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Jedność do jakiej jesteśmy wezwane 
i dla jakiej jesteśmy posłane: 

Refleksje biblijne 
 
 

Drogie Siostry, zaszczytem dla mnie jest być z Siostrami dzisiaj, gdy gromadzicie się 

na waszej 24. Kapitule Generalnej. Dziękuję Siostrze Mary i wam wszystkim za to zaproszenie. 

Jest dla mnie radością, że mogę spędzić z Wami kilka minut na rozważaniach nad sercem misji 

ewangelicznej, powierzonej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego – nad tym, że jesteśmy 

wezwani do bycia „jedno”, tak jak Jezus i Ojciec stanowią jedno – motyw, który rozbrzmiewa 

w niezwykłym temacie waszej Kapituły.  

 

I jakże na czasie jest to podstawowe wezwanie Ewangelii w dzisiejszym podzielonym 

świecie. Mój własny kraj jest niemal sparaliżowany ostrymi podziałami i konfliktami oraz 

okrutnym dyskursem politycznym na tak wielu płaszczyznach. Nasz świat zdruzgotany 

śmiertelną przemocą w tak wielu miejscach: tragedia Syrii, akty terroryzmu w Europie 

i Afryce, groźby uwolnienia szaleństwa wojny w Azji. W mniej dramatycznej skali, ale ciągle 

istotnej i toksycznej, dokonują się pewne głębokie podziały w naszej wspólnocie katolickiej. 

Wierzę, że taki czas, szczególnie dla wspólnoty zakonnej o tak wspaniałej historii 

i obdarzonej łaską wielkiego poczucia misji, nie jest czasem na wyliczanie naszych nieszczęść 

– chociaż nie możemy tego zignorować – ale nadszedł czas, aby zanurzyć się głęboko w samym 

sercu naszej wiary chrześcijańskiej i odnaleźć odnowioną energię i zaangażowanie. Jest to 

pociągające i uwodzące piękno Ewangelii, które dziś pragnę podkreślić. 
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 Kilka lat temu przeczytałem powieść Barbary Gordon, której nastrój i treść 

pozostały we mnie. Nosiła tytuł: Tańczę tak szybko jak tylko potrafię i opowiadała 

o zmaganiach, odnoszącej wielki sukces dyrektorki dużej sieci telewizyjnej w Stanach 

Zjednoczonych. Osiągnęła ona szczyt swojej kariery jako dyrektor wykonawczy, ale 

nagle, pod wpływem szaleńczego tempa i niesamowitych nacisków, jej życie zaczęło 

się rozpadać: rozbite małżeństwo, fatalna kłótnia z jedyną córką oraz niezwykłe 

komplikacje i utrata celu swojej pracy. Stopniowo pogrążała się w chorobie 

psychicznej, dosłownie zamknęła się w swoim mieszkaniu, bojąc się wychodzić, bliska 

samobójstwa. Powieść – oparta na prawdziwej historii – dotyczy przede wszystkim 

walki tej kobiety, aby na nowo poskładać swoje życie. Kluczowy moment nadszedł, 

gdy w straszliwym ataku paniki, powiedziała do lekarza, że dosłownie nie wiedziała, 

jak dalej żyć – bała się wyjść z łóżka. Lekarz powiedział: „Potrafisz jedną rzecz bardzo 

ważną – wiesz, jak oddychać”. Poprosił kobietę, by uspokoiła się na moment 

i wsłuchała się w swój oddech – wdychanie i wydychanie.  

 

 Wiele lat później, po długich i mozolnych wysiłkach, by uporządkować swoje 

życie, kobieta przypomniała sobie ten moment jako punkt zwrotny dla siebie. Potrafiła 

oddychać, nabierać powietrze i je wypuszczać. Ważne ćwiczenie, które trzyma 

człowieka przy życiu. 

 

 Ta podstawowa czynność – wdychanie i wydychanie – jest obrazem, który 

chciałbym dziś rano wykorzystać do refleksji nad naszym spotkaniem z Jezusem 

i Jego misją. Żyjemy w burzliwych czasach dla świata i dla Kościoła. Jak wiemy, pośród 

wielkiej witalności i błogosławieństwa wokół nas, jest też wiele bólu i strat 

w naszym świecie. W połączeniu z wszystkimi problemami, które możemy wymienić 

w naszym życiu społecznym, od dawna jest wiele osób, pracujących w Kościele, łącznie 

z osobami zakonnymi, które czują, że wpadły w subtelniejsze nurty. Zmniejszanie się 

liczby członków, ograniczenia budżetowe, niepewność co do przyszłości, niewielki 

kryzys, który tłumi nadzieję wielu i ustawia ludzi w trybie przetrwania. My też możemy 

czuć, że tańczymy tak szybko jak tylko potrafimy. 



24. Kapituła Generalna: Przemówienie wiodące, O. Donald Senior, CP    28 września 2017 Strona 3 z 15 

 Istnieje wiele rzeczy które możemy uczynić, by odświeżyć swoje umysły, 

swojego ducha i ciało. Pozwólcie, że zasugeruję jeden ze sposobów odświeżenia się, 

jako lud chrześcijański, przypominając sobie głębię i piękno misji powierzonej nam 

przez Jezusa. Wierzę, że witalnym oddechem dla życia chrześcijańskiego we wszy-

stkich jego formach jest misja chrześcijańska. Spotkanie z Jezusem nie jest po prostu 

prywatnym momentem, bez konsekwencji społecznych. Nie, autentycznie spotkać się 

z Jezusem Ewangelii oznacza również zostać zapalonym Jego misją dla świata.  
 

 Rozszerzanie obecności Chrystusa w świecie – w całym jego pięknie i głębi, ze 

wszystkimi jego łaskami i mocą przemieniającą, z nieodpartym wezwaniem do jedności 

– to jest pierwotne wezwanie każdego chrześcijanina. Ewangelizacji czy misji nie 

należy rozumieć po prostu w klasycznym znaczeniu jako misji wobec narodów czy ad 

gentes, choć taka forma misji pozostaje ważna. Nie, wiemy, że misja nie ogranicza się 

do bohaterskiej służby nielicznych, którzy opuścili swoje kraje, aby zdobyć dusze dla 

Chrystusa. Jest to jeden z największych znaków rozwoju, którymi możemy się 

pochwalić w ostatnich latach – posiadanie poczucia pełnego zakresu misji chrześcijań-

skiej na świecie. Jan Paweł II zaznaczył, że każdy chrześcijanin „…ma prorockie 

zadanie przypominania zamysłu Bożego wobec ludzi i służenia mu: zamysł ten został 

objawiony w Piśmie Świętym, a można go też odkryć śledząc uważnie znaki 

opatrznościowego działania Bożego w dziejach. Jest to zamysł zbawienia i pojednania 

ludzkości”. Misja w swoim głębokim i szerokim znaczeniu obejmuje każdy aspekt 

życia chrześcijańskiego: nasze oddawanie czci Bogu, ducha naszej modlitwy i kon-

templacji, nasze zaangażowanie w kwestie sprawiedliwości i pokoju, nasze dążenie do 

pojednania i wzajemnego szacunku wśród różnych narodów i tradycji religijnych; naszą 

troskę o stworzenie. To wszechstronne znaczenie misji chrześcijańskiej jest prawdzi-

wie, w słowach Papieża, zamysłem zbawienia i pojednania ludzkości, a nawet świata 

stworzonego, w którym ludzkość się rozwija. Jest to „nowa ewangelizacja”, o której 

mówili trzej ostatni papieże. Jej duch nie jest imperialistyczny ani dominujący. Nawet, 

gdy Ewangelia jest głoszona z ufnością i z wdzięcznością za jej dobrze nam już znane 

piękno, ewangelizacja dokonuje się w duchu szacunku dla innych, ich świętych tradycji 

i integralności ich kultur. Jesteśmy wezwani, by być „uczniami-misjonarzami”, jak 

mówi papież Franciszek. 
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 Misja Jezusa a Misja chrześcijan 

 
Jest to truizm, ale powtórzmy to w tym miejscu: każda forma życia 

chrześcijańskiego – a zwłaszcza życia zakonnego – musi czerpać swoją inspirację 

z życia i misji Jezusa. To właśnie w prawdziwym spotkaniu z Jezusem odnajdujemy 

naszą misję w świecie. A jeśli każda forma misji chrześcijańskiej musi czerpać ducha 

i znaczenie z misji Jezusa, to wiemy, że tam musimy się zwrócić. 

 
Wdychanie i wydychanie … ta pierwotna ludzka czynność jest także metaforą, 

która moim zdaniem odnosi się do misji Jezusa. Uzmysłowiłem sobie, że czynność 

oddychania może ukazać mój sposób rozumienia służby Jezusa – czerpanie życia do 

żywotnego centrum, w którym znajduje się prawdziwa komunia; niesienie życia aż po 

najdalsze granice rzeczywistości. Gest podobny do obejmowania, wyciągania ręki 

i przyciągania. Im bardziej spoglądam na Ewangelię z dalszej perspektywy, tym bar-

dziej pojmuję misję Jezusa w odniesieniu do tych dwóch powiązanych gestów, które 

stały się jednym płynnym ruchem i charakteryzują podstawowe elementy służby 

Jezusa: wychodzenie naprzeciw i przyciąganie. Oba gesty zostały wymuszone przez 

najgłębsze przekonania i wrodzone zdolności religijne właściwe dla Jego życia 

i  powołania: wychodzenie do Izraela w całej jego rozciągłości w geście przyjęcia, 

włączając ludzi na marginesie; przyciąganie całej wspólnoty – obmytych i nieobmytych 

– do komunii życia, jedności, która oddaje chwałę Bogu. 

 

Jednym z moich ulubionych tekstów, których z pewnością nie wymyślił 

pierwotny Kościół, jest ten z Ewangelii Mateusza 11, 18. Przypominają sobie Siostry 

ten tekst, w którym Jezus konfrontuje się ze swoimi przeciwnikami, odtwarzając ich 

wrogie słowa:    

 
‘Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie 
zawodzili’. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: ‘Zły duch 
go opętał’. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: ‘Oto żarłok 
i pijak, przyjaciel celników i grzeszników’. A jednak mądrość 
usprawiedliwiona jest przez swe czyny. 
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We wrogiej reakcji przeciwników Jezusa pobrzmiewa hołd dwóm charaktery-

stycznym gestom Jezusa, o których mówiłem. „Przyjaciel celników i grzeszników” – 

znak nadzwyczajnego zasięgu Jezusa przekraczającego granice. Jezus był zaangażo-

wany w przywrócenie Izraela Bogu, a więc w duchu współczucia szukał również tych, 

którzy żyli na marginesie społeczeństwa, tych na skraju, „zagubionych owiec” z domu 

Izraela. I jednocześnie, ten „żarłok i pijak” przyciągał zagubionych do żywotnego 

centrum, gdzie mógł z nimi łamać Boży chleb. Widzimy tutaj uznanie dla integrujących 

posiłków, tak charakterystycznych dla misji Jezusa ukazanej w Ewangeliach. 

 
 Oba te gesty – wychodzenie naprzeciw i przyciąganie – są istotne dla 

ewangelicznego wizerunku Jezusa. Żadne współczesne studium Jezusa historycznego 

nie zaprzeczyłoby temu, że Jezus miał nadzwyczajne relacje z ludźmi z marginesu, 

z tymi, którzy byli odizolowani i wyobcowani, poza społecznym kontekstem judaizmu 

palestyńskiego w pierwszym wieku. Proszę pomyśleć np. o podkreślaniu w Ewangelii 

zaangażowania Jezusa jako charyzmatycznego uzdrowiciela. Wystarczy przeczytać 

rozdział rozpoczynający Ewangelię Marka, Ewangelię, którą usłyszymy w nie-

dzielnych czytaniach w nadchodzącym roku, aby zobaczyć niezwykle wyraźne 

szczegóły – Jezus uzdrawiający od wschodu do zachodu słońca, w drzwiach stłoczeni 

chorzy, którzy przychodzą do Niego, jakby przyciągani jakąś siłą magnetyczną. 

Uzdrowienie, wtedy tak jak i teraz, to nie tylko fizyczna przemiana – a Jezus był 

z pewnością temu oddany – uzdrowienie wiąże się także z przełamaniem izolacji 

i wykluczenia, jakich w charakterystyczny sposób doświadczają chorzy w tradycyjnych 

społeczeństwach, ale także i w naszym własnym.  

 
 Prawie wszystkie spotkania Jezusa z poganami w Ewangeliach odbywają się 

w kontekście uzdrawiania. To częściowo odzwierciedla nieodłączną naturę przełamy-

wania granic w historiach uzdrowień w Nowym Testamencie. W większości opowieści 

zarówno uzdrowiciel (Jezus), jak i ten, który ma być uzdrowiony, wykonują ruchy 

naruszające granice, przechodząc przez otchłań tabu, kultury, a w rzeczywistości przez 

granicę życia i śmierci, aby dokonało się uzdrowienie. Uzdrowienie ma wszechstronne 

znaczenie, obejmując nie tylko fizyczną przemianę, lecz także wymiar duchowy, 

psychologiczny i społeczny. Język wyzwolenia jest często używany w opowieściach 
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o uzdrowieniach, zwłaszcza, gdy demoniczne opętanie jest opisywane jako 

prześladowcze dręczenie, jak w przypadku opętanego Gadareńczyka u Marka 5, 1-20, 

albo całkowicie pochylonej kobiety u Łukasza 13, 10-17. Z perspektywy Nowego 

Testamentu chrześcijańska misja wyzwolenia może znaleźć głęboką podstawę 

w uzdrawiającej misji Jezusa, która uwalnia ludzi od przytłaczających doświadczeń zła, 

które ich odczłowieczają i uciskają. Uzdrowienie lub egzorcyzm ma formę wyzwolenia 

od zła i włączenia do wspólnoty życia. 

 
 Przemiany związane z opowieściami o uzdrowieniach obejmują nie tylko 

fizyczną, społeczną i duchową kondycję chorych czy niepełnosprawnych, ale również 

głębokie wyzwanie i przekształcenie samej wspólnoty. Tak więc w opowieści o całko-

wicie pochylonej kobiecie u Łukasza w 13 rozdziale, wyzwolenie kobiety przez Jezusa 

jest postrzegane przez zarządcę synagogi, jako głębokie zakłócenie porządku synagogi. 

Jezus mocno broni prawa kobiety, córki Abrahama, do uzdrowienia w szabat. 

Uzdrowienie opętanego Gadareńczyka, u Marka w rozdziale 5, ta oczywista opowieść 

misyjna, przynosi chaos i zakłócenia w wiosce, gdy demon wchodzi w stado świń, 

a ono pędzi po urwisku do morza, a następnie opętany poganin zostaje przywrócony do 

pełnego udziału w swojej wspólnocie. W opowiadaniu o uzdrowieniu córki kobiety 

kananejskiej, u Mateusza w rozdziale 15, sam Jezus stwierdza, że Jego założenia zostały 

zakwestionowane. Jego misja nie dotyczy już tylko zaginionych owiec Izraela, skoro ta 

pogańska kobieta i jej uporczywa wiara wpłynęły na zakres Jego posługi uzdrawiania.  

 
 Te historie wpisują się w potężną dynamikę obecną w Ewangeliach, dynamikę 

uchwyconą nie tylko w opowiadaniach o uzdrowieniach, ale także w tak różnorodnych 

tekstach jak nauczanie Jezusa na temat miłości do nieprzyjaciół, powołanie Lewiego 

i innych wyrzutków społecznych oraz Jego przypowieści jak ta słynna przypowieść 

o miłosierdziu u Łukasza w rozdziale 15, dotycząca zagubionych owiec, zaginionej 

monety i utraconego syna oraz radykalnym nacisku na obowiązek przebaczania 

i pojednania w mowie o wspólnocie u Mateusza w rozdziale 18. We wszystkich tych 

tekstach Jezus przyciąga wyrzutków, zmarginalizowanych, wyobcowanych i uciśnio-

nych do żywotnego kręgu społeczności, do tej „jedności”, o jakiej mówi Konstytucja 

waszego Zgromadzenia, a jednocześnie wzywa samą wspólnotę do nawrócenia 
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i otwartości. Tak więc uzdrowienie – rozumiane w szerokim i pełnym znaczeniu – było 

nieodłączną częścią rozumienia misji przez pierwszych chrześcijan. 

 
 Niech Siostry rozważą także, jako część rozległego charakteru misji Jezusa, Jego 

uwagę skierowaną na zmarginalizowanych społecznie: Lewi w komorze celnej, setnik 

w Kafarnaum, kobieta kananejska, ślepiec Bartymeusz przy drodze, Samarytanka sama 

przy studni, Zacheusz na swojej sykomorze. Z Kazania na Górze oraz innych 

wypowiedzi i przypowieści Jezusa jasno wynika również, że był On przekonany, że 

osoby lekceważone przez innych są zdolne do heroicznej cnoty. Jezus miał wielką wiarę 

w zdolność osoby ludzkiej do świętości i wielkości. 

 

 Nie ulega wątpliwości, że Jezus historyczny wykraczał poza granice i nie ma 

wątpliwości, że ten prowokacyjny zasięg opierał się na Jego własnym doświadczeniu 

Boga Izraela, którego zasięg nie ograniczał się jedynie do granic Izraela, ale sięgał poza 

te granice. Jezus, jak się wydaje, otworzył swój umysł i serce także na przypadkowego 

poganina. Jako pobożny Żyd, Jezus nie przebywał na terytoriach pogańskich, ani nie 

rozumiał misji wobec pogan jako swojej głównej misji, bo był wezwany do odbudowy 

Izraela, lecz gdy stanął twarzą w twarz z którymś z dzieci Bożych będących w potrzebie, 

nawet jeśli był to poganin, jak widać odpowiadał ze współczuciem – tworząc podstawę 

do tego, do czego pierwotna wspólnota ostatecznie poczuje się wezwana – aby wyjść 

poza Izrael w imię Jezusa. Jezus wśród swoich wrogów zyskał sobie opinię, którą się 

szczycił: „przyjaciel celników i grzeszników”.  

 
A potem pojawia się wymiar Jego przyciągania – jest to jasne i ważne, że Jezusa 

historycznego nie należy postrzegać jako tego, który przyszedł, by założyć Kościół 

jako zupełnie nową jednostkę poza wspólnotą Izraela. „Kościół” już tam był, qahal 

Boga, „zwołanie” czy „ecclesia” Izraela. Jezus raczej widział jako swoje powołanie od 

Boga, powołanie do odnowienia Izraela, do obdarzenia nowym życiem i głębszym 

poczuciem wspólnoty ludzi stworzonych przez Boga i opieczętowanych przymierzem 

z Synaju, do „jedności serca i umysłu” jak Dzieje Apostolskie opisują najwcześniejszą 

wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie. Tak więc Jezus, w przypływie cudownej ironii 
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i z optymizmem pochodzącym od Boga nazwał swoją rozwydrzoną i kruchą zgraję 

uczniów „Dwunastoma” i obiecał im, że będą siedzieli na tronach pokoleń Izraela. 

 
I tu na pewno leży wewnętrzne znaczenie nadzwyczajnych posiłków, które 

wydają się być charakterystyczne dla posługi Jezusa. Posiłki z Lewim i jego 

przyjaciółmi, posiłki z Szymonem Faryzeuszem, posiłki z tłumami na wzgórzach, 

posiłki z uczniami. Wymarzone posiłki, które opisano w Jego przypowieściach – 

zaproszenia na wesela ogłaszane na drogach i bezdrożach, królewskie bankiety 

opływające w jedzenie i poszukiwanie gości, uczty, na które przychodzą obcy ze 

wschodu i zachodu, siedzą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, uczty 

paschalne przepełnione wzruszeniem i tęsknotą. 

 
Pierwotnej wspólnocie te charakterystyczne posiłki mogły przywodzić na myśl 

wydarzenia gdy Bóg karmił ludzi na pustyni manną, przepiórkami oraz być znakiem 

zapowiadającym Eucharystię. W każdym przypadku oznaczały one ostateczne 

znaczenie misji Jezusa: gromadzenie Izraela, komunię włączającą wszystkie dzieci 

Boże, znak ostatecznej komunii radości i chwały oraz obfitego życia z Bogiem Izraela, 

który według wizji Izajasza w rozdziale 25, przygotuje ucztę na Syjonie i nakarmi ludzi 

najpożywniejszym mięsem i najwyborniejszym winem, usuwając zasłonę śmierci 

i ocierając łzy z każdego oblicza. 
 

 Misja Jezusa, rozumiana w ten sposób, jako wychodzenie naprzeciw i przyciąga-

nie ku sobie, włączanie i komunia, doprowadziła ostatecznie do Jego śmierci i nadała 

sens krzyżowi jako aktowi głębokiej miłości. Jezus umarł z powodu tego w jaki sposób 

żył. 
 
 Tak więc charakterystyczne przejawy i głębokie wzorce służby Jezusa – Jego 

wychodzenie naprzeciw i przyciąganie ku sobie – mogą ostatecznie wynikać z Jego 

własnych doświadczeń Boga Izraela. Boga, który nie jest Bogiem plemiennym, ale 

Bogiem narodów. Boga, którego transcendentalne piękno dotarło daleko poza granice 

wyobraźni Izraela i znacznie przekroczyło jego nadzieje. Boga, którego bezwarunkowa 

miłość i zadziwiające współczucie były czymś więcej niż jakiekolwiek ludzkie serce 

zdoła pojąć. Ten Bóg był podstawą istnienia Jezusa i fundamentem Jego misji. 
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Duchowa intuicja pierwotnej wspólnoty umożliwiała dostrzeżenie tego, że Jezus nie 

tylko objawiał tego Boga przez swoją posługę, ale że Jezus sam – w swej istocie – 

wcielił w życie tę boską rzeczywistość. 

 
 Tutaj dotykamy innej intuicji nauczania Kościoła o misji, która stała się aktualna 

w naszych czasach, a mianowicie, że ostatecznym teologicznym i biblijnym 

fundamentem misji jest samo życie Boga, w istocie tajemnica samej Trójcy. Bóg 

urzeczywistnia impuls misyjny – wychodząc naprzeciw z miłością przekraczającą 

siebie – miłością będącą niewiarygodną, niepowstrzymaną obfitością wydobywającą 

się z samej relacyjnej istoty Boga, miłością tak intensywną, że Trzej są Jednym, 

miłością wylewającą się w akcie stworzenia, miłością rozciągającą się na życie ludzi 

i ich historię. Jest to miłość, której ostatecznym zamiarem jest przyciągnąć całe stwo-

rzenie do niezgłębionego piękna i żywotności istoty samego Boga – aby stworzyć 

komunię między wszystkimi żywymi istotami – aby, jak to w pięknych słowach Ewan-

gelii Jana, cytuje Wasza Konstytucja: „wszyscy stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we 

Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 

posłał”. 

 
 Oto ostatni akt życia: wydech i wdech; wychodzenie naprzeciw i przyciąganie. Ten 

boski rytm życia jest podstawą całej misji. We wspaniałej książce o misji w Starym 

Testamencie, Lucien Legrand wskazuje, że ten boski rytm znajduje odbicie w dynami-

cznym napięciu nieodłącznym od życia Izraela. Legrand widzi już w Starym Testamencie 

fundamentalną dynamikę, w której Izrael rozciąga się na dwóch biegunach swojego 

wybrania, jako wybrany naród Boży i jako zaangażowany w swej historycznej interakcji – 

być może nawet możemy powiedzieć „misji” wobec narodów. Choć Izrael pojmował swój 

status jako wyjątkowy i istotny, to również zrozumiał, że Bóg Abrahama i Sary, Bóg 

Izraela, był także Bogiem Narodów. Nie ulega więc wątpliwości, że Izrael musiał stawić 

czoła innym narodom, czasami stając przeciwko otaczającym go kulturom w imię czystości 

religijnej, innym razem współdziałając z innymi narodami i chłonąc podstawowe aspekty 

ich życia kulturowego oraz struktur religijnych, a jeszcze w innym czasie doświadczając 

tych narodów jako Bożych narzędzi w oczyszczaniu lub karaniu Izraela. 



24. Kapituła Generalna: Przemówienie wiodące, O. Donald Senior, CP    28 września 2017 Strona 10 z 15 

To dynamiczne napięcie pomiędzy tożsamością a wychodzeniem naprzeciw, 

pomiędzy wspólnotą a misją, pomiędzy partykularyzmem a uniwersalnością, rozciąga 

się przez całą Biblię, oba testamenty. Izrael, w całej swojej historii, był zawieszony 

między poczuciem wybrania jako lud będący szczególną własnością Boga, zajmujący 

się wymaganiami przymierza, aby zbudować wspólnotę sprawiedliwości i miłosierdzia, 

a jednocześnie zastanawiający się nad narodami, ludami, które były również dziećmi 

Abrahama i w jakiś sposób zostały przeznaczone do uczestnictwa w ostatecznym 

przygarnięciu przez Boga. Wybór i wychodzenie naprzeciw. Wspólnota i misja. 

Wdychanie i wydychanie. Jest to ten duch, który musi również ożywiać nasz Kościół 

i jego wspólnoty zakonne. 

 
Gdy tak idę przez życie, stwierdzam, że coraz bardziej polegam na Ewangelii 

Jana, aby zrozumieć, co ostatecznie Jezus ma na myśli. Wiem, że ta Ewangelia jest 

ważna dla tradycji Sióstr Szkolnych de Notre Dame i Waszego posłannictwa, dążenia 

do jedności. Postrzegam Jana jako dystansującego się od złożoności synoptycznego 

wizerunku Jezusa i Jego misji. Wydobył istotę tego wizerunku i przedstawił jasno 

i wyraźnie jego ostateczne znaczenie.   

 
Ewangelia Jana mówi o tym wszystkim w sposób, który jest zarazem prosty 

i głęboki. Jan rozpoczyna swoją Ewangelię znakomitym hymnem, który stwierdza, że 

ostateczne pochodzenie Jezusa jest w Bogu. Bóg przemawia i mówi tak elokwentnie, 

w tak doskonały sposób, że to Słowo w pełni wyraża kim jest Bóg, to Słowo  

w rzeczywistości jest theos. Ponieważ Bóg chce się komunikować – bo Bóg musi 

oddychać – Słowo jest posłane przez Boga na świat, wchodząc w istotę świata tak 

bardzo, że Słowo staje się Ciałem, staje się Wcielonym Słowem urzeczywistnionym 

w świecie, z ludzką historią, ludzkim ciałem i duszą. To, Jan ośmiela się powiedzieć, 

jest ostatecznym pochodzeniem Jezusa. Jezus jest Słowem, które objawia Boga i Boże 

przesłanie dla świata w Jego ciele. 

 
Jeśli Jezus może być scharakteryzowany jako Słowo Boże dla świata, co w takim 

razie Bóg chce powiedzieć w Jezusie? Jakie jest to Słowo? Odpowiedź Jana jest 

stanowcza i głęboka. Żaden tekst nie wyraża tego lepiej niż 3 rozdział Jana: „Albowiem 
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tak Bóg umiłował świat, że posłał swego Jednorodzonego Syna na świat, nie aby potępił 

świat, ale aby świat mógł przez Niego mieć życie”. Przesłanie Boże nie jest potępie-

niem, ale miłością odkupieńczą – to jest serce Ewangelii, oto co Słowo chce powiedzieć 

światu, jest to podstawowa ewangelizacja. 
 
A dla Jana to ostateczne przesłanie Bożego Słowa, to przesłanie odkupieńczej 

miłości, wyraża się w każdym geście Jezusa, w każdej rozmowie, w każdym 

charakterystycznym działaniu, w każdym akcie uzdrowienia, w każdym proroczym 

słowie prawdy, w każdej relacji Jezusa z uczniami – wszystko to ostatecznie jest 

słowem miłości, słowem życia. Dlatego dla Jana ostateczny wyraz misji Jezusa, 

końcowe i najbardziej wymowne stwierdzenie tego, co Słowo Wcielone ma do 

powiedzenia naszemu światu, jest paradoksalnie wypowiedziane przez Jego śmierć. Jan 

rozumie śmierć Jezusa jako akt przyjacielskiej miłości – „Nie ma większej miłości niż 

ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciela”. Śmierć Jezusa jest aktem miłości. 

 
Następnie, na zakończenie swojej Ewangelii Jan zamyka koło. Ostateczne 

przeznaczenie Jezusa jako Słowa Bożego jest ostatecznie komunią – jednością – 

w radości i chwale, z Bogiem miłości, który posłał Go na świat. Tak więc Jan 

przedstawia moment śmierci Jezusa jako powrót do Boga, jako „podniesienie się” do 

pełnej komunii miłości, której Słowo pragnie. Ewangelia Jana potwierdza, że to co 

dzieje się z Jezusem jest także losem ludzkości. Poprzez moc Ducha uczniowie też uczą 

się języka miłości, miłowania tak jak Jezus, oddawania życia za swoich przyjaciół. 

Podobnie jak w przypadku Jezusa, punktem końcowym ludzkiego przeznaczenia jest 

komunia z Bogiem – kiedy wszystko stanie się jednością: „jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja 

w Tobie, tak i oni w Nas”. 

 
To właśnie w tym miejscu Jezus historyczny i Chrystus wiary zlewają się 

w jedno. Jeśli Jezus z Nazaretu może być ukazany jako ożywiony głębokim 

przekonaniem o obecności Boga, doświadczeniem Boga Izraela jako zarówno 

transcendentnie świętego, jak i zachwycająco pięknego, ale także nieskończenie 

łagodnego i bezwarunkowo łaskawego i kochającego, oraz jeśli to było podstawowe 

przekonanie, które odcisnęło się w charakterze misji i nauczania Jezusa, to Duch Boży 
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prowadził Kościół od jego pierwszych chwil, aby zrozumiał, że obecność Boga tak 

całkowicie przepełniała Jezusa, że On faktycznie był tą wcieloną obecnością. Jezus 

z Nazaretu tak bardzo promieniuje Duchem Bożym, że On faktycznie, namacalnie 

uczestniczy w tym Duchu Bożym. Jezus objawia Boga nie tylko Swoim głębokim 

nauczaniem, ale objawia Boga w Swoim własnym wcieleniu jako Syn Boży. 

 
Niedaleko jest most przerzucony pomiędzy ewangelicznymi obrazami Jezusa 

a stanowczym przekonaniem Kościoła o tożsamości Jezusa i charakterze wiary 

w Niego. Zawdzięczamy Pawłowi kluczowy wgląd w te kwestie: Kościół jest „ciałem” 

Chrystusa, nie tylko jako trafne porównanie, ale jako głęboka metafizyczna 

rzeczywistość. Jako skandaliczna i krucha, jak może się wydawać, wspólnota Kościoła, 

wierzymy, że w Kościele i przez Kościół, Chrystus Zmartwychwstały jest obecny, 

wcielony i widzialny dla świata. 

 
Dawny, ważny wkład Schillebeeckx’a wciąż pozostaje aktualny: Kościół jest 

pierwotnym sakramentem spotkania z Chrystusem, a wszystkie pozostałe konkretne 

czynności sakramentalne Kościoła są ostatecznie wyrazem tego fundamentalnego 

sakramentu. W tym miejscu rodzi się pytanie. Jeśli Kościół jest ciałem Chrystusa na 

świecie, to działania Kościoła i jego misja muszą dążyć do ujawnienia tego samego 

fundamentalnego stylu Jezusa Chrystusa, jaki został ukazany w Ewangeliach. Nie 

możemy naśladować Jezusa na poziomie szczegółów Jego życia. Nie jesteśmy 

charyzmatycznymi żydowskimi uzdrowicielami z Palestyny w pierwszym wieku ani 

mesjańskimi nauczycielami. Ale na poziomie fundamentalnego stylu, określania cech 

charakterystycznych, musi istnieć wiarygodna zgodność między podstawowym 

charakterem misji Jezusa a misją Kościoła. Zarówno życie Jezusa, jak i życie Kościoła 

muszą być ugruntowane w tym jaki jest Bóg objawiony przez Jezusa, muszą 

pozostawać w tej fundamentalnej harmonii, tej podstawowej melodii, która nadaje ton 

i spójność wszystkiemu, co ostatecznie mówimy i czynimy. 
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Zakończenie 

 Jeśli wdychanie i wydychanie jest metaforą boskiego działania w świecie, jeśli 

wychodzenie naprzeciw w geście współczucia i sprawiedliwości do granic życia 

ludzkiego i stworzenia, a następnie przyciąganie do żywotnej wspólnoty życia i miłości 

określa misję Jezusa, to jest to również podstawową misją Kościoła i każdej formy 

posługi w Kościele. Jeśli Kościół ma być sakramentem spotkania z Chrystusem – 

określa to również fundamentalny charakter każdej wspólnoty chrześcijańskiej, czy to 

parafii, czy wspólnoty zakonnej, czy jakiegokolwiek formalnego zgromadzenia 

chrześcijan. Sens misji, która odzwierciedla Bożą misję na świecie i pozostaje 

w harmonii z misją Chrystusa, jest więc nie tylko wychodzeniem naprzeciw, ale także 

aktem przyciągania, gromadzenia. Zbyt często je rozdzielamy. Misja określona tylko 

w sensie przekraczania granic i szalona aktywność poza wszelkim ważnym życiem 

wspólnotowym. Bądź wspólnota zwrócona ku sobie i oddzielona, przygaszona 

kościelna kultura pozbawiona troski o istotną komunię z ludzkością i stworzeniem, 

którego częścią jesteśmy – rodzaj kultury „klerykalnej”, którą papież Franciszek tak 

często kwestionuje swoimi słowami i działaniem.  

 
 Jeśli jest to zakres misji, do której jesteśmy wezwani – misji zakorzenionej 

w życiu Trójjedynego Boga, której celem jest samo poszukiwanie ostatecznego życia 

i komunii z Bogiem – to przedsięwzięcie, do jakiego jesteśmy wezwani jest znacznie 

bardziej fundamentalne niż jakiekolwiek nasze obawy i o wiele bardziej istotne, niż 

możemy sobie wyobrazić. To jest bardzo ważne dla nas teraz. W czasach umniejszania 

się, w czasach, kiedy czujemy się zalewani najbardziej destrukcyjnym rodzajem 

skandali, w świecie, którego niepewność i eksplozywność są niebezpieczne, 

w świecie tak rozbitym i podzielonym – w takich czasach moglibyśmy myśleć o naszej 

misji jako beznadziejnej lub nieistotnej. W zasadzie moglibyśmy zapomnieć jak 

oddychać. Nie, nie jesteśmy zaangażowani w coś błahego, sekciarskiego czy banalnego. 

Musimy sobie przypomnieć, że żyjemy. Nie tylko prowadzimy pobożne życie lub 

wykonujemy rutynowe czynności. Nasze biblijne dziedzictwo, doskonałe źródła naszej 

wiary, dziedzictwo i misja własnej wspólnoty zakonnej, przypominają nam, że jesteśmy 

wezwani do uczestnictwa w boskim zadaniu na świecie – wychodzenia naprzeciw by 
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uzdrawiać i współodczuwać z całym Ludem Bożym przyciągając ze wszystkich granic 

kulturowych, rasowych i wiekowych, aby stworzyć komunię życia podobającą się 

Bogu, sięgając nawet do granic naszego wszechświata i pozostając w komunii z ziemią. 

Nawet jeśli jesteśmy słabi i niewystarczalni, nawet jeśli droga nie jest zawsze dla nas 

jasna, jesteśmy zaangażowani w szlachetne i święte zadanie, którego granice są tak 

szerokie, jak świat, a jego celem jest po prostu chwała  Boża. Musimy pamiętać, że jest 

to część naszego biblijnego dziedzictwa i tradycji naszej wiary, że Duch Boży nie jest 

ograniczony do Kościoła, ale przemierza przez świat i pośród jego ludów – tchnąc kędy 

chce. Areną misji jest nie tylko Kościół, ale sam świat. „Polem jest świat” – są to słowa 

Jezusa w Jego wyjaśnieniu przypowieści o siewcy. 

 
Więc pomimo naszych problemów i naszej słabości, nie jest to czas na wahania 

lub wycofywanie się. Nie możemy poddać się zmęczeniu ducha. Teraz nadszedł czas, 

aby podnieść się dla siebie, dla Kościoła jako całości i dla następnego pokolenia 

chrześcijan, dla naszych najlepszych i najszlachetniejszych i najbardziej ambitnych 

ideałów – nadszedł czas, abyśmy raz jeszcze spotkali w wierze Jezusa z Ewangelii, 

a tym samym odnowili poczucie chrześcijańskiej misji w świecie. W swoich 

wspaniałych przesłaniach do Kościoła papież Franciszek przypomniał nam, że 

w naszym życiu muszą się splatać trzy zasadnicze relacje: z Bogiem miłości, ze sobą 

wzajemnie jako dzieci Boże i ze stworzeniem, areną życia, którą dał nam Bóg. 

Świadomi tych istotnych relacji jesteśmy wezwani, w pięknych słowach Papieża, by 

„budować cywilizację miłości”. 

 
 Chciałbym zakończyć historią, która może posłużyć jako komentarz do tego, co 

usiłowałem powiedzieć o Kościele jako ciele Chrystusa, o Kościele wezwanym do 

jedności w duchu Jezusa, objawiającym miłość Boga wobec świata. Być może 

pamiętają Siostry historię człowieka, tu w Stanach Zjednoczonych, w mieście Detroit, 

który był hospitalizowany, czekając na przeszczep serca. Gdy oczekiwał na 

odpowiedniego dawcę serca, jego córka zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 

w Tennessee. W swoim prawie jazdy miała zaznaczone: „dawca narządów”. Kiedy 

lekarze podeszli do tego człowieka i spytali, czy rozważy przyjęcie serca własnej córki 

do swojego przeszczepu, powiedział, że początkowo nie mógł nawet o tym myśleć – 
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tak bardzo był zdruzgotany przez żal i zamęt. Ale potem, powiedział, zacząłem myśleć, 

co moja córka chciałaby, abym zrobił ... i zgodził się przyjąć jej serce. Na konferencji 

prasowej, kiedy wychodził ze szpitala (serce oczywiście pasowało doskonale), reporter 

zapytał go: „Co to wszystko zmienia teraz w Pana życiu?” Mężczyzna zatrzymał się na 

chwilę, opanował swoje emocje i powiedział: „Chcę, aby Pan wiedział, że moje życie 

nigdy nie będzie takie samo, bo nie mogę zapomnieć, że noszę w swoim ciele serce 

kogoś, kto mnie kochał, oddał swoje życie za mnie. Nic już nie będzie dla mnie takie 

samo”. 

  
 Postrzeganie samych siebie jako uosobienia Zmartwychwstałego Chrystusa, 

oznacza przeżywanie swego życia z perspektywy tej fundamentalnej świadomości. 

Benedykt XVI przypomniał nam, kiedy zainaugurował Rok Wiary, że bycie 

chrześcijaninem, oznacza przeżywanie swego życia jako doświadczenia otrzymanej 

miłości i przekazywanie swojej wiary jako doświadczenia łaski i radości. To 

doświadczenie miłości otrzymanej i miłości dawanej, wdychania i wydychania, 

poszukiwanie jedności z Bogiem, ze sobą wzajemnie, ze światem, przedstawia 

w rzeczywistości ducha samego Jezusa. Jesteśmy ciałem Chrystusa dla świata 

i jesteśmy Kościołem. Jak człowiek z nowym sercem oddanym z miłości, nic nie może 

być już dla nas takie samo. 

 

  Donald Senior, CP   
       Katolicka Unia Teologiczna  
       Chicago, Illinois, USA 
 


