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25. «Jak rozpoznać tę twarz, 
pośród tak wielu podobnych 
ludzkich twarzy»?

2021-2022

«Kiedy obecność Jezusa zaczęła się narzucać, a sława o Nim zaczęła się rozprzestrzeniać, ze 
względu na to, co mówił i robił, zaczęły również krążyć różne interpretacje Jego postaci, do 
czego przyczynili się ci, którzy czuli, że ich władza jest zagrożona, że zagrożony jest ich „au-
torytet”, to znaczy uczeni w Piśmie, faryzeusze, intelektualiści i przywódcy ludu. Jak ci, którzy 
poszli za Nim jako pierwsi, mogli zrozumieć, że warto było iść za tym Człowiekiem, związać 
się z Nim, oprzeć na Nim całe życie?
Jak rozpoznać tę twarz pośród tak wielu podobnych ludzkich twarzy? Jakim kryterium może-
my się posłużyć? 
[…] Jedynym właściwym kryterium rozpoznawania obecności, które nadają życiu właściwy 
sens, jest to, za pomocą którego natura wprowadza nas w powszechne porównywanie z tym 
wszystkim, co napotykamy – serce, to znaczy ten zbiór oczywistości i potrzeb – prawdy, pięk-
na, sprawiedliwości, szczęścia – które wyłaniają się w nas, gdy jesteśmy zaangażowani w to, 
co przeżywamy.» 
Działają w nas i nie odpuszczają nam, nawet wbrew nam samym, obiektywne i nieomylne 
kryteria. […]
Nie możemy uniknąć konstytutywnych kryteriów serca, potrzeby znaczenia, sprawiedliwości, 
szczęścia, miłości. Do pewnego momentu można je cenzurować, ale nie można ich wykorze-
nić. Znajdują się wewnątrz doświadczenia. […] „Gdyby nie było prawdą, że zasady, według 
których osądza się własne doświadczenie, mieszczą się w samym doświadczeniu, człowiek 
byłby wyobcowany, ponieważ aby osądzić siebie, musiałby zależeć od czegoś innego niż on 
sam”. Takie wymogi nie rodzą się w tym, kto czegoś doznaje, „ale rodzą się w nim wobec 
czego doznaje, będąc zaangażowanym w to, czego doznaje” (Giussani) i osądzają to, czego 
doznaje».

(J. Carrón, Czy jest nadzieja? Fascynacja odkryciem, 
Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża w Opolu, 2021, s. . 79-81)

Proponujemy ci lekturę świadectwa Martina: «Tutaj zapominasz nawet o telefonie komórko-
wym», clonline.org

Na czym opierasz całe swoje życie?

Przypominamy o możliwości wysyłania pytań i świadectw na stronę 
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

„CZY JEST NADZIEJA? FASCYNACJA ODKRYCIEM”
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