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Ewangelizacja znakiem królestwa Bo¿ego
Evangelization as a Sign of the Kingdom of God

Adhortacja Evangelii gaudium powiêcona tematowi g³oszenia
Ewangelii we wspó³czesnym wiecie odnosi siê do zebrania synodu
biskupów, który obradowa³ w Rzymie w padzierniku 2012 roku. Jednak sam tekst adhortacji nie jest wy³¹cznie zebraniem wniosków
z obrad, ale swoist¹ wizj¹ pracy ewangelizacyjnej, w której istotnym
elementem jest radoæ. Papie¿ wskazuje wiêc najpierw na motywy radoci  zbawcze spotkanie z Jezusem, by nastêpnie okreliæ drogi Kocio³a na najbli¿sze lata1. Drogi Kocio³a s¹ zawsze drogami królestwa
Bo¿ego, poniewa¿ ich zwornikiem jest sam Jezus.
Jest tylko jedna brama, przez któr¹ wchodzi siê do królestwa Bo¿ego. T¹
bram¹ jest Jezus. Ktokolwiek próbowa³by wejæ do niego inn¹ drog¹, jest
z³odziejem lub rozbójnikiem, albo te¿ jest karierowiczem, który myli wy³¹cznie o w³asnej korzyci, o swojej chwale, i kradnie chwa³ê
Bogu2.

To s³owa, które bardzo wyranie wskazuj¹ na klucz do zrozumienia tajemnicy królestwa Bo¿ego w nauczaniu papie¿a Franciszka.
Z jednej strony chodzi o ukazanie sposobu na wejcie do przestrzeni
królowania Boga, a z drugiej na sam¹ jej wartoæ. Jedynym sposobem,
1
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o g³oszeniu Ewangelii w dzisiejszym wiecie (24.11.2013), wprowadzenie M. Semeraro, Czêstochowa 2014, 1 [dalej: EG].
2
Franciszek, Homilia poranna 22.04.2013, LOsservatore Romano  wyd. polskie [dalej: OsRomPol] 6 (353) 2013, s. 26.
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pewnym i skutecznym jest pod¹¿anie za Chrystusem, który jest jedyn¹ drog¹ dla cz³owieka. Ta droga prowadzi do Boga, który sam jest
nagrod¹ dla pokornych, ubogich, ³agodnych i sprawiedliwych. Droga
b³ogos³awieñstw og³oszonych przez Jezusa jest drog¹ do królestwa.
Cz³owiek w swej okrelonej sytuacji egzystencjalnej jest zaproszony
do wejcia na tê drogê, poniewa¿ odnajduje w niej skuteczn¹ nadziejê
przekraczaj¹c¹ doczesne trudnoci. Królestwo Bo¿e jest synonimem
najwiêkszego skarbu, drogocennej per³y, w której cz³owiek uzyskuje
swe spe³nienie. I na tej drodze ku szczêciu konieczne jest przejcie
przez Jezusa, nie tylko jako bramê, ale równie¿ drogê i ¿ycie. Nie ma
dróg do królestwa krótszych lub prostszych; istnieje tylko droga Jezusa  droga ¿ycia. Dlatego Jezus jest drog¹ piêkn¹, drog¹ mi³oci,
drog¹, która nas nie prowadzi na manowce, nie jest fa³szywa. Zawsze
mówi prawdê. Ale z czu³oci¹, z mi³oci¹3.
Wcielenie Syna Bo¿ego jest znakiem nadejcia królestwa Bo¿ego.
To, co Jezus czyni, zwracaj¹c siê do ludzi z dobr¹ nowin¹, jest proklamowaniem samego Boga. On zwraca siê do ludzi jako adresatów objawienia i kieruje do nich s³owa w ca³kowitej bezinteresownoci. Bóg
w zamian za swoje objawienie nie oczekuje niczego, poniewa¿ wszystko daje za darmo. Wolnoæ w przychodzeniu do cz³owieka i udzielaniu
mu siê jest wyrazem powszechnoci. Bóg daje siê ka¿demu, przede
wszystkim za ubogim i chorym, pogardzanym i zepchniêtym na margines ¿ycia spo³ecznego4. Królestwo Bo¿e jest wiêc darem ze strony
Boga dla cz³owieka i ma w sobie podwójne odniesienie. Z jednej strony jest sta³oæ Boga w udzielaniu tego daru, a z drugiej jego nieustanna potrzeba w wiecie, gdzie adresaci wci¹¿ pozostaj¹ tacy sami  ubodzy. Dlatego rzeczywistoæ królestwa Bo¿ego jest czym dynamicznym,
rozwijaj¹cym siê, ogarniaj¹cym coraz wiêcej ludzi i przemieniaj¹cym
wiat. Ono staje siê sta³ym znakiem Boga w wiecie i jako znak powinien s³u¿yæ dobru powszechnemu oraz przeciwstawiaæ siê wszystkiemu, co niweczy Bo¿e zamiary.

3
Tam¿e. Warto tak¿e przytoczyæ jeszcze jeden fragment, w którym papie¿ identyfikuje
Jezusa i królestwo: G³ównym tematem Jezusowej Ewangelii jest królestwo Bo¿e. Jezus jest
uosobieniem królestwa Bo¿ego, jest Emmanuelem, Bogiem-z-nami. To w sercu cz³owieka
jest ustanawiane i wzrasta królestwo, panowanie Boga. Królestwo jest jednoczenie darem
i obietnic¹. Zosta³o nam ju¿ dane w Jezusie, ale musi jeszcze w pe³ni siê dokonaæ. Dlatego
ka¿dego dnia modlimy siê do Ojca: «Przyjd królestwo Twoje», Franciszek, Orêdzie na
wiatowe Dni M³odzie¿y 2014, 4, OsRomPol 2 (359) 2014, s. 13. Zob. tak¿e Franciszek, Anio³
Pañski 19.01.2014, OsRomPol 2 (359) 2014, s. 54.
4
Por. EG 51, 141, 197 i 199.
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Wi¹¿e siê z tym nie tylko uznanie oraz interpretowanie poruszeñ dobrego
ducha i z³ego ducha, lecz  i to jest decyduj¹ce  wybranie poruszeñ dobrego ducha i odrzucenie pochodz¹cych od ducha z³ego5.

Wród rozmaitych spraw sprzeciwiaj¹cych siê obecnoci królestwa
Bo¿ego, na pierwszym miejscu papie¿ wymienia problemy ekonomiczne. Gwa³towne zmiany w wiecie, bêd¹ce jakby momentem historycznego prze³omu, s³u¿¹ nie tylko poprawie warunków ¿ycia, lecz mog¹
sprzyjaæ ujawnianiu siê jeszcze g³êbszych dysproporcji w standardzie
¿ycia, dostêpie do edukacji, owiaty czy ¿ywnoci. Konieczne jest  dla
przywrócenia w³aciwej równowagi i godnoci cz³owieka  przeciwstawienie siê ekonomii wykluczenia i nierównoci spo³ecznej6.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e nie staje siê wiadomoci¹ dnia fakt, i¿ z wyziêbienia
umiera starzec zmuszony, by ¿yæ na ulicy, natomiast staje siê ni¹ spadek
na gie³dzie o dwa punkty. To jest wykluczenie. Nie mo¿na d³u¿ej tolerowaæ faktu, ¿e wyrzuca siê ¿ywnoæ, podczas gdy s¹ ludzie cierpi¹cy na
g³ód. To jest nierównoæ spo³eczna7.

Dysproporcje w wiecie, choæ istniej¹, nie s¹ dla Franciszka czym
normalnym. Raczej nale¿y je traktowaæ jako wezwanie do g³êbokich
przemian spo³ecznych, aby zjawiska negatywne, jak odrzucenie i wyzysk, zosta³y przezwyciê¿one przez otwartoæ i dar. Temu ma tak¿e
s³u¿yæ desakralizacja pieni¹dza i przywrócenie w³aciwej hierarchii
wartoci. wiatem ma rz¹dziæ cz³owiek, a nie pieni¹dz, osoba, a nie
rzecz. Dobrobyt i bogactwo jednych powinny stanowiæ nieustann¹ zachêtê do pomocy dla ubogich i odrzuconych. Konkretne dzia³ania na
rzecz bliniego mog¹ byæ okazj¹ do ukazania tego, co zazwyczaj jest
dobrze skrywane  ludzkiej twarzy. Papie¿ wyranie akcentuje potrzebê pilnego wprowadzenia ludzkiej twarzy na rynki kapita³owe: nie
maj¹ dzia³aæ maszyny, ale ludzie8.
W wiece zubo¿onym o wartoæ ludzkiego istnienia pojawiaj¹ siê
tendencje do zanegowania wszelkiej etyki i Boga. Postêpowanie zgodne z zasadami etyki uznaje siê za zagro¿enie, poniewa¿ potêpia manipulacjê i degradacjê osoby9. Odrzucenie z³a jest za ukierunkowaniem
na Boga, którego wezwanie przekracza obszary rynków finansowych

5
6
7
8
9

EG 51.
Por. EG 53.
EG 53.
Por. EG 55-56 oraz 199.
EG 57.
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i kapita³owych. Jeli odrzuca siê etykê, odrzuca siê równie¿ Boga,
a w konsekwencji pod¹¿a siê w kierunku ideologizacji zysku i zniewolenia. Wyzysk przybiera za konkretne formy ró¿nych nierównoci
spo³ecznych i przemocy. Odczuwa siê brak bezpieczeñstwa spo³ecznego, nieskuteczn¹ pomoc, agresjê, niesprawiedliwoæ lub wykluczenie.
Papie¿ zauwa¿a:
Podobnie jak dobro d¹¿y do udzielania siê, tak te¿ i z³o, na które wyra¿amy zgodê, czyli niesprawiedliwoæ, ma sk³onnoæ do poszerzania swej
niszcz¹cej si³y i milcz¹cego podwa¿ania podstaw ka¿dego systemu politycznego i spo³ecznego, niezale¿nie od tego jak bardzo wydaje siê trwa³y.
Jeli ka¿de dzia³anie ma swoje konsekwencje, to z³o zagnie¿d¿one
w strukturach jakiego spo³eczeñstwa zawiera potencja³ rozk³adu i mierci. Od z³a wpisanego na trwa³e w niesprawiedliwe struktury spo³eczne nie
mo¿na oczekiwaæ lepszej przysz³oci10.

Królestwo Bo¿e przynosi pokój i dobro, poniewa¿ opiera siê na
autentycznej wolnoci cz³owieka. Jeli ta wolnoæ jest le pojmowana
i atakowana, szczególnie w sferze religijnej, przynosi straszne przeladowania oraz wykorzenianie dawnych tradycji. Franciszek podkrela,
¿e wiele problemów w spo³eczeñstwach rozwiniêtych wynika z faktu
oderwania siê od dawnych tradycji i chrzecijañskich korzeni11. Pustkê wype³nia siê wówczas innymi, obcymi kulturami, które okazuj¹ siê
s³abe etycznie. Nowe spo³eczeñstwa lub grupy religijne staj¹ siê g³êboko fundamentalistyczne i rozwijaj¹ siê bez Boga lub na duchowoci
pozbawionej elementów osobowego spotkania. Ten proces s³u¿y, zdaniem Franciszka, sekularyzacji, to znaczy ograniczeniu wiary i Kocio³a do sfery prywatnej lub wewnêtrznych przekonañ cz³owieka12.
Naruszenie podstaw ³adu spo³ecznego powi¹zane z deformacj¹
moralno-etyczn¹ wyra¿a siê w coraz bardziej dostrzegalnej powierzchownoci i absolutyzowaniu praw jednostki. Rodzina i wiêzy spo³eczne prze¿ywaj¹ wspó³czenie wielki kryzys to¿samoci i funkcji. Nie
chodzi bowiem tylko o wymianê uczuæ miêdzy cz³onkami rodziny, lecz
o zobowi¹zania przyjête przez ma³¿onków wobec siebie i spo³ecznoci,
któr¹ reprezentuj¹13. W chorych i niesta³ych rodzinach deformuje siê
wiêzi rodzinne, os³abia wzrost odpowiedzialnoci i potrzebê stabilno-

10
11
12
13

EG 59.
Por. EG 61-62.
Por. EG 64.
Por. EG 66.
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ci miêdzy ludmi14. ¯ycie staje siê bogate nie samo w sobie, poprzez
dojrzewanie, otwartoæ i dar z siebie dla innych, lecz jako zmienna
wartoæ zale¿na od indywidualnego dobra cz³owieka. Wspó³czesny
cz³owiek preferuje tylko tego, co jest dla niego przyjemne, co odpowiada jego wra¿liwoci i uczuciom. Wszystko, co sprzeciwia siê takiej
egzystencji powinno byæ usuniête lub zast¹pione przez nowe, wcale
nie lepsze, struktury i otoczenie15.
Wielkim zadaniem w g³oszeniu królestwa Bo¿ego jest wejcie
w kulturê. Franciszek pisze:
Chrzecijañska tkanka niektórych narodów  szczególnie zachodnich 
stanowi ¿yw¹ rzeczywistoæ. Znajdujemy tu, zw³aszcza wród najbardziej
potrzebuj¹cych, zasoby moralne strzeg¹ce wartoci prawdziwego humanizmu chrzecijañskiego. Spojrzenie wiary na rzeczywistoæ nie mo¿e
zapomnieæ o uznaniu tego, co sieje Duch wiêty. Myl, ¿e tam, gdzie
znaczna czêæ ludnoci otrzyma³a chrzest i na ró¿ne sposoby wyra¿a swoj¹ wiarê i bratersk¹ solidarnoæ, nie ma prawdziwych wartoci, oznacza³aby brak ufnoci w wolne i hojne Jego dzia³anie. Trzeba tutaj dostrzec co
wiêcej ni¿ ziarna S³owa, uznaj¹c, ¿e chodzi o autentyczn¹ wiarê katolick¹, maj¹c¹ w³asne sposoby wyrazu i przynale¿noci do Kocio³a. Nie jest
rzecz¹ w³aciw¹ ignorowanie decyduj¹cego znaczenia, jakie ma kultura
naznaczona wiar¹, poniewa¿ ta ewangelizowana kultura, pomimo swoich
ograniczeñ, posiada o wiele wiêcej bogactw ni¿ zwyk³a suma wierz¹cych
wystawionych na ataki obecnego sekularyzmu. Zewangelizowana kultura ludowa zawiera wartoci wiary i solidarnoci, które mog¹ spowodowaæ
rozwój spo³eczeñstwa bardziej sprawiedliwego i wierz¹cego, oraz posiada
szczególn¹ m¹droæ, na które nale¿y spojrzeæ z wdziêcznoci¹16.

Potrzeb¹ jest przemiana kultur dla ukazania w nich i przez nie
wielkiego wiat³a Ewangelii Chrystusa dla ubogacenia cz³owieka
i jego dzia³ania.
Szereg problemów wspó³czesnego wiata mo¿e przera¿aæ, a iloæ
i zakres pracy mo¿e zniechêcaæ. Papie¿ zdaje siê dostrzegaæ niebezpieczeñstwo takiej postawy, dlatego przypomina:
Jestemy zdziwieni zasobami, z jakich korzysta Pan, aby prowadziæ dialog ze swoim ludem, objawiæ wszystkim swoje misterium, aby zafascynowaæ zwyczajnych ludzi tak wznios³ym i wymagaj¹cym nauczaniem. Uwa14
Do tego dochodzi tak¿e za³amanie w pokoleniowym przekazie wiary chrzecijañskiej
lub ograniczenie siê do form zewnêtrznych. Por. EG 70.
15
Por. EG 66-67.
16
EG 68.
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¿am, ¿e sekret kryje siê w tym spojrzeniu Jezusa na lud, ponad s³abociami i upadkami: Nie bój siê, ma³a trzódko, gdy¿ spodoba³o siê Ojcu waszemu daæ wam królestwo (£k 12,32)17.

G³oszenie królestwa Bo¿ego nie dokonuje siê samodzielnie, lecz jest
ubogacone ³ask¹ Chrystusa18. Jego spojrzenie, Jego s³owa, Jego postawa naladowana w codziennym ¿yciu dodaje odwagi i pokrzepia. Poza
tym fakt, ¿e królestwo Boga jest darem nieodwo³alnym, tak¿e przynosi
pociechê. Niezale¿nie od zdolnoci jego heroldów, Bóg realizuje swój
zamiar. On pragnie daæ królestwo, On czyni wszystko tak, by swój zamiar zrealizowaæ. Rzeczywistoæ królestwa Bo¿ego jest bardzo z³o¿ona.
Z lektury Pisma wiêtego wynika zreszt¹ jasno, ¿e propozycja Ewangelii
nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. Równie¿ nasza odpowied
mi³oci nie powinna byæ rozumiana jako zwyczajna suma ma³ych osobistych gestów wobec kogo potrzebuj¹cego, co mog³oby stanowiæ pewien
rodzaj mi³oci à la carte, seriê dzia³añ zmierzaj¹cych jedynie do uspokojenia w³asnego sumienia. Propozycj¹ jest królestwo Bo¿e (£k 4,43);
chodzi o mi³owanie Boga króluj¹cego w wiecie19.

Dla Franciszka pojêcie królestwa Bo¿ego wyra¿a faktycznie panowanie Boga w wiecie. Chodzi wiêc o prymat rzeczywistoci sacrum
nad profanum. Prymat ten nie oznacza wspó³istnienia obok siebie
dwóch odrêbnych rzeczywistoci, jednej religijnej, a drugiej wieckiej,
ale o tworzenie jednej przesi¹kniêtej, w ca³ej swej z³o¿onoci, moc¹
i panowaniem Boga. Papie¿ nie mówi wcale o królestwie Bo¿ym jako
o czym przeciwstawnym temu wiatu, obcym dla niego, sprzecznym
z nim. Bardziej zdaje siê sugerowaæ sam¹ zdolnoæ asymilacji i przemiany tego królestwa, które choæ dostosowuje siê do warunków wiata, odkrywa przed nim to, co piêkniejsze i lepsze. Cz³onek królestwa
nie wchodzi w ekskluzyjn¹ relacjê z Bogiem, bez dostrzegania innych
obok siebie; nie czyni dobra wy³¹cznie jako potrzeby swego niespokojnego sumienia. Chodzi o ¿ycie w mi³oci dla innych w ca³kowitym
wydaniu siebie Bogu i blinim. Dlatego, kontynuuje papie¿
Tak bardzo, jak bêdzie On królowa³ miêdzy nami, tak ¿ycie spo³eczne stanie siê przestrzeni¹ braterstwa, sprawiedliwoci, pokoju, godnoci wszystEG 141.
Na wartoæ królestwa jako ³aski od Boga wskazuje papie¿ w swojej porannej medytacji 14.11.2013 r. LOsservatore Romano, Édition hebdomadaire 47 (2013). Zob. tak¿e: Audiencja generalna 13.11.2013, OsRomPol 1 (358) 2014, s. 42-43; Homilia nr 3 31.07.2013,
OsRomPol 10 (355) 2013, s. 41.
19
EG 180.
17
18
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kich. Tak wiêc zarówno orêdzie, jak i dowiadczenie chrzecijañskie d¹¿¹
do spowodowania konsekwencji spo³ecznych. Szukamy Jego królestwa:
Starajcie siê naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoæ, a to
wszystko bêdzie wam dodane (Mt 6,33). Zamiarem Jezusa jest ustanowienie królestwa Jego Ojca; prosi On swoich uczniów: Idcie i g³ocie: Bliskie ju¿ jest królestwo niebieskie (Mt 10,7)20.

Autentyczna mi³oæ tworzy szkielet królestwa Bo¿ego, które wyra¿a siê w konkretnych strukturach spo³ecznych. Postawa chrzecijanina pe³na braterstwa, sprawiedliwoci, pokoju i szacunku dla ka¿dego
jest praktycznym wprowadzeniem w ¿ycie orêdzia Ewangelii. To czyni³ Jezus, który ustanowi³ królestwo Ojca i nadejcie basileia tou theou. Misjê za g³oszenia królestwa niebieskiego przekazuje Jezus swoim uczniom: maj¹ iæ i g³osiæ jego bliskoæ.
Ten fragment adhortacji zdaje siê zbieraæ g³ówne rozumienie idei
królestwa Bo¿ego przez papie¿a Franciszka. Po pierwsze papie¿ rozró¿nia pojêcia: królestwo Ojca, królestwo Bo¿e i królestwo niebieskie.
Wydaj¹ siê one ró¿niæ od siebie nawzajem lingwistyczne, a nie teologiczne. Chrystus przychodzi g³osiæ królestwo Ojca i ustanawia je przez
przyk³ad w³asnego ¿ycia. S³owa i czyny Jezusa wiadcz¹ o tym, ¿e Bóg
króluje w wiecie. Ofiara krzy¿a jest ofiar¹ inauguruj¹c¹ prawdziwe
i g³êbokie panowanie Boga w wiecie poprzez pokonanie egoizmu i zamkniêcia na innych. Jezus ca³y wydaje siê w rêce ludzi i w rêce Ojca.
St¹d dar z siebie w czasie ziemskiego ¿ycia, jest kontynuacj¹ daru,
jaki Bóg czyni w ogóle dla ludzi, posy³aj¹c im swoje S³owo. Bycie dla
wiata oznacza takie bycie Boga, które powoduje zaistnienie skuteczne czego nowego. Daj¹cy Bóg stwarza, a stwarzaj¹c zbawia przez kolejny dar. Akt stworzenia i akt zbawienia maj¹ w swej istocie to samo
wydanie siê Boga w darze bezinteresownej mi³oci, która dla cz³owieka staje siê wezwaniem. Ka¿dy, kto chce mi³owaæ, musi zgodziæ siê na
ofiarowanie wszystkiego, co posiada: swoich dóbr, talentów, a przede
wszystkim samego siebie. Taka postawa gwarantuje trwa³e podstawy
budowania nowego spo³eczeñstwa, które w okrelony sposób  choæ
czêsto nienazwany chrzecijañskim  bêdzie miejscem ukazywania siê
prawdziwego cz³owieka zorientowanego na transcendentnego Boga
mi³oci. Jezus jest g³osicielem i praktykiem królestwa mi³oci, pokoju, sprawiedliwoci, tego, co wyra¿a siê w pojêciu królestwa Bo¿ego.
W Chrystusie i przez Chrystusa Bóg króluje w wiecie poddanym historycznym zmianom. Królowanie Boga mo¿na odrzuciæ, zniekszta³20

Tam¿e.
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ciæ, okaleczyæ, zubo¿yæ. A mimo to, ono dzia³a a¿ do dnia ukazania
swojej pe³ni. Wówczas stanie siê ono basileia ton ouranon. Papie¿ k³adzie mocny nacisk na potrzebê g³oszenia królestwa wszystkim narodom, aby uczyniæ je uniwersalnym. W kolejnym punkcie zauwa¿a:
Królestwo nadchodz¹ce ju¿ i wzrastaj¹ce miêdzy nami dotyczy wszystkiego i przypomina nam zasadê rozeznania, jak¹ proponowa³ Pawe³ VI w odniesieniu do rozwoju: Ka¿dy cz³owiek i ca³y cz³owiek. Wiemy, ¿e ewangelizacja nie bêdzie pe³na bez uwzglêdniania wzajemnego odniesienia,
jakie ustawicznie zachodzi miêdzy Ewangeli¹ a konkretnym, osobistym
i spo³ecznym ¿yciem cz³owieka. Chodzi o kryterium uniwersalnoci, w³aciwe dla dynamiki Ewangelii, poniewa¿ Ojciec pragnie, aby wszyscy ludzie siê zbawili, a Jego plan zbawienia polega na nowym zjednoczeniu tego,
co w niebiosach, i tego, co na ziemi (por. Ef 1,10). Nakaz brzmi: Idcie na
ca³y wiat i g³ocie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15), poniewa¿ stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia siê synów Bo¿ych
(Rz 8,19). Ca³e stworzenie to tak¿e wszystkie aspekty natury ludzkiej, zatem misja g³oszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa ma uniwersalne
przeznaczenie. Jego przykazanie mi³oci obejmuje wszystkie wymiary egzystencji, wszystkie osoby, wszystkie rodowiska i wszystkie narody. Nic,
co ludzkie, nie mo¿e jej byæ obce. Prawdziwa nadzieja chrzecijañska, szukaj¹ca eschatologicznego królestwa, zawsze tworzy historiê21.

Pragnienie królestwa Bo¿ego powinno byæ podstawowym pragnieniem ucznia Chrystusa, które d¹¿y ze swej natury do przemiany wiata. G³oszenie basileia przemienia cz³owieka, jego ¿ycie osobiste i zaanga¿owanie spo³eczne, to znaczy czyni je poddanym Ewangelii.
Wieloaspektowoæ ludzkiej egzystencji i jej z³o¿onoæ sprawiaj¹, ¿e
ewangelizacja obejmuje coraz to nowe obszary ludzkiego ¿ycia i dzia³ania. Bóg zdaje siê wchodziæ w nowe przestrzenie, aby w nich ukazywaæ piêkno i sens pierwszeñstwa sacrum nad profanum. Bóg pragnie
wszystkich zbawiæ, czyli doprowadziæ do jednoci miêdzy niebem
i ziemi¹. Temu s³u¿y g³oszenie Ewangelii, które g³êboko zakorzenione jest w czasie i w historii. I choæ zadanie mo¿e okazywaæ siê ogromne, chrzecijañska nadzieja jest silniejsza. Ona prowadzi do królestwa
jako rzeczywistoci ostatecznej, a przez to pozwala byæ w wiecie
i tworzyæ jego najpiêkniejsz¹ historiê.
W g³oszeniu królestwa Bo¿ego specjaln¹ rolê odgrywaj¹ ubodzy. To
anawim wybiera Jezus na pierwszych adresatów Ewangelii. Chrystus
identyfikuje siê z nimi, bo droga ubóstwa jest dla niego drog¹ ¿ycia.
21

EG 181.
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Papie¿ zauwa¿a, ¿e zbawienie dociera do cz³owieka przez fiat pokornej dziewczyny z ma³ego kraju,
zagubionego na peryferiach wielkiego imperium. Zbawiciel narodzi³ siê
w stajni, miêdzy zwierzêtami, jak zdarza³o siê to w przypadku ludzi najbardziej ubogich; zosta³ ofiarowany w wi¹tyni z dwoma ma³ymi go³êbiami, stanowi¹cymi ofiarê tych, którzy nie mogli sobie pozwoliæ, by zap³aciæ za baranka (por. £k 2,24; Kp³ 5,7). Dorasta³ w domu prostych
robotników i w³asnymi rêkami zarabia³ na chleb. Gdy zacz¹³ g³osiæ Królestwo, sz³y za Nim t³umy wydziedziczonych, i w ten sposób wype³ni³o siê
to, o czym sam powiedzia³: Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿
Mnie namaci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê (£k 4,18).
Uginaj¹cych siê pod brzemieniem cierpienia, dotkniêtych ubóstwem zapewni³, ¿e Bóg nosi ich w g³êbi swego serca: B³ogos³awieni [jestecie]
ubodzy, albowiem do was nale¿y królestwo Bo¿e (£k 6,20); uto¿sami³ siê
tak¿e z nimi: Bo by³em g³odny, a dalicie mi jeæ, i naucza³, ¿e mi³osierdzie wzglêdem nich jest kluczem do nieba (por. Mt 25,35n)22.

Ubóstwo materialne jest jednym z podstawowych znaków królestwa Bo¿ego, poniewa¿ to sam Bóg jako pierwszy wybiera ubogich.
Jezus ¿yje ubogo. Ubodzy pozostaj¹ te¿ aposto³owie, którzy dziel¹
z Nim te same uczucia. Dzielenie ubóstwa jest sposobem na uto¿samienie z Chrystusem, który przychodzi do swoich uczniów w³anie
jako ubogi. Opcja na rzecz ubogich jest form¹ mi³oci do Boga, która
ukonkretnia siê w stosunku do Chrystusa. Choæ On jest nieobecny, to
przechodzi do swoich w ubogich. Kiedy tê now¹ obecnoæ siê odkrywa, niczego siê nie traci. Ubóstwo mo¿e bowiem ubogaciæ, tak jak sta³o siê to w Nazarecie: Syn Bo¿y sta³ siê ubogim, aby nas ubóstwem
swoim ubogaciæ (por. Flp 2,5)23.
Obok ubóstwa materialnego papie¿ podkrela te¿ wartoæ ubóstwa
duchowego. Nie chodzi tu jednak u kryzys duchowoci jako takiej, co
wskazywa³oby na sprzeciw wobec samego królestwa Bo¿ego, ale
o dowiadczenie swoistej niemocy w ich cierpieniu. Ubodzy dziêki w³asnym cierpieniom znaj¹ Chrystusa cierpi¹cego24. Ich ból przemawia
mocniej ni¿ s³owa. Ich ¿ycie staje siê prawdziw¹ ewangeli¹, nad któr¹
innym trzeba siê pochyliæ, adorowaæ, troszczyæ, s³uchaæ i broniæ. Franciszek bardzo stanowczo odrzuca litoæ okazan¹ ubogim, uznaj¹c w niej
tylko po³owicznoæ dzia³añ i postaw prawdziwie chrzecijañskich.
22
23

EG 197.
Por. Franciszek, Orêdzie na wiatowe Dni M³odzie¿y 2014, 4, OsRomPol 2 (359) 2014,

s. 13.
24
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Nasze zaanga¿owanie nie polega wy³¹cznie na dzia³aniach albo na programach promocji i opieki. To, co uruchamia Duch, nie jest przesadnym aktywizmem, ale przede wszystkim uwag¹ skierowan¹ na drugiego cz³owieka, uwa¿aniem go za jedno z samym sob¹. Ta wra¿liwoæ mi³oci jest
pocz¹tkiem prawdziwego zatroskania o jego osobê i od niej wychodz¹c,
pragnê szukaæ skutecznie jego dobra. Zak³ada to docenianie ubogiego
z jego dobroci¹, z jego sposobem ¿ycia, z jego kultur¹, z jego sposobem
prze¿ywania wiary. Autentyczna mi³oæ jest zawsze kontemplatywna, pozwala nam s³u¿yæ drugiemu nie z koniecznoci lub pró¿noci, ale poniewa¿ jest piêkna, niezale¿nie od pozorów. Z mi³oci bowiem, która sprawia, ¿e kto staje siê nam mi³y, udzielamy mu czego darmo. Ubogi, gdy
jest kochany, uwa¿any jest za co cennego, a to odró¿nia opcjê na rzecz
ubogich od jakiejkolwiek ideologii, od jakiejkolwiek próby wykorzystania
ubogich w celach osobistych lub politycznych. Jedynie poczynaj¹c od tej
realnej i serdecznej bliskoci, mo¿emy odpowiednio im towarzyszyæ na
ich drodze wyzwolenia. Jedynie to sprawi, ¿e stanie siê mo¿liwe, by
w ka¿dej chrzecijañskiej wspólnocie ubodzy czuli siê jak u siebie w domu. Czy¿ taki styl bycia nie sta³by siê najwiêksz¹ i najbardziej skuteczn¹ form¹ g³oszenia dobrej nowiny o Królestwie Bo¿ym?. Bez opcji preferencyjnej na rzecz ubogich «g³oszenie Ewangelii  bêd¹ce przecie¿
pierwszym nakazem mi³osierdzia  mo¿e pozostaæ niezrozumiane i uton¹æ w powodzi s³ów, którymi i tak jestemy nieustannie zalewani we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie przez rodki przekazu»25.

Kolejnym elementem królestwa Bo¿ego jest zmaganie siê w jego
ustanowieniu. Papie¿ powo³uje siê na ewangeliczn¹ przypowieæ
o chwacie (por. Mt 13,24-30), aby pokazaæ napiêcie, jakie rodzi siê
miêdzy dobrem a z³em. Czasami mo¿e siê wydawaæ, ¿e dobro w postaci Ewangelii jest zag³uszane i niew³aciwie odbierane przez ludzi.
Ewangelizacja mo¿e nie przynosiæ owoców. Wynika to w³anie z dzia³ania tego, którego natur¹ jest bycie przeciwnikiem Boga i który ka¿de Jego dzia³anie próbuje zniszczyæ. Skutecznoæ chwastu jest ³atwa
do zaobserwowania, gdy zabiera on pszenicy ziemiê i wodê. Jednak
w ostatecznym rozrachunku to chwast siê wyrzuca, a pszenicê zatrzymuje. Dlatego walka dobra ze z³em, nawet za cenê utracenia czego,
okazuje siê byæ wpisana w ekonomiê Bo¿ego dzia³ania. Traci siê bowiem, aby zyskaæ; zyskuje siê wiêcej ni¿ siê straci³o. Franciszek zauwa¿a swoisty dynamizm miêdzy przestrzeni¹ królestwa i nieprzyjaciela. Obie s¹ na siebie nastawione, obie siê stykaj¹ i w ich naturê
wpisany jest konflikt:
25
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Konfliktu nie mo¿na ignorowaæ lub ukrywaæ. Trzeba go zaakceptowaæ. Ale
jeli pozostajemy w jego pu³apce, tracimy perspektywê, zacieniaj¹ siê horyzonty, a rzeczywistoæ staje siê fragmentaryczna. Gdy zatrzymujemy siê
na konflikcie, tracimy poczucie g³êbokiej jednoci rzeczywistoci.
W obliczu konfliktu niektórzy go po prostu dostrzegaj¹ i id¹ jakby siê
nic nie sta³o, umywaj¹c rêce, by ¿yæ dalej. Inni wchodz¹ w konflikt w ten
sposób, ¿e staj¹ siê jego wiêniami, trac¹ horyzont, przerzucaj¹ swój zamêt i niezadowolenie na instytucje, przez co jednoæ staje siê niemo¿liwa. Istnieje jednak trzeci sposób zmierzenia siê z konfliktem, bardziej
skuteczny: polega on na przyjêciu konfliktu, rozwi¹zaniu go i przemienieniu w ogniwo nowego procesu. B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój (Mt 5,9).
W ten sposób staje siê mo¿liwe rozwijanie komunii poród ró¿nic;
mog¹ jej sprzyjaæ tylko te szlachetne osoby, które maj¹ odwagê wznieæ
siê ponad powierzchniê konfliktu i dostrzegaj¹ najg³êbsz¹ godnoæ innych. Dlatego konieczne jest postulowanie nastêpuj¹cej zasady, nieodzownej dla budowania zgody spo³ecznej: jednoæ jest wa¿niejsza ni¿
konflikt. W ten sposób solidarnoæ, pojmowana w swym najg³êbszym znaczeniu jako wyzwanie, staje siê stylem tworzenia historii, rodowiska ¿ycia, w którym konflikty, napiêcia i ró¿nice mog¹ tworzyæ wielorak¹ jednoæ rodz¹c¹ nowe ¿ycie. Nie oznacza to popierania synkretyzmu ani
wch³aniania jednych przez drugich, ale rozwi¹zanie na wy¿szym poziomie, zachowuj¹ce w sobie cenn¹ konstruktywnoæ dwóch przeciwstawnych biegunów.
To ewangeliczne kryterium przypomina nam, ¿e Chrystus zjednoczy³
wszystko w sobie: niebo i ziemiê, czas i wiecznoæ, cia³o i ducha, osobê
i spo³eczeñstwo. Znakiem rozpoznawczym tej jednoci i pojednania wszystkiego w sobie jest pokój. Chrystus jest naszym pokojem (Ef 2,14)26.

Walka dobra ze z³em jest oczywista, jednak¿e zwyciê¿y tylko jedno  dobro. Up³ywaj¹cy czas jest czynnikiem dzia³aj¹cym na rzecz
dobra, a widocznymi owocami kie³kuj¹cego dobra s¹ jednoæ i pokój.
Królestwo Boga ujawnia siê tam, gdzie panuje jednoæ oraz pokój. Oba
nie powinny byæ postrzegane jako rezultat ludzkich zabiegów, lecz
jako dzie³o Ducha Bo¿ego. To On zestraja ró¿nice, aby tworzyæ jednoæ. Taka synteza jest piêkna i oddaje w istocie pojednan¹ ró¿norodnoæ27. Nowa jednoæ okazuje siê ca³oci¹  czym wiêcej ni¿ suma
poszczególnych czêci. Tylko ca³oæ pozwala dostrzec dobro i korzyci,
EG 226-229. Takie powszechne napiêcie prowadzi papie¿a do podkrelania, ¿e wszyscy ochrzczeni powinni byæ zaanga¿owani w ustanawianiu basileia: wszyscy s¹ jego g³osicielami i misjonarzami. Por. Franciszek, Anio³ Pañski 7.07.2013, OsRomPol 8-9 (354) 2013,
s. 59-60.
27
Por. EG 230.
26
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jakie z niego wynikaj¹ dla wszystkich. Ograniczenie, choæ wynika
z ludzkich mo¿liwoci, nie sprzeciwia siê tej zasadzie, jeli nie oznacza ucieczki, osamotnienia lub wykorzenienia. Tam, gdzie cz³owiek
¿yje, tam wzrasta, pracuje, uwiêca siebie i innych. Choæ ka¿dy zachowuje swoj¹ indywidualn¹ i cenn¹ to¿samoæ, to jako taki, niepowtarzalny i jedyny, wchodzi we wspólnotê ubogacaj¹ j¹ w³asnymi talentami. Cz³owiek winien zachowaæ nieustann¹ otwartoæ na to, co inne
i próbowaæ prowadziæ dialog ubogacaj¹cy i poszerzaj¹cy horyzonty
ludzkiego mylenia28. S³uchaj¹c innych i wypowiadaj¹c swoje w³asne
opinie mo¿e bardziej rozwin¹æ siebie oraz pobudziæ innych do rozwoju. Takie pojedyncze dzia³ania chrzecijan w wiecie przypominaj¹
ewangeliczny zaczyn, który zakwasza ca³e ciasto. Im go wiêcej, tym
ciasto lepsze; tym lepiej po³¹czone s¹ wszystkie jego elementy. Dlatego Franciszek stwierdza:
W Ewangeliê wpisane jest kryterium ca³oci: nie przestaje byæ Dobr¹
Nowin¹, póki jest g³oszona wszystkim, póki zap³adnia i uzdrawia wszystkie wymiary cz³owieka a¿ po³¹czy wszystkich ludzi przy stole Królestwa29.

Franciszek czyni z królestwa Bo¿ego bardzo wa¿ny element chrzecijañskiej wizji dziejów wiata. Wydaje siê, ¿e to pojêcie biblijne wskazuje na teokracjê: Bóg jest zawsze i we wszystkim pierwszy. Absolutne
pierwszeñstwo Boga powinno uwidaczniaæ siê we wszystkim, co cz³owiek czyni30. Jego zaanga¿owanie na rzecz w³asnego rozwoju oraz rozwoju spo³eczeñstwa powinno byæ tak¿e ukierunkowane na Boga. Celem
bowiem wszystkich dzia³añ ma byæ Bóg. Dlatego te¿ teokracja jako cecha basileia ods³ania siê najbardziej w ¿yciu spo³ecznym. Dla papie¿a
idea królestwa Bo¿ego nie jest ograniczona do teologii, ale wkracza 
jako czynnik pobudzaj¹cy  w szerok¹ rzeczywistoæ doczesn¹ cz³owieka. ¯ycie ludzkie wraz z rozmaitymi elementami ludzkiego dzia³ania
powinno byæ miejscem ukazywania siê, budowania oraz oczekiwania na
pe³niê królestwa Bo¿ego.
28
Papie¿ wskazuje na koniecznoæ takiego dialogu na p³aszczynie miêdzypañstwowej,
spo³ecznej oraz religijnej. Tak szeroko prowadzony dialog pozwala na ukazanie wartoci
pe³nego rozwoju cz³owieka i dobra wspólnego wszystkich. Por. EG 238-258.
29
EG 237.
30
W jednym z przemówieñ papie¿ stwierdza: Ubóstwo jako przezwyciê¿anie wszelkiego egoizmu, wed³ug logiki Ewangelii, która uczy ufnoci w Bo¿¹ Opatrznoæ. Ubóstwo jako
ukazywanie ca³emu Kocio³owi, ¿e to nie my budujemy królestwo Bo¿e, to nie ludzkie rodki powoduj¹ jego wzrost, ale sprawia to przede wszystkim moc, ³aska Pana, dzia³aj¹ca poprzez nasz¹ s³aboæ, Franciszek, Spotkanie z prze³o¿onymi ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych
8.05.2013, OsRomPol 7 (353) 2013, s. 8.
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Bo¿e panowanie w wiecie rozpoczyna siê wraz z wcieleniem Syna
Bo¿ego. Franciszek mocno podkrela ten aspekt chrystologiczny królestwa. Osoba i dzie³o Jezusa s¹ kluczem do zrozumienia tajemnicy
królestwa Bo¿ego. Jego postawa, s³owa, gesty s¹ wyznacznikiem tego,
jak cz³owiek ma wchodziæ w panowanie Boga. Jezus uczy królestwa
Bo¿ego i najbardziej je w sobie realizuje31. Wezwanie do naladowania
Jezusa jest równoznaczne z wezwaniem do budowania królestwa Bo¿ego. Papie¿ stwierdza:
Wierzymy Ewangelii mówi¹cej, ¿e królestwo Bo¿e jest ju¿ obecne w wiecie, rozrasta siê tu i tam na ró¿ne sposoby: jak ma³e ziarno, które mo¿e
przemieniæ siê w wielk¹ rolinê (por. Mt 13,31-32), jak garæ zaczynu zakwaszaj¹ca wielk¹ masê (por. Mt 13,33) i jak dobre ziarno, które ronie
poród chwastów (por. Mt 13,24-30) i mo¿e nas zawsze pozytywnie zaskoczyæ. Jest obecne, przychodzi na nowo, walczy, by ponownie zakwitn¹æ.
Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, ¿e w ka¿dym miejscu pojawiaj¹
siê zarodki tego nowego wiata, i nawet gdyby zosta³y ciête, wyrastaj¹ na
nowo, poniewa¿ zmartwychwstanie Pana przeniknê³o ju¿ ukryte w¹tki
historii, poniewa¿ Jezus nie zmartwychwsta³ na pró¿no. Nie b¹dmy na
uboczu tego marszu ¿ywej nadziei!32

31
Zwi¹zek Chrystusa i królestwa wyra¿a siê bardzo mocno w przebaczeniu. Jezus umiera bowiem za ludzi, daj¹c im przebaczenie, za samo królestwo jest egzystencjaln¹ sytuacj¹
przebaczenia dla ka¿dego cz³owieka. Ka¿dy grzesznik, który dowiadcza przebaczenia jest
w królestwie Boga:  [Dobry ³otr] to ów cz³owiek, który zb³¹dzi³ w ¿yciu, na samym koñcu
skruszony lgnie do Jezusa ukrzy¿owanego, b³agaj¹c: Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa (£k 23,42). A Jezus mu obiecuje: Dzi bêdziesz ze Mn¹ w raju (w. 43)  swoje
królestwo. Jezus wypowiada jedynie s³owo przebaczenia, a nie potêpienia; a gdy cz³owiek
znajduje odwagê, by poprosiæ o to przebaczenie, Pan nigdy nie pozwala, aby taka proba
zosta³a odrzucona. Dzi wszyscy mo¿emy pomyleæ o historii naszego ¿ycia, o naszej drodze. Ka¿dy z nas ma swoj¹ historiê; ka¿dy z nas ma tak¿e swoje b³êdy, swoje grzechy, swoje
chwile szczêliwe i swoje mroczne chwile. Dobrze nam zrobi dzisiaj mylenie o naszej historii i patrzenie na Jezusa, i z serca powtarzanie Mu wiele razy, ale z sercem, w milczeniu,
ka¿dy z nas: «Pamiêtaj o mnie, Panie, teraz gdy jeste w swoim królestwie! Jezu, pamiêtaj
o mnie, bo chcê staæ siê dobry, chcê staæ siê dobra, ale nie mam si³y, nie mogê: jestem grzesznikiem, jestem grzesznic¹. Ale pamiêtaj o mnie, Jezu! Ty mo¿esz o mnie pamiêtaæ, bo Ty
jeste w centrum, Ty jeste w³anie w swoim królestwie!». Jakie to piêkne! Uczyñmy to dzi
wszyscy, ka¿dy w swoim sercu, wiele razy. «Pamiêtaj o mnie, Panie, Ty, który jeste w centrum, Ty, który jeste w swoim królestwie!». Obietnica Jezusa z³o¿ona dobremu ³otrowi daje
nam wielk¹ nadziejê: mówi nam, ¿e ³aska Bo¿a jest zawsze obfitsza ni¿ modlitwa, w której
o ni¹ siê prosi. Pan daje zawsze wiêcej, jest bardzo hojny; daje zawsze wiêcej ni¿ to, o co jest
proszony: prosisz Go, aby o tobie pamiêta³, a On prowadzi ciê do swego królestwa! Jezus
jest w³anie centrum naszych pragnieñ radoci i zbawienia, Franciszek, Homilia na zakoñczenie Roku wiary, 24.11.2013, OsRomPol 1 (358) 2014, s. 22. Podobnie: ten¿e, Anio³ Pañski
1.01.2014, OsRomPol 2 (359) 2014, s. 38; ten¿e, Regina caeli 7.04.2013, OsRomPol 5 (352) 2013,
s. 48.
32
EG 278.
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Szczególne miejsce w królestwie Bo¿ym zarezerwowane jest dla
ubogich. Oni s¹ pierwszymi jego odbiorcami w³anie dlatego, ¿e s¹
ubodzy. Ubóstwo jest  zdaniem papie¿a  istotnym elementem panowania Boga w cz³owieku. Taki silny akcent na ubóstwo wynika byæ
mo¿e z faktu, ¿e cz³owiek nieposiadaj¹cy wiele pozostaje otwarty
i ufny wobec Boga. Widzi w Nim pomoc, oparcie, nadziejê dla siebie.
Bóg jest wszystkim dla ubogiego. Papie¿ przypomina, ¿e taka droga
ogo³ocenia by³a drog¹ samego Jezusa. On nic w tym wiecie nie posiada³, nie mia³ gdzie g³owy sk³oniæ (£k 9,58), a jednak by³ bogaty
relacj¹ od Ojca. Czy¿ aposto³owie nie podziwiali Jego modlitwy? Tak
bardzo byli zafascynowani Jego rozmowami z Bogiem, ¿e prosz¹ Go:
Panie naucz nas siê modliæ (£k 11,1). Jezus nic nie posiada³ z tego
wiata, ale mia³ to, co najcenniejsze  samego Boga. Cz³owiek ubogi
jest jakby podatniejszy na Boga, bardziej otwarty na Niego i bardziej
Go potrzebuj¹cy. Do takich ludzi nale¿y Jego królestwo.
Królestwo Bo¿e jest rzeczywistoci¹ ostateczn¹33. Kiedy Bóg bêdzie
we wszystkim i wszystkich pierwszy, wtedy spe³ni siê Jego wola. Stworzenie wróci do swego Stwórcy, s³uga do Pana. I choæ tu i ówdzie Bóg
panuje, a Jego królestwo ju¿ daje siê rozpoznaæ, to jednak potrzeba
wysi³ku, by te eschatologiczne ziarna wydawa³y swój owoc i przemienia³y Koció³ i wiat. Koció³ g³osi obecnoæ basileia, ale oczekuje tak¿e jej pe³ni. Przez to, co robi, jak ¿yje i g³osi Dobr¹ Nowinê odnawia
wci¹¿ te przestrzenie, gdzie Bóg panuje lub przygotowuje te, gdzie
dopiero bêdzie panowa³34. Na tej drodze pomaga Kocio³owi przyk³ad
Maryi, do której mo¿e wo³aæ z ufnoci¹:
Ty, Dziewico s³uchania i kontemplacji, Matko mi³oci, Oblubienico wiecznych zalubin, wstawiaj siê za Kocio³em, którego jeste najczystsz¹ ikon¹, aby siê nigdy nie zamyka³ i nie zatrzymywa³ w swojej pasji odnowienia Królestwa35.

33
W jednym z przemówieñ Franciszek stwierdza: Jaki jest cel tego ludu? Celem jest
królestwo Bo¿e, zapocz¹tkowane na ziemi przez samego Boga, które musi byæ rozszerzane
a¿ osi¹gnie pe³niê, kiedy uka¿e siê Chrystus, nasze ¯ycie (por. Lumen gentium 9). Celem jest
zatem pe³na jednoæ z Panem, za¿y³oæ z Panem, wejcie w Jego boskie ¿ycie, w którym
bêdziemy cieszyli siê Jego bezmiern¹ mi³oci¹, ¿yli w pe³ni radoci, Franciszek, Audiencja
generalna 12.06.2013, OsRomPol 8-9 (354) 2013, s. 50.
34
Jeli Bóg nieustannie dzia³a i przemienia cz³owieka i wiat, to królestwo Bo¿e okazuje siê byæ rzeczywistoci¹ dynamiczn¹ i odnawiaj¹c¹ wszystko. Jezus mówi: Ja czyniê
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