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znalazł się Jej Syn. W szystko to, co dotyczy Jej Syna, sprawia, że „zachowuje Ona te sprawy 
w sw oim  sercu i rozważa je ”, będąc jednocześnie Uczennicą Tego, którego zrodziła.

W rażliwość serca Maryi sprawiła, że wydarzenia W ielkiego Czwartku i W ielkiego Piątku 
stały się  dla N iej szczególn ie  raniące. Żadna pieta nie jest w stanie odzw ierciedlić m ate
rialnie tego, co w sercu Matki działo się w ow ym  czasie.

B ó l tych dni nie był jednak bezow ocny. M ocą słów  w ypow iedzianych przez Z baw icie
la na Krzyżu serce M atki Jezusa stało się sercem  naszej Matki. Od tego czasu rów nież  
nasze sprawy są przedm iotem  troski Matki Zbawiciela, i tak jak pilnie zachow yw ała spra
w y Jezusa w sw oim  sercu i rozważała je, tak pilnie rozważa również nasze sprawy, by 
oczyw iście  przyjść nam z pom ocą w jak najbardziej m atczyny sposób -  w cichości, ale 
i skutecznie, nie szczędząc siebie, lecz dając siebie nam, jak każda matka.

N iech  dzisiejsza uroczystość będzie dla nas im pulsem  do tego, by podziękow ać M atce 
B oga-C złow ieka i naszej M atce za jej nieustanną troskę, a jednocześnie zachętą do tego, 
aby pow ierzyć Jej cały rok, którego pierw szy dzień dzisiaj przeżywamy.
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„Słowo zamieszkało wśród nas”

„Na początku było S łow o, 
a S łow o było u B oga, 
i B ogiem  było S łow o”.

Pytanie o początek w szechrzeczy pojaw iło się na kilkaset lat przed narodzinami Pana 
Jezusa i znalazło bardzo różnoraką odpow iedź w poszczególnych system ach filozo ficz 
nych, począw szy od spojrzenia czysto m aterialistycznego, a skończyw szy na zw róceniu  
się ku rzeczyw istości niew idzialnej. Proste stwierdzenie św. Jana A postoła zawarte w Pro
logu do E w angelii w ydaje się dołączać do tej dyskusji przez zaprezentowanie now ego  
rozwiązania now ą propozycję filozoficzną: „Na początku było S łow o” -  już nie materia, 
jak choćby w oda czy bezosobow a siła -  ogień, ale w łaśnie Słow o.

O dpow iedź, którą przedstawia Apostoł, sięga jednak dużo głębiej niż rozważania filo 
zofów  epoki antycznej. Pisząc o S łow ie jako R zeczyw istości istniejącej u początku i jako  
źródle w szelk iego  istnienia, A postoł wskzuje na stworzony charakter świata, który nas 
otacza, a jednocześn ie podkreśla mądrość i logiczność w szystkiego, co zostało stworzone. 
B óg wyraża sw oją mądrość w stworzeniu -  wewnętrzny porządek istniejący w B ogu udziela 
się całem u stworzeniu. To, co zostało stworzone przez S łow o, mądrością S łow a jest stale 
porządkowane.

D alszy ciąg Prologu wydaje się w skazywać, na czym  polega grzech świata -  na nieroz- 
poznaniu S łow a obecnego w św iecie  i podtrzym ującego św iat w istnieniu: „Na św iecie  
było S łow o, a świat stał się przez N ie, lecz świat Go nie poznał”. Św iat odw rócił się od 
B oga ku przeklętej sam owystarczalności, która jest ciem nością. N ajgłębsze konsekw encje
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w olności, którą otrzymał świat, a w św iecie przede w szystkim  człow iek, prowadzą w ła
śnie ku m ożliw ości odwrócenia się od B oga i wejścia w mrok, ku „nieprzyjęciu S łow a”, 
choć przychodzi Ono „do swojej w łasności”.

W  ciem ności buntu i n iew iedzy zapala się promień nadziei płynącej z tego, że „Słow o  
stało się ciałem  i zam ieszkało wśród nas”, stąd człow iek w swej mizernej kondycji m oże  
„oglądać chw ałę Jednorodzonego”, bo staje się Ono dostępne, na ludzki sposób przyjmu
jąc ludzką naturę. Odtąd dokądkolwiek człow iek zajdzie, choćby w  najgłębszy mrok świata 
bez Boga, w ciem ność Holokaustu, zaniesie tam swoją ludzką naturę, a ta natura n iesie ze 
sobą iskrę światła, bo jest jednocześnie taka sama jak natura Syna B ożego. U czciw a kon
templacja ludzkiej natury prowadzi do postawienia istotnych pytań, na które odpow iedź  
przychodzi tylko przez pryzmat tajemnicy W cielenia. W tedy to m ożliw e jest odkrycie 
nierozerwalnego połączenia ludzkiej natury z życiem  Syna B ożego.

Zbawienie staje się m ożliw e właśnie przez przyjęcie Słow a, przez zw rócenie się ku 
Św iatłości. W szystkim , kórzy przyjmują Słow o, daje ono m oc, aby się stali dziećm i B oży 
mi. W  życiu takich ludzi S łow o staje się siłą porządkującą m yślenie i w artościowanie, 
w nosi sw e światło, usuwa mrok i dokonuje now ego narodzenia z Boga.

D ziś, gdy różne środowiska na św iecie usiłują określić prawa i obow iązki człow ieka, 
podejmują refleksję nad ludzką naturą i starają się zdefiniować pojęcie humanizmu, nie  
można pom inąć tego, co św. Jan Apostoł pisze pod natchnieniem Ducha Św iętego w  Pro
logu do swej Ewangelii. Początek i koniec ludzkiego życia -  sens zaistnienia na tym  św ie
cie i ostateczny kres życia pozostają zaciemnione do czasu, gdy człow iek  nie zw róci się do 
Światła. Za cenę rezygnacji z autonomicznej niezależności od Boga człow iek  zyskuje B oże  
Synostw o w tajemnicy W cielenia Słowa. Mrok świata, w którym człow iek  żyje tak, „jak
by B óg nie istniał” zostaje rozświetlony prawdą o tym, że S łow o przyszło w sposób osta
teczny do swojej w łasności.

Zachęta Papieża Jana Pawła II, by „kontemplować oblicze Chrystusa”, zawarta w li
ście N ovo m illennio ineunte ma swoje bezpośrednie powiązanie z prawdą o tym, że „Sło
w o stało się C iałem  i zam ieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chw ałę” . Chwałą B oga  
jest żyjący człow iek, a jego  wartość nie wypływ a zd anych  m edyczno-ekonom icznych, 
m ów iących, ile  dana osoba m oże wyprodukować czy na co jest chora, ale w ypływ a z sa
m ego faktu dziedziczenia ludzkiej natury. Od momentu, w którym S łow o stało się C ia
łem , ludzka natura jest tym, co włącza nas w życie  sam ego B oga przez w spólnotę z Je
zusem  Chrystusem . Takie zakorzenienie dw udziestopierw szow iecznego hum anizm u bez  
w ątpienia p ozw oli na budowanie lepszego prawodawstwa, na w łaściw ą ochronę ludz
kiego  życia, a przede w szystkim  pozw oli na to, że w yrażenie „postm odernizm ” stanie 
się  synonim em  czasu budowania świata praw dziw ie przyjaznego cz łow iekow i -  każde
mu człow iekow i.
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