
Bogusław Drożdż

27 niedziela zwykła - Jedność w
miłości małżeńskiej
Wrocławski Przegląd Teologiczny 2/1, 166-168

1994



166 POMOCE DUSZPASTERSKIE

bliscy -  rodzice, wychowawcy, przyjaciele, mój duszpasterz, lekarze. Dzięki ich 
wiedzy i doświadczeniu -  pod warunkiem, że im zaufam -  mogę uniknąć wielu 
niebezpieczeństw. Bóg w trosce o mnie i każdego -  stawia na „drodze” często tych 
właśnie ludzi, którzy uczą, przypominają, karcą.

Zewnętrzne przyczyny zgorszenia (narkotyki, pornografia) są czasem tropione 
i ścigane przez prawo, lecz jego skuteczność jest jednak nieproporcjonalnie mała 
w stosunku do skali tych zagrożeń. Dlatego też przed tym „zagrożeniem zewnę
trznym” każdy musi się zabezpieczyć „od wewnątrz”. Najgroźniejsze bowiem 
zgorszenia pochodzą „z nas samych”.

Zgorszenia „od środka”. Nie zawsze potrafimy sobie to uświadomić. Pewnie też 
dlatego te przyczyny zgorszenia są bardziej niebezpieczne. Trudno je zidentyfikować, 
nazwać po imieniu. Trzeba by wtedy podjąć „walkę z sobą” a to przecież 
najtrudniejsze. Może dlatego tak łatwo gorszy nas „zdrowa ambicja innych”. Może 
dlatego tych, którzy mimo swej sumienności i pracowitości „niczego” w życiu nie 
osiągnęli, nie potrafili się dorobić wielkiej fortuny, nazywamy „naiwnymi frajerami”.

Zgorszyć kogoś to wielki grzech. Ale nie mniejszym grzechem jest „gorszyć się” 
bez powodu, albo jeszcze gorzej, gorszyć się z powodu czyjegoś dobra. Popatrzmy na 
siebie. Czy nie pojawia się w nas zgorszenie wtedy, gdy ktoś w naszym gronie 
zachowuje się niekonwencjonalnie, nie tak jak wszyscy, nie tak jak wypada? 
Zgorszenie rodzi się zwykle tam, gdzie człowiek chciałby, aby ten drugi był na jego 
miarę. Dlatego czasem próbuje go „wepchnąć” w schemat swojego pojmowania 
dobra. A jeśli się nie mieści, albo też nie daje się on wcisnąć w te schematy, wtedy 
naraża się na surowy osąd i potępienie. Oceniany jest jako człowiek zły, grzeszny. 
Co więcej, temu zgorszonemu wydaje się, że ma obowiązek na takie „zło” reagować.

Taka postawa może zdarzyć się każdemu. Zdarzyło się to też Apostołom. 
N a u c zyc ie lu !  W id z ie liśm y  k o g o ś , k to  n ie  c h o d z i  z  n a m i, j a k  w  T w o je  im ię  w y p ę d za ł z łe  
duchy, i  za b ra n ia liśm y  m u , b o  n ie  c h o d z ił  z  n a m i. Zgorszyli się. Uznali, że „zły” jest 
ktoś, kto ze złem walczy. Zły jest ktoś, kto nie należy do ich grona. Może być więc 
podejrzany.

Do wszystkich tak zgorszonych Chrystus dzisiaj i zawsze mówi zdecydowanie: 
N ik t, k to  c zy n i c u d a  w  im ię  m o je , n ie  b ę d z ie  m ó g ł ź le  m ó w ić  o  M n ie . K to  n ie  je s t  
p rze c iw k o  n a m , je s t  z  n a m i!

ks. M a re k  M e n d y k
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Jedność w miłości małżeńskiej

L Konflikt
Są ludzie, którzy rozwiązując jakiś problem, interpretując jakieś wydarzenie, 

opisując jakieś wewnętrzne przeżycie -  sięgają często po jedno słowo, a mianowicie
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po słowo „konflikt”. Termin ten jak cudowny klucz -  w ich mniemaniu -  jest 
idealną, wystarczającą możliwością, dającą prawdziwe rozstrzygnięcia. Mówią: 
konflikt polityczny (droga do władzy), konflikt gospodarczy (np. zdobywanie rynków 
zbytu), konflikt społeczny (np. między ruchami czy grupami społeczno-kulturowymi), 
konflikt wewnętrzny (ścieranie się różnych myśli, pragnień, zachowań), czy konflikt 
pokoleń, małżeński, sąsiedzki...

Nietrudno zauważyć, że u podstaw każdego konfliktu leży podział. Stąd 
niezgodność intencji, interesów, takich bądź innych zabiegów. Czasami konflikt 
prowadzi do nowych rozwiązań, dobrych decyzji, zdrowych przemyśleń, postanowień, 
czyli do tego wszystkiego, co służy rozwojowi człowieka. Mamy wtedy do czynienia 
z pozytywnym i potrzebnym konfliktem, tzw. źródłowym. Czasami jednak prowadzi 
on do wzajemnej niechęci, zazdrości, niesprawiedliwości, nienawiści, czy wprost 
wojny. W tym wypadku jest to tzw. konflikt skutkowy.

2. Ten, który dzieli
Postawmy pytanie: komu na tym zależy, aby konflikt nie tylko był, ale aby był 

miarą współczesnej ludzkiej rzeczywistości?
Heroldem, głosicielem podziałów, konfliktów, wojen, nieporozumień jest szatan. 

To on rozdrabnia prawdę, dając każdemu po kawałku i przekonuje go, że ma 
całość. To on -  ojciec kłamstwa -  niszczy w umysłach ludzkich pojęcie jedności, 
drogą podkreślania tego, co dzieli. Niby niewinnie, ale bardzo skutecznie. 
Niewinnie, bo wmawia człowiekowi, że to należy do jego godności i wolności. 
Skutecznie, bowiem człowiek nie oświecony łaską Bożą nie widzi dalszych 
konsekwencji, koncentrując się na tym, co bliskie, wymierne, w zasięgu ręki i często 
tylko -  niestety -  materialne.

3. Ten, który łączy
Nie jest przypadkiem, że treścią modlitwy Chrystusowej, tuż przed Jego męką, 

była prośba o jedność. Źródłem jedności jest Bóg, ponieważ wszystko wyszło spod 
Jego ręki i wszystko ku Niemu zmierza: całe stworzenie, dzieje rodziny ludzkiej, 
historia poszczególnego człowieka. Przyjście Syna Bożego na ziemię wyraźnie tę 
jedność zaznaczyło oraz na nowo skierowało do człowieka Orędzie Jedności, które 
jest osobistym (tzn. skierowanym konkretnie do każdego człowieka) zaproszeniem. 
Należy tylko chcieć podjąć się tego, obiecującego życie wieczne, wezwania.

4. Jedność jest wyrazem miłości
Niewątpliwie, najpewniejszą drogą do jedności jest miłość. Właśnie miłość 

zakłada jedność. A domagając się wzajemności ubogaca jedność wiernością. Jedność 
jak woda wylewa się ze swego źródła -  miłości, płynąc koniecznym korytem 
wierności. Bez jedności miłość traci sens; bez wierności miłość zalewa się łzami -  
miłość z goryczy usycha.

Najlepszym obrazem miłości jest miłość oblubieńcza: miłość Boga do stworzenia, 
miłość Chrystusa do Kościoła oraz miłość małżeńska. Ta ostatnia zostaje, poprzez 
dzisiejsze słowo Boże, szczególnie uwydatniona. Nie tylko jako przykład, ale przede 
wszystkim jako rzeczywisty wymiar człowieczeństwa.
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5. Jedność małżeńska wyrazem prawdziwej miłości
Człowiek nie nia prawa niszczyć miłości małżeńskiej łamiąc jedność i zrywając 

więzy wierności. Nawet wtedy, gdy uzurpuje sobie całkowitą wolność w myśleniu 
i działaniu; gdy uważa siebie za niejako twórcę tej miłości. Właśnie z jednego tylko 
powodu: gdyż miłość jest powołaniem człowieka, a miłość małżeńska szczególnym 
jej przypadkiem. Co oczywiście świadczy, że ostateczną instancją, fundamentem tej 
miłości nie jest człowiek, ale Bóg, który jest pełnią Prawdziwej Miłości. To człowiek 
jest dla Tej Miłości stworzony. A nie miłość, według własnego widzimisię, dla 
człowieka. Miłość małżeńska w wierności i jedności nie jest igraszką, zabawą czy 
kaprysem; jest zobowiązaniem, czasami usilnym wezwaniem, ale na pewno jest 
szczęśliwą możliwością dla człowieka.

6. Miłość jest miłosierna
Tydzień Miłosierdzia, który z tą świętą Niedzielą rozpoczynamy, wskazuje na 

jeszcze jeden moment miłości małżeńskiej. Miłość szuka miłosierdzia, aby się 
zrealizować. W miłości małżeńskiej miłosierdzie jest po prostu wyrozumiałością, 
uczciwością i bezgraniczną ufnością; jest otwartym sercem miłości, bo jest przeba
czeniem. Miłość małżeńska od strony zewnętrznej domaga się jedności i wierności, 
natomiast od strony wewnętrznej woła i prosi o miłosierdzie, które jest jej 
żywotnością.

7. Chrystus jest życiem miłości małżeńskiej
Podniesienie miłości naturalnej do rangi sakramentalnej miłości nadprzyrodzonej 

mocą zbawiającego Chrystusa jest skałą trwałości małżeńskiej. Nie tylko zewnętrz
nej, wypływającej z (formalnego) przyrzeczenia, ale zwłaszcza wewnętrznej, która 
jest odbiciem modlitewnej zażyłości męża i żony z Chrystusem. Jego łaska jest 
gwarancją jedności, wierności i miłosierdzia w małżeństwie, w rodzinie, a przez 
rodzinę w społeczeństwie. Jeśli małżonkowie chcą, aby Chrystus żył w ich rodzinie, 
to tym samym szczerze zapewniają sobie wzajemnie miłość, która jest ich 
rzeczywistym uświęceniem.

ks. B o g u s ła w  D r o ż d ż
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Jezus uczy mądrości

1. Świadomość obecności Boga
Jak trudno jest żyć bez świadomości obecności Boga w życiu, wiedzą tylko ci, 

którzy tego doświadczają. Czy jednak można całkowicie uwolnić się od tej 
świadomości? A jeśli już, to w jakim celu? Po co? Czy rzeczywiście człowiek może 
znaleźć powody, dla których warto zrezygnować z myślenia o Bogu?


