilii do s³ynnego dzwonu katedry
w Erfurcie, który nosi nazwê «Gloriosa»  «bogata w chwa³ê» (die Glocke
[dzwon] jest rodzaju ¿eñskiego)79. Chrzecijanie  mówi³ wtedy papie¿  maj¹ byæ
jak Gloriosa (najwiêkszy swobodnie ko³ysz¹cy siê dzwon redniowieczny w Europie): sygna³em duchowego przebudzenia, ¿ywym znakiem wiary, s³yszalnym
g³osem radoci Wzywaj¹cy braci, widzialni i s³yszalni w naszym wiecie80.
W ostatnim akapicie pojawia siê mocny akcent maryjny. Podobnie i w tym,
koñcowym, fragmencie refleksji o chrzecijañskiej radoci pe³nej. To Ona bowiem, pe³na ³aski, bogata w chwa³ê  prawdziwa Gloriosa  wyzna³a El¿biecie:
raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy (£k 1,47). To Ona by³a adresatem
anielskiego Raduj siê! (£k 1,28). To Ona jest nazywana «Przyczyn¹ naszej
radoci», poniewa¿ da³a nam Jezusa81.

Streszczenie
Ludzkiemu pragnieniu radoci i d¹¿eniu do niej sprzeciwiaj¹ siê twarde fakty: grzechu, z³a,
cierpienia i ostatecznie mierci. Dotkliwoæ i dramatyzm doczesnej egzystencji oraz jej skoñczonoæ stawiaj¹ pod znakiem zapytania mo¿liwoæ autentycznej radoci, jej zasadnoæ, a nawet moraln¹ prawoæ. W odró¿nieniu od cywilizacyjnych wysi³ków zapewnienia cz³owiekowi bytu wolnego od smutku, fenomen chrzecijañskiej odpowiedzi polega na ufnym wobec Boga uznaniu koniecznoci wspó³istnienia na tym wiecie smutku i radoci. Dlatego drogi ku radoci nie szuka
79
In Gott ist unsere Zukunft. Ansprachen & Predigten während seines Besuchs in Deutschland, Leipzig 2011, s. 96.
80
Tam¿e, s. 96.
81
Orêdzie , dz. cyt., s. 6. Por. Maryja w tajemnicy Kocio³a, dz. cyt., s. 56, 58, 68; Wznios³a
Córa Syjonu. Rozwa¿ania mariologiczne, t³um. J. Królikowski, Poznañ 2002, s. 31, 53.
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Koció³ poza smutkiem, w odrzuceniu go, lecz  paschalnie  w przejciu: ze mierci do ¿ycia.
Nowotestamentalny dialog Boga z cz³owiekiem otwieraj¹ s³owa wieszcz¹ce dobr¹ nowinê: Raduj
siê! Radoæ jest mo¿liwa, bo Bóg tak¿e teraz  poród cieni z³a  daje do niej prawo: zbawia wiat
przez mieræ i zmartwychwstanie Jezusa i posy³a nañ Ducha-Pocieszyciela. W rozbudzaniu tej autentycznej i nieutracalnej radoci, której porêk¹ jest przysz³oæ w Bogu, czyni¹cej znonym trud
istnienia, bêd¹cej narzêdziem i wewnêtrzn¹ moc¹ prawdy, widzi J. Ratzinger/Benedykt XVI istotne zadanie Kocio³a sprawuj¹cego Eucharystiê i pos³anego, by byæ szafarzem Bo¿ego mi³osierdzia.

Sorrow Consoled. Tract on Joy by J. Ratzinger/Benedict XVI
Summary
The hard facts of sin, evil, pain and – finally – death oppose the human desire and striving for joy.
The severity and gravity of earthly existence and its finiteness question the possibility of experiencing
authentic joy, its legitimacy and even moral integrity. Unlike the efforts of civilization aimed at ensuring
a sorrow-free existence for humans, the phenomenon of the Christian answer lies in the recognition of
the necessity of the co-existence of sorrow and joy, while trusting in God. Consequently, the Church
does not look for joy outside sorrow, in rejecting it, but – in the spirit of Passover – in the transition
from death to life. The dialogue between God and man in the New Testament begins with the words
announcing the good news: ‘Rejoice!’ Joy is possible since God grants the right to it, also now, among
the shadows of evil: He redeems the world through His death and Resurrection and sends the Spirit –
Paraclete – Comforter. J. Ratzinger/Benedict XVI sees a vital task for the Church in celebrating the
Eucharist and being sent to serve as the minister of God’s mercy in the awakening of this authentic joy
that cannot be lost. The guarantee of this joy is the future in God, which makes the hardship of existence
tolerable and is an instrument and internal power of the truth.

S³owa kluczowe
Ewangelia, Duch wiêty, Koció³, wiara, nadzieja, radoæ, duchowoæ, Pascha, chrzecijañstwo,
wspó³czesna cywilizacja
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Gospel, Holy Spirit, Church, faith, hope, joy, spirituality, Passover, Christianity,
modern civilization
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