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Naśladujm y gorliwych małżonków. Uzdrawiajmy nasze rodziny, by  były domowymi 
Kościołam i, by  rosła w  nich B oża chwała, by były one -  ja k  się wyraził Sobór W atykański 
II -  „szkołam i bogatszego człowieczeństwa” .

ks. Ignacy Dec

28. NIEDZIELA ZWYKŁA -  15 X 2000

Uboga droga do zbawienia

1. Pytanie o drogę do życia w iecznego

W  codziennym  życiu stawiamy często pytania o sposób osiągnięcia w ytyczonych przez 
nas celów. Pytamy, ja k  się dostać na studia. W  jak i sposób załatwić sobie pracę? Jak  zała
twić sobie wyjazd za granicę? Jak zdobyć w  życiu fortunę? Czym  sobie zaskarbić sympa
tię u  szefa? Jak zyskać sobie uznanie i autorytet w śród otoczenia? Rzadziej ludzie pytają, 
ja k  stać się uczciwym, szlachetnym? Jak zostać świętym człowiekiem?

Trzeba wyrazić podziw  dla człowieka, który kiedyś upadł na  kolana przed Chrystusem  
i zapytał: „Nauczycielu dobry, co m am  czynić, aby osiągnąć życie w ieczne” (M k 1 0 ,17b). 
M usiał wiele słyszeć o wartości życia wiecznego. M usiało go to fascynować. U znał życie 
wieczne za rzeczywistość, ku której zm ierza ziemskie życie człowieka. D latego pytał, ja k  
tam  trafić, którędy iść, co robić?

Jezus dał odpowiedź. W skazał m u najpierw drogę od dawna ju ż  przez B oga w ytyczo
ną, drogę przykazań, drogę wystarczającą, ale ja k  się okazało, drogę nie jedyną  i jeszcze 
nie najdoskonalszą. Chrystus zawyża poprzeczkę. Pokazuje drogę doskonalszą, pew niej
szą:. „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a  będziesz 
miał skarb w niebie. Potem  przyjdź i chodź za M ną” (M k 10, 21).

N ie przeszedł ów m łodzieniec tej poprzeczki. N ie podjął tej doskonalszej drogi. Zrezy
gnował. Pozostał przy pierwszej. Co więcej, „spochm um iał i odszedł zasmucony, miał 
bow iem  wiele posiadłości” (M k 10, 22). Żal mu było rozstać się z tym, co nagromadził.

To spotkanie z owym  człowiekiem, który nie przyjął doskonalszej drogi, stało się dla 
Chrystusa okazją do wypowiedzenia słów: „Jak trudno je s t bogatym  wejść do Królestwa 
Bożego” (M k 10, 23b).

Jezus wytyczył więc drogę do życia wiecznego. Na Górze Błogosławieństw powiedział: 
„Błogosławieni ubodzy w  duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (M t 5, 3).

2. Nasze drogi do królestwa Bożego

Jaką drogą my idziemy? N ajpierw  trzeba sobie powiedzieć: dokąd ostatecznie idzie
my. Idziemy nie donikąd, nie w próżnię, nie w nicość, ale ku życiu wiecznemu. Tam je s t 
nasz właściwy dom. Tam  je s t nasza ojcowizna. To je s t dom  naszego stałego zam eldowa
nia. D o tego dom u prowadzi droga przykazań. Taką właśnie drogą kroczył ewangeliczny 
młodzieniec.
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Jednakże w  chrześcijaństwie ciągle pojaw iają się ludzie, którzy pamiętają, co Chrystus 
zaproponował bogatem u m łodzieńcowi i obierają drogę ubóstw a ewangelicznego. Są to 
ci, którzy otrzymawszy specjalne powołanie od Boga, decydują się na życie zgodne z 
radam i ewangelicznymi, w  tym  także z radą ubóstwa. Gdy ktoś idzie za głosem  powołania 
zakonnego, musi wiele zostawić. Z resztą każdy w ybór wiąże się z jakąś rezygnacją. Nie 
m ożna wybrać wszystkiego. M łodzi wezwani do życia konsekrowanego zostaw iają ro
dzinny dom, swoich rodziców, rodzeństwo. Z ostaw iają gdzieś na boku  jak iegoś kolegę 
czy koleżankę. Zostaje może to, co kiedyś bardzo cieszyło, a czego nie m ożna było 
wziąć ze sobą, obierając drogę życia zakonnego, obierając w łaśnie tak ą  drogę ku  życiu 
w iecznem u.

I je s t  taka prawidłowość w  życiu osób konsekrowanych, im  ktoś więcej zostawił ze 
względu na Chrystusa, im  ktoś pełniej oderwał się od dóbr tego świata, by lepiej naślado
wać Chrystusa, tym  więcej zyskał wewnętrznego szczęścia, zadowolenia i wewnętrznej 
radości. To je s t prawidłowość, która potw ierdzała się w  życiu świętych, bohaterów  wiary, 
dobrych świadków Chrystusa. To je s t prawidłowość, która potw ierdza się także w naszym 
życiu: im  więcej sobie odejmujemy i darujemy drugim, tym  zdobywamy więcej wewnętrznej 
satysfakcji.

P an  obiecał w ielką zapłatę za rezygnację z czegoś dla N iego. Jest o tym  mowa w na
stępnych w ersetach dzisiejszej Ewangelii. P io tr zwrócił się do Chrystusa z zapytaniem: 
„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśm y za Tobą” (M k 10, 28). Chciał się dowiedzieć, 
ja k  Chrystus to policzy, ja k  ewentualnie to wynagrodzi. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, 
pow iadam  wam: N ikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 
M nie i z pow odu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym  czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a  życia w iecznego w czasie przy
szłym” (M k 10, 29-30).

A  więc za zrezygnowanie dla Chrystusa otrzymuje się stokroć więcej ju ż  teraz, jeszcze 
w  tym  życiu. D ośw iadczają tego zakonnicy i zakonnice, którzy rzeczywiście zostawili 
wszystko, żeby pójść za Chrystusem, i którzy wiernie w ypełniają swoje powołanie zakon
ne. H istoria K ościoła zna ludzi uszczęśliw ionych w wyniku naśladowania ubogiego Chry
stusa.

3. Szukanie prawdziwej mądrości.

Pismo święte nazywa drogę Bożych przykazań, drogę rad ewangelicznych prawdziwą 
mądrością. K iedyś M ojżesz mówił do ludu o wartości przykazań: „Strzeżcie ich  i w ypeł
niajcie je , bo one są w aszą m ądrością i um iejętnością w  oczach narodów” (Pw t 4, 6). To 
właśnie do Bożego praw a należy odnieść ow ą m ądrość, k tórą wychwala dziś pierwsze 
czytanie. Przypom nijm y te piękne słowa: „M odliłem  się i dano mi zrozumienie, przyzy
wałem  i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem  j ą  nad berła i trony i w porównaniu 
z n ią  za nic m iałem  bogactwa. Nie porów nałem  z n ią  drogich kamieni, bo wszystko złoto 
wobec niej je s t garścią piasku, a srebro przy niej m a wartość błota. U m iłowałem  j ą  nad 
zdrowie i piękność i w olałem  mieć j ą  aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący” 
(M dr 7, 7-11).
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Oto ja k  wielka i cenna je s t prawdziwa m ądrość, nie sucha, sztywna wiedza, ale mą
drość życia dla B oga przez Chrystusa w Duchu Świętym, m ądrość Boża. N iech duch takiej 
mądrości nas ogarnie, duch um iłowania drogi za Chrystusem, duch wypełniania nie tylko 
B ożych przykazań, ale także duch opuszczania, rezygnacji dla Chrystusa i dla Ewangelii. 
Prośm y pokornie o to, celebrując tę „w ielką tajem nicę naszej wiary” .

ks. Ignacy Dec
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Syn człowieczy służy wszystkim

a. „Nie tak będzie między wami” (M k 10,43). Słowa Jezusa są  zapow iedzią radykalnej 
odmienności, jak a  ma cechować chrześcijan w  stosunku do otaczającego ich świata. N ie
stety, w praktyce te słowa są też nieustannym  wyrzutem  sumienia, że bardzo często m ię
dzy nami, ludźmi wierzącymi, je s t  właśnie dokładnie tak  samo, ja k  w śród pogan. Z  pokorą 
trzeba nam  przyznać, że często byw a tak, iż miłujemy tylko tych, którzy nas miłują, a 
pozdrawiam y tylko naszych braci. N a pewno dobrze je s t odwzajem niać się przyjaźnią i 
miłością, tyle że na to stać także „pogan i celników” (por. M t 5 ,46-47). Jeśli rozejrzyjmy 
się praktycznie w okół nas, to spostrzeżem y łatwo, że kto chce być w ielkim  we wspólnocie 
w ierzących -  niekoniecznie staje się sługą...

Warto przypom nieć sobie w takich chwilach, że słowa Jezusa zawarte w  Ew angelii 
jednak  nie są niepraktyczną mrzonką. M oże niezbyt często, ale jednak  udawało się, przy
najmniej niektórym, w iele z nich wprowadzić w życie. W  powstałym  około roku 200 Uście 
do D iogneta czytamy: „Czym  dusza w ciele, tym  są w świecie chrześcijanie. Duszę znaj
dujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w m iastach świata. D usza m ieszka w  
ciele, a jednak  nie je s t z ciała i chrześcijanie w świecie m ieszkają, a  jednak  nie są  ze 
świata. [...] D usza staje się lepsza, gdy um artwia się przez głód i pragnienie. I chrześcija
nie, prześladowani, m nożą się z dnia na dzień” .

b. Tak piękne i podniosłe opisy rzadko jednak  odnoszą się do realiów  naszego życia 
wiary. M usimy przyznać to z całą św iadom ością wielkości wezwania, do jakiego zostali
śmy powołani. W łaśnie dlatego musimy ciągle odwoływać się do miłosierdzia. Nigdy chrze
ścijanin nie będzie mógł sobie powiedzieć: potrzebę m iłosierdzia m am  ju ż  za sobą. Z a
wsze będą do nas pasować słowa zawarte w Liście do Hebrajczyków: „Nie takiego bow iem  
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym  słabościom, lecz doświadczone
go we w szystkim  na nasze podobieństwo, z wyjątkiem  grzechu” .

N a drodze pielgrzym ki pieszej do jednego z sanktuariów maryjnych na Dolnym Ślą
sku grupa pielgrzym kowa spotkała na swoim  szlaku dw a przydrożne krzyże: na  jednym  
napisane było „O m ein Jesu -  Barm herzigkeit!”, na drugim: „Jezu -  m iłosierdzia!” Jakże 
przejm ujące to ślady, że tak bardzo wiele może się zmienić w  zewnętrznych okoliczno
ściach życia, ale sedno wiary chrześcijańskiej pozostaje zawsze takie samo: „Przybliżmy 
się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę d la  uzyskania 
pom ocy w stosownej chwili” (H br 4, 16).


