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Ojciec Kolbe: świadek radości
Słowo „radość w Biblii pojawia się 225 razy w Starym Testamencie i 72 razy w Nowym Testamencie
i stanowi, zatem, dla nas szczególne przesłanie.
Razem przeglądamy Stary i Nowy Testament, aby zebrać perły, jakie zostają nam podarowane dla
naszej radości: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim” (Iz 61,10); „Wlałeś
w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina” (Ps 4,8);
„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków
radości stawajcie przed Nim!” (Ps 100,2).
Ale jakie są powody radości dla ludu Izraela? Bóg kocha swój lud „wieczną miłością” (Jr 31,3), miłością
„mocną jak śmierć” (Pnp 8,6), miłością czułą jak matka swoje dziecko (por. Iz 49,15).
Od Starego Testamentu do Apokalipsy rzeka pełna radości przepływa przez całe Pismo św., z
momentami nocy i ciemności, ale z pewnością, że będzie końcowe zwycięstwo nadziei.
Radość jest charakterystyczna dla Ewangelii, w szczególności Ewangelii św. Łukasza, jak to ma
miejsce w pozdrowieniu Anioła dla Maryi: „Raduj się, Pełna Łaski”. „Raduj się” jest pierwszym
słowem Nowego Przymierza. Pierwszym słowem, które Bóg kieruje do świata, przekazując je Maryi
w dniu, który w końcu nadszedł, Bóg poleca, aby się weselić, radować. Powodem radosnej nowiny
jest „Pan z Tobą”. Z Bogiem w Sercu Maryja raduje się, śpiewa, tańczy: jest radosną wierzącą – jak
widzimy w Magnificat – i zaprasza także nas do tańczenia, do radowania się z Nią dzięki obecności
Pana wewnątrz każdego z nas.
Radość jest mocnym punktem orędzia na XIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2015
roku. Odwołując się do Listu do wszystkich osób konsekrowanych Papieża Franciszka, włoscy Biskupi
przypominają, że „gdzie są zakonnicy, tam jest radość”, po pierwsze dlatego, bo „rozpoznają w
samych sobie oraz w miejscach i momentach życia dzieło Boga, który nas zbawia z radością”.
Obecność mężczyzn i kobiet konsekrowanych w Kościele jest więc dobrym motywem do radowania
się.
Jakże nie przypomnieć – na bazie tych słów – świadectwa Ojca Kolbego, którego Paweł VI nazywa
„jaśniejącym obrazem dla naszego pokolenia, wiernym uczniem św. Franciszka? Podczas
najtragiczniejszych prób, króre napełniły krwią naszą epokę, on spontanicznie ofiarował się na
śmierć, aby uratować nieznanego brata; a świadkowie mówią nam, że miejsce cierpień, które było

zwykle jakby obrazem piekła, zostało w jakiś sposób zmienione, dla jego nieszczęśliwych towarzyszy
jak i dla niego samego, w przedsionek życia wiecznego poprzez jego spokój i poprzez jego radość” 1.

Paweł VI przedstawił Ojca Kolbego jako świadka radości. Któż by to powiedział kiedykolwiek? A
jednak jest świadkiem radości ze wszystkimi skutkami. Bez radości – dla Ojca Kolbego – nie ma
powodu istnienia oddania się dla misji i tym bardziej powołania.
Oddajmy głos naszemu Ojcu Maksymilianowi, aby usłyszeć jego żywe słowo – poprzez Pisma i teksty
Konferencji2, w którym on sam mówi, co myśli o radości. Już jako młody kleryk, podczas rekolekcji,
jest przekonany, że „Znaki, czy dobry duch w zakonie: ... milczenie … wesołość. Niewesoły okazuje
jakby żałował Panu Bogu swej ofiary”3. Radość jest, na pierwszym miejscu, darem Boga, a zatem nie
jest w ludzkiej mocy. „Źródło szczęścia i pokoju nie zewnątrz, ale wewnątrz nas przebywa.
Wykorzystujmy wszystko dla ćwiczenia naszej duszy w cierpliwości, pokorze, posłuszeństwie,
ubóstwie i innych cnotach zakonnych, a krzyże nie będą już tak ciężkie”4.
„Żadne szczęście tej ziemi [człowieczego serca] nie nasyca. Pragnie więcej, coraz więcej. Kiedyż się
wreszcie nasyci? Chociażby i największe szczęście go spotkało, to jeżeli tylko dostrzeże w nim
jakąkolwiek granicę, sięga pragnieniem poza nią i mówi: O gdyby i ta granica umknęła gdzieś w
nieskończoność... Jakiegoż więc szczęścia pragnie?”5.
Odkryjemy to w refleksji najbliższego miesiąca.
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