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Co znaczy owo stawanie się dzieckiem ? N a pewno nie chodzi tu  o pow rót do dzieciń
stwa w  sensie fizycznym, biologicznym, gdyż taki je s t  niemożliwy. Jest jednak  możliwy i 
przez Chrystusa proponowany pow rót do postawy życiowej dziecka. W  czym  możemy 
„upodabniać się do dziecka” ; w  czym  dziecko godne je s t naśladowania?

1) Dziecko zwykle nie je s t  obciążone balastem  fałszu. N ie umie kombinować. Jest 
prostolinijne. N iekiedy potrafi w ydać rodziców, którzy kłamią. A my...?

2) D ziecko bierze wszystko na serio. N aw et to, co je s t mówione w  bajkach, dla dziecka 
je s t jakby  realne. D la dziecka nawet lalki, zabawki są jak b y  żywe. A  my...? Czy bierzem y 
wszystko na serio...?

3) D ziecko kocha ludzi i wierzy im. M a zaufanie do rodziców, do ludzi, których kocha. 
A  my...?

4) Dziecko nie m a przeszłości. N ie ciąży na nim  grzeszna przeszłość, gdyż je j jeszcze 
nie było.

A u nas, dorosłych...? Jak trudno niekiedy oderwać się od grzesznej przeszłości, jak  
trudno skończyć z nałogiem, ja k  trudno zejść z utartych kolein naszego życia. Jakże na
wracamy do tego, co było. Rozważamy, a  może by jeszcze powtórzyć? I zdarzają się nam 
nieszczęsne powtórzenia. Jeśh  chcem y się nawrócić, musimy odwrócić się od przeszłości, 
zapomnieć o tym, co było, i żyć jakby  każdego dnia od nowa, zaczynać jakby  od początku. 
Przeszłość nie może panować nad nami, ciążyć nam.

Patrzm y przeto w  przyszłość. D roga do autentycznej wielkości je s t  przed każdym  z 
nas. Spróbujmy na nowo praktykować Ewangelię, a  okaże się, że weszhśmy ponownie na 
drogą prow adzącą do wielkości.
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Zazdrość i zgorszenie

1. G łupota zazdrości

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli podejm uje dwa główne tematy: zazdrości i zgor
szenia. Uczyńmy je  przedm iotem  naszej medytacji homilijnej.

Czytanie pierwsze opowiada o pewnym  zdarzeniu z życia M ojżesza. Był on  przyw ód
cą  politycznym  i duchowym  ludu; był największym  z proroków, czyli tym, którym  posłu
guje się Bóg, żeby przekazywać ludowi sw ą wolę. Jednakże pewnego dnia jego  rola jako 
proroka została poddana w  wątpliwość, bo oto także inni w  obozie zaczęli prorokować, to 
znaczy przem awiać w  imię Boga. Jozue poprosił M ojżesza, żeby zabronił im  prorokować. 
W ówczas M ojżesz mu odpowiedział: „Oby tak cały lud Pana prorokował, oby m u dał Pan 
swego ducha!” . (Lb 11, 2 ).

Podobny fakt miał m iejsce w  zw iązku z Jezusem. „Nauczycielu -  powiedział do Niego 
pewnego dnia Jan -  widzieliśm y kogoś, kto nie chodzi z nami, ja k  w  Twoje imię w yrzucał 
złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniaj
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cie mu, bo nikt, kto czyni cuda w  imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto 
bow iem  nie je s t przeciwko nam, ten  je s t z nami»” (M k 9, 38-40).

Te dwa zdarzenia m ów ią nam, że D uch wieje tam, gdzie chce (por. J 3,8); działania 
Bożego nie m ożna krępować i ograniczać jedynie do określonych form. Jednocześnie ujaw
nia się w  tych zdarzeniach postaw a zazdrości.

Czego ludzie sobie najczęściej zazdroszczą? W artości materialnych: pieniędzy, m iesz
kania, samochodu, sławy, premii, awansu... Także dóbrpsychiczno-duchow ych: talentów, 
uzdolnień, sukcesów, powodzenia, sprytu. Postaw a zazdrości powoduje negatywne skut
ki: oddala ludzi od siebie, zam yka ich w  sobie, czyni obłudnymi, jednym  słowem  pow odu
je  w ew nętrzną zgryzotę.

Zazdrość nie je s t nieuleczalna. Posiadamy na n ią  lekarstwo. Dobrym  lekiem  na zazdrość 
je st radowanie się z cudzego dobra, talentów, sukcesów, osiągnięć, a  także cieszenie się z 
własnych dokonań. Bóg mądrze podzielił talenty. Dostosował je  do naszego powołania

Zazdrość -  m ów ią m ądrzy ludzie -  to najgłupszy grzech, z którego nie m a żadnej 
realnej czy pozornej korzyści. Dlatego należy się z niej nieustannie leczyć.

Drugi ważny tem at dzisiejszej liturgii to problem  zgorszenia.

2. Gorszyciele i zgorszeni

M ówiąc o zgorszeniu, zwróćmy uwagę na podwójną rolę, w  której możemy się w  związ
ku z nim  znaleźć. M ożemy sami być powodem zgorszenia, czyli możemy naszym słowem, 
działaniem gorszyć drugich, ale także sami możemy gorszyć się postępowaniem  innych.

Sianie zgorszenia je s t poważnym wykroczeniem  moralnym. Zastanawiamy się d lacze
go tak ostre słowa wypowiedział Chrystus na tem at tych, którzy sieją zgorszenie: „Kto by 
się stał pow odem  grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, tem u byłoby lepiej 
uwiązać kam ień młyński u szyi i w rzucić go w morze. Jeśli tw oja ręka je s t d la  ciebie 
pow odem  do grzechu, odetnij ją ; lepiej je s t dla ciebie ułom nym  wejść do życia wiecznego, 
niż z dw iem a rękam i pójść do piekła w  ogień nieugaszony” (M k 9, 42-44). Zwykle te 
surowe słowa odnosimy do sfery czystości seksualnej. Owszem, dotyczą one tej właśnie 
dziedziny, ale należy je  rozszerzyć na wszelkie zło, które czynimy i k tórym  gorszą się inni 
ludzie. Jeśli w racasz pijany, je śh  robisz awantury -  co to jes t?  -  zgorszenie!. Jeśli k ła
miesz, oszukujesz, nie klękasz do modlitwy, nie przychodzisz w  niedziele i święta na M szę 
św. -  też jesteś wtedy gorszycielem  Jeśli kpisz sobie publicznie z  praw d wiary, z nauki 
Kościoła, k tóra wydaje ci się za  trudna i nieżyciowa, też w tedy m ożesz być gorszycielem.

Po D niu N auczyciela pojechała klasa i dw óch wychowawców w  góry. M łodzież nawet 
na wycieczce pam iętała o wychowawcach. Pani otrzym ała bukiecik kwiatów. W ychowawca 
otrzym ał butelkę alkoholu. Przyjął bez żadnego zażenowania. W ieczorem  było spotkanie 
przy ognisku. N auczyciel w yjął podarow aną butelkę. Odważniejsi przyjęli poczęstunek. 
W krótce zjawiły się następne butelki. N ie dała się namówić na picie tylko nauczycielka 
i jed n a  uczennica. Po ognisku pow rócili na miejsce noclegowe. I tu zaczęły się okrzyki, 
posypały wulgarne słowa; był rozgardiasz prawie do rana. A wszystko stało się za spraw ą 
pana wychowawcy, który przyjął butelkę i zaakceptował libację. „Kto by się stal pow o
dem  grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, tem u byłoby lepiej uwiązać ka
m ień młyński u  szyi i w rzucić go w morze” (M k 9, 42).
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A  ja k  zachowujemy się w  sytuacji doświadczania zgorszenia? Spotykany  ludzi, k tó
rzy nas gorszą, ludzi którzy się gorszą. Gorszyli się kiedyś faryzeusze, że Chrystus uczto
w ał z celnikami, że rozm awiał z jaw nogrzesznicą, że uzdraw iał w  szabat.

L iczba gorszących się dziś się powiększyła. D la niektórych rzekom ym  pow odem  zgor
szenia je s t sam  K ościół. Gorszyli się niektórzy przepychem  Kościoła, jego  bogactwem , 
niem oralnym  życiem  niektórych duchownych. Z  pew nością spotkaliśmy takich  ludzi, k tó
rzy zgorszyli się postaw ąjakiegoś duchownego i wskutek tego -  ja k  tłum aczyli się -  prze
stali spełniać praktyki religijne, oddalając się od  Kościoła. Trzeba tu  odróżnić koniecznie 
zgorszenie faryzejskie od  zgorszenia „m aluczkich”, gorszenie się nauką czy postaw ą Chry
stusa od  gorszenia się z Kościoła. Powinniśmy mieć dojrzale spojrzenie na Kościół, na 
dobro i zło w  nim  czynione. Należy tu  zawsze odróżniać istotę rzeczy od czegoś m arginal
nego, elem ent boski i elem ent ludzki. D ojrzałych ludzi nigdy nie gorszy obecność zła, co 
najwyżej napaw a ich  smutkiem i bólem, ale nie w pływa negatywnie na ich  postępowanie. 
Powinniśmy wypracowywać w sobie dojrzałe spojrzenie na  rzeczywistość życia, by nie 
ulegać zgorszeniu. Czym  innym  je s t skarb, a  czym  innym naczynie, w  którym  się znajdu
je . W artość skarbu tkwi w  nim  samym, a nie w  naczyniu, w  którym  je s t podawany. Świę
tość i w artość K ościoła pochodzi od Boga, a  nie od  ludzi.

3. N a fali daw ania dobrego świadectwa

N a kanwie powyższych refleksji sformułujmy kilka postulatów  praktycznych:
1) Leczmy się zchoroby zazdrości, która nambardzo utrudnia chrześcijańskie życie. Cieszmy 

się autentycznie z osiągnięć naszych bliźnich, z ich sukcesów, osiągnień, z ich dobra
2) N ie bądźm y nigdy pow odem  do grzechu, a przez to również pow odem  zgorszenia 

dla innych, szczególnie dla „m aluczkich”, dla naszych podopiecznych, dzieci, uczniów, 
studentów, wychowanków. Zły przykład często może zrujnować drogiego człowieka; może 
go zachęcać do czynienia zła albo też przynajmniej może go z czynionego zła rozgrzeszać.

3) Bądźm y dojrzali i nie gorszmy się złem, którego doświadczamy w  życiu. Bierzmy 
przykład z dobrych wzorów. Zresztą, w  każdym  człowieku tkwi jak ieś dobro i od każdego 
człowieka m ożna się czegoś szlachetnego nauczyć.

4) Prośm y dziś Chrystusa o światło dla umysłu i duchow ą siłę dla woli, abyśmy docho
wali w ierności Jego słowu, dziś nam  przekazanemu.
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Z teologii małżeństwa i rodziny

1. Główne przesłanie niedzieli -  w izja małżeństwa i rodziny

N a dzisiejszej Eucharystii ze skarbca biblijnego otrzymaliśmy bardzo ważne poucze
nie na tem at małżeństwa i rodziny. M usim y zatem  rozpocząć nasze rozważania od w y


