Cierpienie ludzkie budzi
współczucie, budzi także
szacunek — i na swój
sposób onieśmiela.
Ludzie ciągle zadają sobie to samo pytanie,
po co jest cierpienie, dlaczego niewinni ludzie,
a zwłaszcza małe dzieci – chorują, cierpią,
umierają? Jaki to ma sens?
Jest to temat, który towarzyszy człowiekowi
pod każdym stopniem długości i szerokości
geograficznej — niejako współistnieje z nim
w świecie — i dlatego stale i wciąż na nowo domaga się podjęcia.
To, co wyrażamy w słowie „cierpienie” jest tak głębokie, jak człowiek — właśnie przez to, że na swój
sposób odsłania głębię właściwą człowiekowi i na swój sposób ją przerasta. Cierpienie zdaje się

przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z tych punktów, w których człowiek zostaje niejako
„skazany” na to, ażeby przerastał samego siebie — i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany.
Ta tajemnica znajduje wyjaśnienie
tylko w Jezusie Chrystusie,
który objawia człowiekowi jego
własną tożsamość. Tylko dzięki
Niemu możemy odnaleźć sens
wszystkiego, co ludzkie.
Wielkość i godność człowieka polega
na tym, że jest on dzieckiem Bożym
i został powołany, by żyć w głębokim
zjednoczeniu z Chrystusem. Ten
udział w Jego życiu wiąże się
z uczestnictwem w Jego cierpieniu.
Najbardziej niewinny z ludzi, który wziął na siebie ciężar naszych win i grzechów.
Ale czy trzeba aż takiej ofiary? Czy cierpienie, to kara za grzechy? Czy niewinni ludzie ponoszą karę
za grzechy innych?
Pytanie to może postawić Bogu człowiek z sercem rozdartym, gdy umysł jest pełen przygnębienia
i niepokoju; Bóg zaś, jak to widzimy już w objawieniu Starego Testamentu, słucha tego pytania i oczekuje
na nie. Znalazło to swój najżywszy wyraz w Księdze Hioba.

Znana jest historia tego sprawiedliwego człowieka, który bez żadnej ze swojej strony winy zostaje
doświadczony wielorakim cierpieniem. Traci majątek, synów i córki, wreszcie sam zostaje dotknięty
ciężką chorobą. W opinii przyjaciół Hioba wyraża się przekonanie, że obiektywny ład moralny domaga
się kary za przestępstwo, za grzech i winę. Hiob jednakże
zaprzecza słuszności zasady, która utożsamia cierpienie
z karą za grzech, a czyni to w imię swego doświadczenia.
Jego cierpienie jest cierpieniem niewinnego; trzeba je
przyjąć jako tajemnicę, której człowiek nie jest zdolny
do końca przeniknąć swym rozumem.
Księga Hioba stawia w sposób wyrazisty pytanie „dlaczego
cierpienie?”
Cierpienie ma służyć nawróceniu. Owocem owego nawrócenia jest nie tylko to, że człowiek odkrywa
zbawczy sens cierpienia, ale nade wszystko to, że w cierpieniu staje się całkowicie nowym człowiekiem.
Znajduje jakby nową miarę całego swojego życia i powołania. Odkrycie to jest szczególnym
potwierdzeniem wielkości duchowej, która w człowieku całkiem niewspółmiernie przerasta ciało.
Wówczas, gdy to ciało jest głęboko chore, całkowicie niesprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia
i do działania — owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze się uwydatnia,
stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych.

Czyli cierpienie to łaska?
W oczach sprawiedliwego Boga, uczestnicy
cierpień Chrystusa stają się godni królestwa.
Przez swoje cierpienie odwzajemniają oni
niejako tę nieskończoną cenę męki i śmierci
Chrystusa, która stała się ceną naszego
Odkupienia. Chrystus wprowadził nas do tego
królestwa przez swe cierpienie. I przez
cierpienie również dojrzewają do niego ludzie
ogarnięci tajemnicą Chrystusowego
Odkupienia.
Skąd wziąć siłę by osiągnąć spokój
i odnaleźć sens?
Cierpienie «nie może być przetworzone i przemienione łaską od zewnątrz, ale od wewnątrz. (…) Nie
zawsze ten proces wewnętrzny przebiega jednakowo. (…) Chrystus nie wyjaśnia w oderwaniu racji
cierpienia, ale przede wszystkim mówi: Pójdź za Mną! Pójdź! Weź udział swoim cierpieniem w tym
zbawieniu świata, które dokonuje się przez moje cierpienie! Przez mój Krzyż. Dlatego gdy stajemy jako
chrześcijanie w obliczu tajemnicy cierpienia, możemy powiedzieć zdecydowanie: «niech się dzieje wola
Twoja, Boże» i powtórzyć za Jezusem: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich!
Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».

Cierpienie, choroba i mroczne momenty ludzkiego życia, widziane w tej perspektywie, zyskują głęboki
wymiar i wręcz stają się źródłem nadziei. Człowiek nigdy nie staje sam wobec tajemnicy cierpienia: staje
z Chrystusem, który nadaje sens całemu życiu — chwilom radości i pokoju, ale także chwilom cierpienia
i utrapienia. Z Chrystusem wszystko ma sens, nawet cierpienie i śmierć; bez Niego niczego nie można
do końca wyjaśnić, nawet godziwych przyjemności, które Bóg zechciał połączyć z różnymi momentami
ludzkiego życia.
A czy ktokolwiek na świecie może cieszyć się z własnego cierpienia?
„W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” — pisze
św. Paweł Apostoł, odsłaniając zbawczą wartość cierpienia.
Radość pochodzi z odkrycia sensu cierpienia — a odkrycie to, chociaż jest jak najbardziej osobistym
udziałem piszącego te słowa Pawła z Tarsu, jest równocześnie ważne dla innych. Apostoł komunikuje
swoje odkrycie i cieszy się nim ze względu na wszystkich, którym może ono dopomóc — tak jak jemu
pomogło — w przeniknięciu zbawczego sensu cierpienia.

Cierpienie przemienia się i sublimuje, gdy człowiek jest świadom bliskości i solidarności Boga w takich
chwilach. To właśnie przekonanie daje wewnętrzny
pokój i duchową radość, jakich doznaje człowiek,
który cierpiąc ofiarowuje wielkodusznie swój ból jako
«ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną». Kto przyjmuje
taką postawę w cierpieniu, nie jest ciężarem dla innych,
ale swoim cierpieniem przyczynia się do zbawienia
wszystkich.
Ludzi chorych, starych, cierpiących przeraża fakt, że są
ciężarem dla drugich, czują większe upokorzenie z tego
powodu, że ktoś musi się nimi zająć. Jak zapewnić im
spokój? Źródłem radości w cierpieniu może być właśnie
przezwyciężenie poczucia nieużyteczności cierpienia —
poczucia, które bardzo mocno bywa zakorzenione
w ludzkim cierpieniu. Cierpienie nie tylko wyniszcza
człowieka w nim samym, ale zdaje się czynić go
ciężarem dla drugich. Człowiek czuje się skazany na ich
pomoc i opiekę, a równocześnie sam zdaje się sobie
niepożytecznym. Odkrycie zbawczego sensu cierpienia
w zjednoczeniu z Chrystusem przeobraża to przygnębiające poczucie. Wiara w uczestnictwo
w cierpieniach Chrystusa niesie w sobie tę wewnętrzną pewność, że człowiek cierpiący „dopełnia braki

udręk Chrystusa”, że w duchowym wymiarze dzieła Odkupienia służy, podobnie jak Chrystus, zbawieniu
swoich braci i sióstr. Nie tylko więc jest pożyteczny dla drugich, ale, co więcej — spełnia służbę niczym
niezastąpioną.

Dlaczego pierwsza nasza reakcja na cierpienie, to odwrócenie wzroku, jakbyśmy nie chcieli się
„zarazić” cierpieniem, jakbyśmy uważali, że jeśli napatrzymy się na cierpienie, to dotknie ono nas
samych? Cierpienie budzi w nas lęk a jednocześnie szacunek, chyba wynikający z tego strachu.
Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek — i na swój sposób onieśmiela. Zawiera się
w nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy. Ten szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia
wypływa z najgłębszej potrzeby serca — a zarazem też z głębokiego imperatywu wiary. Potrzeba serca
każe nam przezwyciężać onieśmielenie, a imperatyw wiary dostarcza treści, w imię której i mocą
której ośmielamy się dotknąć tego, co w każdym człowieku wydaje się tak bardzo nietykalne: człowiek
w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną tajemnicą.
Ogromne jest przy tym znaczenie właściwych postaw w wychowaniu. Rodzina, szkoła, inne instytucje
wychowawcze, już nawet z samych motywów humanitarnych, muszą wytrwale pracować
nad rozbudzaniem i pogłębianiem owej wrażliwości na bliźniego i jego cierpienie, której symbolem stała
się postać ewangelicznego Samarytanina. Wymowa przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, jak też
i całej Ewangelii, jest w szczególności ta, że człowiek musi się poczuć powołany niejako w pierwszej
osobie do świadczenia miłości w cierpieniu. Instytucje są bardzo ważne i nieodzowne, jednakże żadna
instytucja sama z siebie nie zastąpi ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej

inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego człowieka. Odnosi się to do cierpień
fizycznych; o ileż bardziej jeszcze, gdy chodzi o różnorodne cierpienia moralne, gdy przede wszystkim
cierpi dusza. Co zrobić, żeby się nie bać? By nie czuć samotności własnego cierpienia?
Na wielu stronicach Ewangelii opisane są spotkania Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne choroby. Św.
Mateusz mówi nam
na przykład, że «obchodził
Jezus całą Galileę,
nauczając w tamtejszych
synagogach, głosząc
Ewangelię o królestwie
i lecząc wszelkie choroby
i wszelkie słabości wśród
ludu. A wieść o Nim
rozeszła się po całej Syrii.
Przynoszono więc do Niego
wszystkich cierpiących,
których dręczyły rozmaite
choroby i dolegliwości,
opętanych, epileptyków
i paralityków, a On ich uzdrawiał» (Mt 4, 23-24).

Św. Piotr, wchodząc do świątyni przez bramę zwaną «Piękną», podobnie jak Chrystus uzdrowił człowieka
chromego (por. Dz 3, 2-5), a gdy rozeszła się wieść o tym wydarzeniu, «wynoszono (…) chorych na ulicę
i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich» (Dz 5, 1516). Od samego początku Kościół, przynaglany przez Ducha Świętego, pragnie naśladować przykład
Jezusa w tej dziedzinie i dlatego uznaje, że trwanie u boku cierpiących i okazywanie miłości
preferencyjnej chorym jest obowiązkiem i zarazem przywilejem.
Dlatego w liście apostolskim Salvifici doloris napisałem: «Kościół, który wyrasta z tajemnicy Odkupienia
w Krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szukać spotkania z człowiekiem na drodze jego
cierpienia. W spotkaniu takim człowiek staje się drogą Kościoła — a jest to jedna z najważniejszych
dróg».
Człowiek „ginie”, gdy traci „życie wieczne”. Przeciwieństwem zbawienia nie jest więc samo tylko
doczesne cierpienie — jakiekolwiek — ale cierpienie ostateczne: utrata życia wiecznego, odrzucenie
od Boga, potępienie. Syn Jednorodzony został dany ludzkości, aby ochronić człowieka przede wszystkim
od tego ostatecznego zła i ostatecznego cierpienia.

Odpowiedzi na pytania są cytatami z encyklik, przemówień oraz homilii Jana Pawła II. Podstawą
do przygotowania materiału był przede wszystkim List Apostolski “Salvifici Doloris” oraz przemówienie,
które wygłosił Ojciec Święty w Meksyku podczas podróży, którą odbył w dniach 22-28.01.1999
do Meksyku i Stanów Zjednoczonych

