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A  m oże by tak zacząć od zw ykłego, życzliw ego  uśmiechu do siostry zakonnej czy  
księdza, spotykanego na drodze, w  szkole? M oże by tak obudzić to sw oje dziecko przed  
godziną 8 .30 w  soboty, by przytomnie obejrzało „Ziarno” w  telewizji? M oże...? Po co  
zresztą m nożyć pytania i podpowiedzi, skoro sumienie wyraźnie upomina się  o  cały styl 
codziennego, praw dziw ie chrześcijańskiego życia?

„O dobry Jezu, daj i nam kapłanów takich, jak Ty sam  
i uczyń serce w  każdym  z nas czyste jak Twe, bez żadnych skaz”.

ks. Aleksander Radecki

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  13 V 2001

„Abyście się wzajemnie miłowali”

1. M iłość jest  przykazaniem

W obliczu rozłąki Jezus przekazuje Apostołom  sw oją ostatnią w olę w  formie przyka
zania wzajemnej m iłości. Od dnia tego testamentu, ustanowionego w  W ieczerniku, zna
kiem rozpoznaw czym  uczniów  Chrystusa ma się stać ich wzajemna m iłość.

W księgarniach i bibliotekach znajdziemy najróżniejsze słowniki: w yrazów obcych, 
bliskoznacznych, poprawnej polszczyzny, ortograficzny i w iele, w iele innych, bardzo zresztą 
potrzebnych. Tym czasem  dzisiejsza Ewangelia przynosi co  najmniej dwa słow a, które na
leżą do zbioru „wyrazów całkiem  obcych” i jednocześnie niem ile w idzianych -  oto one: 
„m iłość” i „przykazanie”.

Skąd ta obcość, skąd ta postawa niechęci? Ujmując sprawę najprościej: z wewnętrzne
go i zew nętrznego bałaganu, jaki w  odniesieniu do tych pojęć istnieje. „M iłość”? Kto dziś 
używ a jeszcze  tego archaicznego słow a, skoro „kochać to nie znaczy zaw sze to sam o” (jak 
śpiew a nam w spółczesny polski piosenkarz), skoro tyle nadużyć, kłamstwa, bólu, rozcza
rowań...? O w iele  łatwiej odrzucić temat i... m ieć „św ięty” (?) spokój. A „przykazanie”? 
Czy ktoś cokolw iek  m oże nam, w olnym  ludziom kazać, narzucać? N ie, nawet Bogu na to 
nie chcem y pozw olić. Zatem: odrzućmy przykazania, będzie nam... lżej (?) żyć!

2. Czym  jest m iłość?

Ciekawe: czy m łodzi ludzie rozmawiają jeszcze ze sobą na taki temat? Bo naprawdę 
warto, skoro na dnie każdego ludzkiego serca drzemie tęsknota za prawdziwą miłością. Ta 
m iłość prawdziwa m usi być czym ś w ięcej, niż uczuciem, emocjami, nastrojami, gestami 
i czynami obliczonym i na przyjemność (choćby i obustronną). Nikt przy zdrowych zm y
słach nie odw aży się powiedzieć o „dowodzie m iłości”, który tak naprawdę ma zaspokoić 
nieopanowane pożądanie i nieuleczalny egoizm. „Głupi na całą głow ę” będzie też ktoś, kto 
utożsami m iłość z seksem.

„N iy bydziesz cyganioł!” -  przetłum aczył VIII Przykazanie B oże Marek Szołtysek  
z Rybnika w  „Biblii Ślązoka”. Tymczasem m ówiąc o m iłości, potrafimy cyganić, kłamać.
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D la w ygody, dla przyjem ności i doraźnej korzyści, dla egoistycznych celów ... Potem jest 
wprawdzie „płacz i zgrzytanie zębów ”, ale to dopiero po jakim ś czasie, podczas gdy dla 
m nie liczy  s ię  tylko dziś (carpe diem =  nie marnuj mijających chw il).

3. U dow odnij, że  kochasz

Kto z nas zna Skrzypka na dachu, pewnie chętnie wraca m yślam i do niesam ow itej 
rozm ow y m ałżonków, którzy mają już za sobą ćw ierć wieku w spólnego życia. Tewje M le
czarz, obserwując, jak jeg o  żona w iesza pranie, stawia jej nieoczekiw anie pytanie: „Czy ty 
m nie kochasz?” Zdum ienie kobiety jest niezmierne. „Jak m ożesz o to pytać, skoro urodzi
łam  ci i w ychow ałam  córki, skoro ci gotuję, piorę... Skąd taka w ątpliw ość?” Tak, pani 
Gołda m iała w  rękach autentyczne dowody m iłości w obec w łasnego m ęża i rodziny.

Oto inna kobieta, która zadziw iła cały świat: Matka Teresa z Kalkuty. U m iała s ię  po
dejm ować najtrudniejszych nawet zadań z  m iłości dla Jezusa -  n ic innego jej do tego  
heroizm u nie popychało. A  ucząc nas takiej autentycznej m iłości, kazała robić codzienny  
rachunek sum ienia przy pom ocy... p ięciu  palców  własnej ręki: „W szystko to uczyn iliście  
dla M nie” -  pow ie kiedyś Jezus -  bo przecież sądzeni będziem y z m iłości (patrz: opis 
Sądu Ostatecznego, Mt 25, 31-46).

C zy tylko o m iłości i jej „dowodach” można m yśleć na p łaszczyźnie narzeczeństwa, 
m ałżeństwa lub życia konsekrowanego? O czyw iście, że  nie -  przykazanie m iłości doty
czy absolutnie w szystk ich  ludzi!

Przytoczę tu fragmenty listu, jaki otrzymałem od pewnej katechetki: „Niestety, nie 
m ogę pochw alić się w ielkim i osiągnięciam i tak jak Ty. [...] M yślę, że  nawet nie potrafiła
bym  pow iedzieć, co  ostatnio takiego konkretnego robiłam. Ten czas jest dla m nie bardzo 
napięty. [...] A  w szystko rozbija się jak zw ykle o dom i tabuny ludzi, które s ię  u nas co 
dziennie przewijają. [...] D o tego dwa ostatnie w eekendy byłam na zajęciach w  szkole  
(przede m n ąjeszcze  cztery). Jakby tego w szystk iego było mało, w  czwartek przywlekłam  
jeszcze  grypę”.

Chcę jeszcze  jeden  aspekt tego zagadnienia poruszyć, bo często bywa on pomijany. 
W iem y już, że  kochać, to znaczy dawać i że „więcej szczęścia jest w  dawaniu, aniżeli 
w braniu” (D z 20, 35). Jeśli jednak m iłość ma być wzajemna, to zakłada ona również 
um iejętność jej przyjmowania, branie m iłości! N ie dla wszystkich jest to oczyw iste... Oby 
żadna „Zosia-sam osia” nie uciekła od tematu sądząc, że  „łaski nie potrzebuje” i „prosić się  
nie będzie”. Przecież Bogu spodobało się zbawiać ludzi przez ludzi.

ks. Aleksander Radecki


