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Gasnąca nadzieja
7. To słowo zwrócone jest dzisiaj również do Kościołów w Europie, często wystawionych
na pokusę gaszenia nadziei. Wydaje się bowiem, że czasy, w jakich żyjemy i związane z nimi
wyzwania to okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni,
pozbawieni nadziei, stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. Liczne niepokojące oznaki
pojawiły się na początku trzeciego tysiąclecia na horyzoncie kontynentu europejskiego, który
«choć jest pełen znaków i świadectw wiary, a jego społeczność niewątpliwie żyje w większej
wolności i jest bardziej zjednoczona, odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i
najnowsza historia dokonała w najgłębszych tkankach jej ludów, często rodząc
rozczarowanie»14.
Wśród wielu aspektów, szeroko zarysowanych również przy okazji Synodu15, chciałbym
przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego
rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków
wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili
dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie
oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę
chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwaniu od ich
życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo.
Oczywiście na kontynencie europejskim nie brak cennych symboli chrześcijańskiej
obecności, ale wraz z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem, powstaje
niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pamiątkami przeszłości. Wielu ludzi nie potrafi
już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem; wzrasta trudność
przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w
którym chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona; w wielu
sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący; odnosi się
wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia
społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne.
8. Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością.
Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej się boimy przyszłości, niż jej
pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu
ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest
zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i
życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych —
jeśli nie wprost rezygnacja — również w małżeństwie.

Jesteśmy świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; dominuje poczucie
osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty. Wśród innych przejawów tego stanu rzeczy w
dzisiejszej sytuacji w Europie zauważa się niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i
słabości samej koncepcji rodziny, przeciągające się i powracające konflikty etniczne,
odradzanie się pewnych postaw rasistowskich, a nawet napięcia międzyreligijne, egocentryzm
izolujący jednostki i grupy od innych, narastanie powszechnej obojętności etycznej oraz
gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. Wielu ludzi obawia się, że trwająca
obecnie globalizacja zamiast prowadzić ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za
logiką, która spycha najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi.
W powiązaniu z szerzącym się coraz powszechniejszym indywidualizmem dostrzega się
coraz mniej przejawów solidarnościmiędzyludzkiej: podczas gdy instytucje opieki pełnią
godną uznania funkcję, zauważa się zanik poczucia solidarności, co powoduje że ludzie —
choć nie brakuje im tego, co konieczne pod względem materialnym — czują się bardziej
osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia.
9. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i
bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za «absolutne
centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga,
zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o
Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka» i dlatego «nie należy się dziwić, jeśli w tym
kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu
filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego
hedonizmu w strukturze życia codziennego»16. Europejska kultura sprawia wrażenie
«milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał.
W takim kontekście konkretyzują się próby — pojawiające się również ostatnio — by
przedstawiać kulturę europejską z pominięciem wkładu chrześcijaństwa, który wywarł wpływ
na jej historyczny rozwój i jej rozprzestrzenienie się po całym świecie. Jesteśmy świadkami
narodzin nowej kultury, pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środków masowego
przekazu, której cechy charakterystyczne i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z
godnością osoby ludzkiej. Do kultury tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony
agnostycyzm religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i prawnym,
który jest następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie niezbywalnych
praw każdego. Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące formy tego, co można nazwać
«kulturą śmierci»17.
Nieprzeparta tęsknota za nadzieją
10. Jak jednak podkreślają Ojcowie synodalni, «człowiek nie może żyć bez nadziei: jego
życie straciłoby bez niej wszelkie znaczenie i stałoby się nie do zniesienia»18. Często ten, kto
potrzebuje nadziei, wierzy, że można zaspokoić tę potrzebę przelotnie i nietrwale. I tak
nadzieję, ograniczoną do przestrzeni ziemskiej, zamkniętej na transcendencję, utożsamia się
na przykład z rajem obiecywanym przez naukę i technikę albo z różnymi formami
mesjanizmu, ze szczęśliwością natury hedonistycznej, jaką daje konsumpcjonizm, czy też
urojoną i sztuczną, dostarczaną przez narkotyki, albo z pewnymi formami millenaryzmu, z
oczarowaniem wschodnimi filozofiami, z poszukiwaniem ezoterycznych form duchowości, z
różnymi prądami New Age 19.

To wszystko okazuje się jednak głęboko złudne i niezdolne zaspokoić tego pragnienia
szczęścia, którego ludzkie serce nie przestaje odczuwać w swej głębi. Dlatego utrzymują się i
nabierają ostrości niepokojące oznaki gaśnięcia nadziei, wyrażające się nieraz również w
agresji i przemocy20.
Znaki nadziei
11. Żadna istota ludzka nie może żyć bez perspektyw na przyszłość. Tym mniej Kościół,
żyjący oczekiwaniem na Królestwo, które nadchodzi i jest już obecne na tym świecie. Byłoby
niesprawiedliwością nie uznać oznak wpływu Chrystusowej Ewangelii na życie
społeczeństwa. Ojcowie synodalni odszukali je i wyróżnili.
Wśród tych oznak trzeba wymienić odzyskanie wolności przez Kościół na wschodzie
Europy wraz z nowymi możliwościami działalności duszpasterskiej, jakie się w ten sposób
otworzyły; skupienie się Kościoła na swym posłannictwie duchowym i przyznanie
pierwszeństwa ewangelizacji także w relacjach z rzeczywistością społeczną i polityczną;
pełniejszą świadomość misji właściwej wszystkim ochrzczonym w różnorodności i
komplementarności darów i zadań; liczniejszy udział kobiety w strukturach i środowiskach
wspólnoty chrześcijańskiej.
Wspólnota ludów
12. Kiedy patrzymy na Europę jako na społeczność cywilną, nie brak znaków, które budzą
nadzieję; w nich, patrząc oczyma wiary, możemy dostrzec — wprawdzie pośród sprzeczności
historii — obecność Ducha Bożego, który odnawia oblicze ziemi. Tak opisali je Ojcowie
synodalni na zakończenie swych obrad: «Obserwujemy z radością wzrastające wzajemne
otwarcie ludów naszego kontynentu, a także pojednanie narodów od dawna zwaśnionych oraz
postępujące włączanie w proces zjednoczeniowy krajów Wschodniej Europy. Rozwijanie
wzajemnych kontaktów, współpraca i wymiana na różnych poziomach tworzą krok za
krokiem nową kulturę, a nawet świadomość europejską, która — jak ufamy — wzbudzi
zwłaszcza wśród młodzieży uczucia braterstwa i wolę solidarności. Z satysfakcją
odnotowujemy fakt, że wszystkie wspomniane procesy dokonują się na drodze
demokratycznej, w sposób pokojowy i w duchu wolności, który szanuje i docenia uprawnione
różnice oraz wzbudza i podtrzymuje dążenie do jedności Europy. Patrzymy z zadowoleniem
na wszelkie działania, jakie podjęto, aby sprecyzować zasady poszanowania praw człowieka.
Na koniec, w odniesieniu do uzasadnionej i koniecznej jedności ekonomiczno-politycznej
Europy oraz wobec znaków nadziei, takich jak uznanie prawa do godnego życia, wyrażamy
gorące życzenie, aby w duchu twórczej wierności tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej
naszego kontynentu został zagwarantowany prymat wartości etycznych i duchowych» 21.
Męczennicy i świadkowie wiary
13. Pragnę jednak zwrócić uwagę szczególnie na pewne znaki, które pojawiły się w życiu
sensu stricto kościelnym. Przede wszystkim wraz z Ojcami synodalnymi pragnę przypomnieć
wszystkim — aby nigdy nie został zapomniany — ten wielki znak nadziei, jaki stanowią tak
liczni świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnim stuleciu zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie. Potrafili oni zrealizować w swym życiu Ewangelię mimo
wrogości i prześladowań, często aż po najwyższą próbę przelania krwi.

Świadkowie, szczególnie ci, którzy ponieśli męczeństwo, są wielkim, wymownym
znakiem, który mamy podziwiać i naśladować. Potwierdzają oni żywotność Kościoła; jawią
się jako światło dla Kościoła i dla ludzkości, ponieważ pozwolili zajaśnieć w ciemnościach
światłu Chrystusa; należąc do różnych wyznań chrześcijańskich, stanowią również znak
nadziei dla ekumenizmu; jesteśmy bowiem pewni, że ich krew «jest także limfą jedności dla
Kościoła»22.
Jeszcze bardziej wyraźnie mówią nam oni, że męczeństwo jest najwyższym wcieleniem
Ewangelii nadziei: «Męczennicy bowiem głoszą tę Ewangelię i dają jej świadectwo swym
życiem aż do przelania krwi, ponieważ są pewni, że nie mogą żyć bez Chrystusa, i gotowi są
umrzeć dla Niego w przekonaniu, że Jezus jest Panem i Zbawicielem człowieka, a zatem
jedynie w Nim człowiek znajduje prawdziwą pełnię życia. W ten sposób, zgodnie z
napomnieniem apostoła Piotra, okazują gotowość do uzasadnienia nadziei, która w nich jest
(por. 1P 3, 14-15). Męczennicy ponadto głoszą 'Ewangelię nadziei', gdyż ofiara ich życia jest
najradykalniejszym i największym owocem tej ofiary żywej, świętej i Bogu przyjemnej, która
stanowi prawdziwy kult duchowy (por. Rz 12, 1), źródło, duszę i szczyt wszelkiej
chrześcijańskiej liturgii. W końcu służą oni 'Ewangelii nadziei', gdyż ich męczeństwo stanowi
najwyższy wyraz miłości i służby człowiekowi, ukazując, że posłuszeństwo prawu Ewangelii
rodzi życie moralne i takie współistnienie społeczne, które szanuje i umacnia godność i
wolność każdej osoby ludzkiej»23.
Świętość objawiająca się w wielu
14. Owocem nawrócenia dokonującego się pod wpływem Ewangelii jest świętość licznych
mężczyzn i kobiet naszych czasów. Nie tylko tych, którzy zostali oficjalnie ogłoszeni
świętymi przez Kościół, ale również tych, którzy z prostotą i w codziennym życiu dali
świadectwo swej wierności Chrystusowi. Nie sposób zapomnieć o niezliczonych synach i
córkach Kościoła, którzy na przestrzeni dziejów kontynentu europejskiego realizowali
wielkoduszną, autentyczną świętość w ukryciu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.
«Oni wszyscy, niczym 'żywe kamienie' wsparte na Chrystusie, 'kamieniu węgielnym',
tworzyli Europę jako budowlę duchową i moralną, pozostawiając potomności najcenniejsze
dziedzictwo. Tak spełniła się obietnica Chrystusa: 'Kto we Mnie wierzy, będzie także
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do
Ojca» (J 14, 12). Święci są żywym dowodem spełnienia się tej obietnicy i zachęcają, aby
wierzyć w nią nawet w najtrudniejszych godzinach dziejów»24.
Parafia i ruchy kościelne
15. Ewangelia wciąż wydaje owoce we wspólnotach parafialnych, wśród osób
konsekrowanych, w stowarzyszeniach laikatu, w grupach modlitewnych i apostolskich, w
różnych wspólnotach młodzieżowych, jak również poprzez nowe ruchy i dzieła kościelne i
ich rozpowszechnianie się. W każdym z nich bowiem ten sam Duch potrafi wzbudzać wciąż
na nowo oddanie sprawie Ewangelii, wielkoduszną gotowość do służby, życie chrześcijańskie
nacechowane ewangelicznym radykalizmem i zapałem misyjnym.
Dziś jeszcze w Europie, tak w krajach postkomunistycznych, jak i na Zachodzie, parafia —
choć potrzebuje ciągłej odnowy25 — nadal ma do spełnienia i spełnia swoje niezbędne,
bardzo aktualne posłannictwo w wymiarze duszpasterskim i eklezjalnym. Nadal potrafi ona
dawać wiernym możliwość rzeczywistego prowadzenia życia chrześcijańskiego. Jest wciąż

miejscem autentycznej humanizacji i socjalizacji, zarówno w bezimiennym i samotnym
tłumie wielkich współczesnych miast, jak na słabo zaludnionych obszarach wiejskich26.
16. Wyrażając moje ogromne uznanie dla życia i działania różnych apostolskich
stowarzyszeń i organizacji, a szczególnie Akcji Katolickiej — równocześnie pragnę wraz z
Ojcami synodalnymi podkreślić istotny wkład, jaki w komunii z innymi środowiskami
kościelnymi, a nigdy w izolacji, mogą wnieść nowe ruchy i nowe wspólnoty kościelne. Te
ostatnie bowiem «pomagają chrześcijanom żyć bardziej radykalnie według Ewangelii; są
kolebką różnorodnych powołań i rodzą nowe formy konsekracji; rozwijają przede wszystkim
powołanie osób świeckich i pozwalają mu wyrażać się w różnych środowiskach życia;
sprzyjają świętości ludu; mogą nieść Dobrą Nowinę i napomnienie tym, którzy w inny sposób
nie spotkaliby się z Kościołem. Często wspierają wysiłki ekumeniczne i otwierają drogi
dialogu międzyreligijnego; stanowią środek zaradczy na rozprzestrzenianie się sekt; są
ogromną pomocą w szerzeniu w Kościele ożywienia i radości»27.
Droga ekumenizmu
17. Dziękujemy Bogu za wielki, podnoszący na duchu znak nadziei, jaki stanowią postępy
w działalności ekumenicznej, osiągnięte w duchu prawdy, miłości i pojednania. Jest to jeden z
wielkich darów Ducha Świętego dla kontynentu europejskiego, na którym w drugim
tysiącleciu doszło do poważnych podziałów między chrześcijanami i który wciąż bardzo
cierpi z powodu ich następstw.
Ze wzruszeniem wspominam niezwykłe chwile przeżyte w czasie obrad synodalnych i
jednomyślne przekonanie, wyrażone też przez bratnich delegatów, że działalności tej —
pomimo problemów, które jeszcze istnieją i które rodzą się na nowo — nie można przerwać,
ale trzeba ją kontynuować ze świeżym zapałem, z większym zdecydowaniem i z pełną pokory
gotowością wszystkich do wzajemnego przebaczenia. Chętnie przyłączam się do Ojców
synodalnych, którzy stwierdzili, że «postęp w dialogu ekumenicznym, który ma swą
najgłębszą podstawę w samym Słowie Bożym, stanowi znak wielkiej nadziei dla dzisiejszego
Kościoła; wzrastanie jedności między chrześcijanami ubogaca bowiem wzajemnie
wszystkich»28. Trzeba «patrzeć z radością na postępy dotychczas osiągnięte w dialogu z
braćmi zarówno z Kościołów prawosławnych, jak i ze Wspólnot kościelnych powstałych w
następstwie Reformacji, uznając w nich znak działania Ducha, za które należy chwalić Boga i
Mu dziękować»29.
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