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Katecheza wygłoszona przez Benedykta XVI
podczas audiencji generalnej
Drodzy Bracia i Siostry.
Podejmowana przez nas wspólnie w tym Roku wiary droga refleksji prowadzi nas do
przemyślenia jednego z fascynujących aspektów doświadczenia ludzkiego i
chrześcijańskiego: człowiek niesie w sobie pewną tajemniczą tęsknotę za Bogiem.
Katechizm Kościoła Katolickiego rozpoczyna się w sposób bardzo znamienny: „Pragnienie
Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla
Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie
prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (n. 27).
Takie stwierdzenie, które także i dziś w wielu kontekstach kulturowych wydaje się
całkiem do przyjęcia, niemal oczywiste, może natomiast wydawać się prowokacją w
środowisku zlaicyzowanej kultury zachodniej. Wielu naszych współczesnych może
wysuwać zastrzeżenia, twierdząc, że w ogóle nie odczuwają takiego pragnienia Boga.
Dla znacznej części społeczeństwa nie jest On już tym oczekiwanym, pożądanym, ile
raczej rzeczywistością, która pozostawia obojętnym, przed którym nie trzeba nawet
podejmować wysiłku, aby się wypowiedzieć. W istocie to, co określiliśmy jako „pragnienie
Boga” całkowicie nie zanikło i ukazuje się także i dziś, na wiele sposobów ludzkiemu
sercu. Ludzkie pożądanie zmierza zawsze do pewnych konkretnych dóbr, często całkiem
nie duchowych, a mimo to staje wobec pytania czym jest naprawdę dobro, a więc w
obliczu czegoś innego od siebie, czego człowiek nie może wybudować, lecz jest wezwany
do rozpoznania. Cóż może naprawdę zaspokoić ludzkie pragnienie?
W mojej pierwszej Encyklice, „Deus caritas est”, usiłowałem przeanalizować, jak taki
dynamizm zachodzi w doświadczeniu ludzkiej miłości, w doświadczeniu, które w naszych
czasach jest łatwiej postrzegane jako chwila ekstazy, wyjścia z siebie, miejsca w którym
człowiek odczuwa, że przenika go pragnienie, które go przekracza. Przez miłość
mężczyzna i kobieta doświadczają na nowy sposób jedno drugiego, wielkość i piękno
życia oraz otaczającego świata. Jeśli to, czego doświadczam nie jest zwyczajną iluzją,
jeśli naprawdę pragnę dobra drugiego, jako drogi także dla mojego dobra, to muszę być
gotów na to, by nie stawiać siebie w centrum, by oddać siebie na jego służbę, aż do
zaparcia się samego siebie. Odpowiedź na pytanie dotyczące doświadczenia miłości
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wymaga zatem oczyszczenia i uleczenia woli, czego wymaga to dobro, którego pragnę
dla drugiego. Trzeba się w tym ćwiczyć, wprawiać a także poprawiać, aby to dobro
mogło być naprawdę chciane.
W ten sposób początkowa ekstaza przekłada się na pielgrzymkę: „trwałe wychodzenie z «
ja » zamkniętego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia « ja », w darze z siebie i
właśnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga
” (Encykl. Deus caritas est, 6). Poprzez taką drogę może się w człowieku stopniowo
pogłębiać poznanie tej miłości, jakiej doświadczył na początku. Będzie się również coraz
bardziej zarysowywać tajemnica, jaką jest ta miłość: nawet osoba kochana nie jest w
stanie zaspokoić pragnienia, jakie mieszka w sercu człowieka, wręcz im bardziej
autentyczna jest miłość względem drugiego, tym bardziej wyraziście ujawnia się pytanie
dotyczące jej pochodzenia i przeznaczenia, dotyczące możliwości, aby trwała ona na
zawsze. Tak więc ludzkie doświadczenie miłości zawiera w sobie pewien dynamizm,
który odsyła poza samych siebie, jest doświadczeniem dobra prowadzącego do wyjścia z
siebie samego i znalezienia się w obliczu tajemnicy obejmującej całą egzystencję.
Można by dokonywać podobnych rozważań odnośnie do innych ludzkich doświadczeń,
jak przyjaźń, doświadczenie piękna, umiłowanie wiedzy: każde doświadczane przez
człowieka dobro zmierza do tajemnicy, obejmującej także samego człowieka; wszelkie
pragnienie nasuwające się ludzkiemu sercu staje się echem zasadniczego pragnienia,
które nigdy nie jest w pełni zaspokojone. Niewątpliwie z takiego głębokiego pragnienia,
które ukrywa również coś zagadkowego, nie można bezpośrednio dojść do wiary.
Człowiek w ostateczności dobrze zna, to co go nie zaspokaja, nie może jednak sobie
wyobrazić lub określić tego, co pozwoliłoby mu doświadczyć tego szczęścia, o którym
tęskni w swoim sercu. Nie można poznać Boga wychodząc jedynie od ludzkiego
pragnienia. Z tego punktu widzenia pozostaje tajemnica: człowiek poszukuje Absolutu,
stawiając kroki małe i niepewne. A jednak już doświadczenie pragnienia, „niespokojnego
serca” jak je nazywał św. Augustyn, jest dość znamienne. Dowodzi ono, że człowiek jest
w swej głębi istotą religijną (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 28), jest „żebrającym
Boga”. Możemy powiedzieć słowami Pascala „człowiek nieskończenie przerasta człowieka
” (Myśli, 438). Oczy rozpoznają przedmioty, kiedy są one oświecone światłem. Stąd rodzi
się pragnienie poznania samego światła, które sprawia, że rzeczy świata błyszczą, a wraz
z nimi rozpala się poczucie piękna.
Musimy zatem stwierdzić, że także w naszych czasach, pozornie tak bardzo opornych
wobec wymiaru transcendentnego, możliwe jest otwarcie drogi ku autentycznemu
religijnemu sensowi życia, ukazującej, iż dar wiary nie jest absurdem, nie jest
irracjonalny. Bardzo użytecznym byłoby w tym celu krzewienie swego rodzaju pedagogii
pragnienia, zarówno dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, jak i dla tych, którzy już
otrzymali dar wiary. Pedagogika taka powinna obejmować co najmniej dwa aspekty. Po
pierwsze uczenie się, czy też ponowne uczenie się, smaku autentycznych radości życia.
Nie każde zadowolenie rodzi w nas ten sam efekt: niektóre pozostawiają ślad pozytywny,
są w stanie uspokoić ducha, czynią nas bardziej aktywnymi i wspaniałomyślnymi.
Natomiast inne, po początkowym świetle zdają się zawodzić rozbudzone oczekiwania,
pozostawiając niekiedy za sobą rozgoryczenie, niezadowolenie lub poczucie pustki.
Wychowywanie od najmłodszych lat do kosztowania prawdziwych radości, we wszystkich
dziedzinach życia – w rodzinie, przyjaźni, solidarności z cierpiącymi, rezygnacji z
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własnego ja, aby służyć drugiemu, umiłowania wiedzy, sztuki, piękna przyrody –
wszystko to oznacza realizację smaku wewnętrznego i wytarzanie przeciwciał
skutecznych wobec rozpowszechnionych dziś banalizacji i ujednoliceniu. Również dorośli
potrzebują odkrycia tych radości, pragnienia rzeczy autentycznych, oczyszczając się z
przeciętności, w którą mogą się wplątać. Wówczas łatwiej będzie porzucić, czy też
odrzucić to wszystko, co choć pozornie atrakcyjne, okazuje się w istocie nijakie, co jest
źródłem uzależnienia a nie wolności.
Drugi aspekt, który idzie w parze z poprzednim, to nigdy nie być zadowolonym z tego, co
osiągnęliśmy. Właśnie najprawdziwsze radości są w stanie uwolnić w nas ten zdrowy
niepokój, który prowadzi do tego, by być bardziej wymagającymi – pragnienie
wznioślejszego, głębszego dobra, a równocześnie coraz wyraźniejsze postrzeganie, że
nic skończonego nie może zaspokoić naszego serca. W ten sposób nauczymy się, by
dążyć, bezbronni, ku temu dobru, którego nie możemy zbudować czy sobie zapewnić o
własnych siłach; by nie zniechęcać się trudnościami lub przeszkodami pochodzącymi z
naszego grzechu.
W związku z tym nie możemy zapominać, że dynamizm pragnienia jest zawsze otwarty
na odkupienie. Nawet wtedy, gdy skieruje się na ścieżki upadku moralnego, gdy dąży do
sztucznych rajów i zdaje się tracić zdolność do tęsknoty za prawdziwym dobrem. Nawet
w otchłani grzechu nie gaśnie w człowieku owa iskierka, która pozwala mu rozpoznać
prawdziwe dobro, zasmakować go, aby w ten sposób rozpocząć drogę wyjścia, na której
Bóg obdarzając łaską, nigdy nie odmówi swej pomocy. Zresztą wszyscy potrzebujemy
przejścia drogi oczyszczenia i uzdrowienia pragnień. Jesteśmy pielgrzymami do ojczyzny
niebieskiej, ku temu pełnemu dobru, którego nic nie może nam już wyrwać. Nie chodzi
więc o stłumienie pragnienie, które jest w ludzkim sercu, lecz o jego wyzwolenie, aby
mogło osiągnąć swą prawdziwą wielkość. Kiedy w pragnieniu otwiera się okno ku Bogu,
jest to już znakiem obecności w duszy wiary, wiary, która jest Bożą łaską. Święty
Augustyn stwierdzał: „Bóg przez oddalenie powiększa tęsknotę, a przez tęsknotę serce,
czyniąc je przez to zdolnym do przyjęcia” (Homilie na Pierwszy List św. Jana, 4,6; PL 35,
2009).
W tej pielgrzymce czujmy się braćmi wszystkich ludzi, towarzyszami drogi także tych,
którzy nie wierzą, poszukujących, tych, którzy pozwalają, aby szczerze stawiał im
pytania dynamizm ich pragnienia prawdy i dobra. Módlmy się w tym Roku wiary, aby
Bóg ukazał swoje oblicze tym wszystkim, którzy Go szczerym sercem szukają. Dziękuję.
tłumaczenie za: wiara.pl
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