Czwartek – I tydzie WP
Nauka 9 – Umiej tno

wybaczania

Warto przypomnie sobie i inn cech dorosło ci, a jest ni umiej tno stawienia si przed
Bogiem i przed innymi w Prawdzie. Takie stawanie w Prawdzie to umiej tno
widzenia
najpierw swoich słabo ci i grzechów, a zarazem umiej tno wybaczania ich innym. Cytowany
ju wcze niej ameryka ski trapista Tomasz Merton pisze w swej ksi ce „Nikt nie jest samotn
wysp ”:
„Chcesz pozna Boga? Je li tak, to naucz si rozumie słabo ci i niedoskonało ci innych
ludzi. A jak mo esz je zrozumie , nie u wiadamiaj c sobie własnych słabo ci? A jak
mo esz zrozumie znaczenie własnych ogranicze , je li nie otrzymałe od Boga
miłosierdzia, moc którego poznajesz Jego i siebie?"
I w tym jest gł boka m dro „zrozumie znaczenie własnych słabo ci i ogranicze ”, aby umie
jednocze nie wybaczy i sobie, i innym. Tylko człowiek pyszny i zarozumiały, albo po prostu
niedojrzały b dzie twierdził, e adnych grzechów i słabo ci nie ma. Człowiek naprawd m dry i
dojrzały jest wiadomy swoich grzechów, a człowiek wierz cy wie, e s one prób jego wiary i
pokory. Człowiek wierz cy za wi tym Pawłem powtórzy: „... Dany mi został o cie dla ciała,
wysłannik szatana, aby mnie policzkował - ebym si nie unosił pych .” (2 Kor 12,7) Z tej
perspektywy tak e bł dy i grzechy innych nabieraj zupełnie innego znaczenia i sensu.
Człowiek naprawd dorosły nie jest ustawicznie krytycznie i negatywnie do wszystkich
nastawiony. Człowiek naprawd dorosły umie dostrzec obok zła, tak e dobro. To tylko
niedojrzałe nastolatki s wiecznie niezadowolonymi malkontentami. Bo oni jeszcze nie wiedz ,
e wiat nie dzieli si według pro ciutkich reguł, e jest w nim bardzo du o zła, które rzuca si
krzykliwie w oczy, ale te i bardzo wiele dobra, które trzeba umie dostrzec, zaakceptowa i
pomna a . Człowiek naprawd dorosły bierze na siebie cz
odpowiedzialno ci za grup
społeczn , w której yje. Człowiek dojrzały widzi słabo ci swoje i innych, ale widzi tak e drogi
wyj cia z impasu, widzi tak e dobro, które mo na pomno y , rozwin , uaktywni . Człowiek
prawdziwie dorosły, człowiek gł bokiej i prawdziwej wiary nie jest wiecznie utyskuj cym
malkontentem. Nie wzrusza oboj tnie ramionami i nie u miecha si z pogard dla słabo ci
innych, ale umie spojrze z miłosierdziem, i na siebie, i na innych. Komu brakuje pełnego
wyrozumiało ci miłosierdzia nigdy nie pozna naprawd Boga, a jego wiara b dzie bardzo słaba i
b dzie łatwo ulegał zniech ceniu widz c niedoskonało , najcz ciej wła nie u innych.
Jest poza tym rzecz ciekaw , e najcz ciej nie umiej innym przebaczy ci, którzy nie umiej
przebaczy samym sobie, swoich własnych słabo ci. I dlatego, aby odwróci uwag od siebie,
aby zagłuszy swoje własne wyrzuty sumienia, tak bardzo gło no i zdecydowanie pot piaj i
napi tnuj innych. Swoje własne poczucie winy, nieumiej tno
wybaczenia sobie samemu
rekompensuj wytykaniem winy innych. I dlatego warunkiem dojrzałej wiary jest najpierw i
przede wszystkim umiej tno
wybaczenia sobie. Wybaczenia, a nie lekcewa enia swoich
grzechów i słabo ci. Ró nica polega na tym, e człowiek niedojrzały nie akceptuje powagi
swoich grzechów, on je zbywa sceptycznym u miechem, on je usuwa w pod wiadomo .
Natomiast człowiek dorosły widzi swoje ułomno ci, nie zbywa ich, i jest wiadom ich powagi.
Umiej tno
za wybaczenia sobie, to umiej tno
zaufania Miłosierdziu Bo emu przy
jednoczesnym ustawicznym podejmowaniu osobistych wysiłków. I to wła nie pozwala mi okaza
miłosierdzie równie wobec innych i tym samym pozna Boga pełnego Miłosierdzia. Człowiek,
który nie umie rozpozna powagi swoich własnych grzechów, przyzna si przed sob , a w
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ko cu sobie samemu wybaczy , nie b dzie te umiał wybaczy nikomu innemu, a wyrzuty
sumienia, które go m cz b dzie rekompensował ustawicznym wytykaniem bł dów innym.
Człowiek dojrzałej i gł bokiej wiary ze zrozumieniem wypowiada wezwanie Modlitwy Pa skiej:
„... i odpu
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.” I wie
doskonale, co słowa te znacz . A znacz ni mniej nie wi cej tylko: „oczekujesz miłosierdzia,
b d i ty miłosierny.
Miłosierdzie nie jest oczywi cie pobła liwo ci , czy permisywistycznym przymru eniem oka.
Miłosierdzie zakłada pełny i prawdziwy os d moralny, który nie lekcewa y zła i nie udaje, e
go nie ma, ale widz c i nazywaj c zło po imieniu wie, e zło nie jest rzeczywisto ci ostateczn ,
e ostatecznie zwyci a dobro. Ale tak e, e owo dobro mo e zwyci y tylko wtedy, gdy ja
sam je pomna am i gdy pot piaj c zło, próbuj pomóc wydosta si z niego temu, kto je
popełnia. W przeciwnym wypadku, sama krytyka zła i jego napi tnowanie nie przyczyniaj si
do pomno enia dobra, ale wprost przeciwnie do jego pomniejszenia. Spotkałem kiedy bardzo
gł bok i poruszaj c definicj przebaczenia: „przebaczy komu , to przywróci mu w
naszym sercu utracon pozycj ”. Człowiek dojrzałej wiary wie, jak to jest trudne, ale
jednocze nie wie, e jest to jedyne sposób na uzyskanie Bo ego Miłosierdzia i przebaczenia, bo
Bóg tak wła nie mnie przebacza moje winy!!
Powtórzmy jeszcze raz jasno:
Człowiek naprawd i gł boko wierz cy nie jest stale niezadowolonym i pełnym pogardy
malkontentem lub cynikiem, ani wiecznie utyskuj cym krytykantem.
Malkontent i wiecznie niezadowolony pesymista na pewno nie jest człowiekiem gł boko
wierz cym. Jego wiara nie jest, ani dojrzała, ani odpowiedzialna. Jego małostkowa wiara nie
buduje innych, a raczej niszczy tak e sam siebie.
Ale te nie mo na by infantylnie hurraoptymistycznym, bo i to jest brakiem realizmu i
zakłamywaniem rzeczywisto ci. Człowiek gł boko wierz cy zdaje sobie spraw , e nie
wszystko wokół niego, a i w nim samym jest doskonałe, ale te wie, e sam mo e wiele zmieni
dzi ki swojej pracy i z pomoc Bo ej Łaski. A to, czego zmieni nie mo e pozostawia Bo ej
Wszechmocy i Bo emu Miłosierdziu.
Ju podobno Marek Aureliusz miał si modli :
Panie daj mi odwag , abym mógł zmieni to, co zmieni mog ,
Daj cierpliwo , abym mógł przyj to, czego zmieni nie mog
Ale nade wszystko daj m dro , abym umiał odró ni jedno od drugiego.
Człowiek gł boko wierz cy z odwag zmienia to, co zmieni mo e, z pokor i ufno ci
przyjmuje to czego zmieni nie mo e, i ustawicznie modli si o m dro , ale nigdy nie narzeka i
nie utyskuje, bo to podwa a jego wiar i neguje zaufanie do Boga.
Drugim wi c punktem naszej podstawowej kwestii: „czy mo na jeszcze wierzy dzisiaj, a je li
tak, to jak?” jest wła nie problem dojrzało ci wiary, odpowiedzialno ci za ni , kształtowania jej
w sobie i w innych, nie przez ustawiczne utyskiwanie, czy pow tpiewanie, ale przez pogł bion
refleksj nad jej kształtem w nas samych i w naszym codziennym yciu. Tego rodzaju
rozwa ania powinny by nasz codzienno ci . Na nic bowiem cały wysiłek Ko cioła, na nic
M ka i mier samego Chrystusa, je li my nie potrafimy w sposób dorosły i odpowiedzialny
rozwija wiary w nas samych. Na nic nawet nasza zewn trzna przynale no do Ko cioła, je li
w naszej religijno ci zatrzymali my si na poziomie dziecka. Problem bowiem dorosło ci – tak e
w yciu religijnym – to przede wszystkim problem odpowiedzialno ci, a co za tym idzie, tak e
problem miło ci. Bo prawdziwa miło jest odpowiedzialna i prawdziwa odpowiedzialno mo e
si zrodzi tylko z miło ci. Nie bez przyczyny Kard. Karol Wojtyła zatytułował jedn ze swoich
pierwszych ksi ek wła nie „Miło
i odpowiedzialno ”. Obie bowiem; i miło , i
odpowiedzialno
najlepiej charakteryzuj dojrzało
i dorosło . Na pocz tku tej nauki
powiedzieli my, e „dorosło nie mo e by mierzona jedynie miar lat ...” Czym wi c mierzy
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t dorosło ? Wła nie odpowiedzialn miło ci do naszych bli nich, tak e ... odpowiedzialn
miło ci do Ko cioła, którego jeste my członkami.
I jak długo tej prawdy nie zrozumiemy, tak długo nie b dziemy ani dojrzali, ani doro li tak w
yciu codziennym i w yciu religijnym.
Kto mo e si z yma i tupa nó kami, obra aj c si na Boga, za to, e stawia nierealne
wymagania, kto inny mo e sobie tworzy własn , prywatn moralno i przykrojon do swoich
potrzeb religi własnej roboty, kto inny wreszcie, mo e z lekcewa eniem i pogard wzruszy
ramionami .... ale prawda pozostanie niezmieniona. Spraw Bo ych, wiary, zbawienia mojego i
moich bli nich nie zrozumiem inaczej, jak tylko przez postaw odpowiedzialnej miło ci.
To co widoczne jest w dzisiejszym wiecie, ów zdecydowany negatywizm, zajadłe krytykowanie
wszystkiego z Bogiem wł cznie, ustawiczne pretensje do wszystkich z Bogiem wł cznie, przy
jednoczesnym braku osobistej odpowiedzialno ci, to wła nie wyraz owej niedojrzałej,
malkontenckiej i infantylnej wiary. To wyraz egoizmu, małostkowo ci i małoduszno ci. Jeste my
lud mi „małego ducha” i dlatego brak nam wiary. Jeste my jak małe dzieci, które złoszcz si ,
bo nie pozwolono im si bawi zapałkami, jak małe dzieci, które s krótkowzroczne i
pozbawione szerszych horyzontów. One chc tylko rozrywki tu i teraz. A je li nie dostan tego,
czego akurat w tej chwili chc , to si obra aj i gniewaj na wszystkich. Mała, egoistyczna
miło
własna została ura ona. I dlatego np. takie dzieci bardzo cz sto pluj przy jedzeniu
kaszki czy szpinaku ... Czy nie tak zachowuj si wła nie infantylni katolicy, niedojrzali
chrze cijanie?
Szokuj ci te słowa i porównania?
Mnie te szokuj , takie wła nie zachowania –niby- dorosłych ludzi, którzy obrazili si na samego
Pana Boga, bo im nie pozwala na prywatne eksperymenty moralne, bo stawia klarowne
przykazania i normy etyczne, bo domaga si przede wszystkim dojrzałej, wymagaj cej Miło ci,
a nie euforycznych uniesie , czy mdławych, rozmydlonych i jałowych pieszczot.
Szokuj ci te słowa i porównania?
Mnie te szokuj ustawiczne, malkontenckie postawy wiecznie niezadowolonych, którzy sami
palcem nie rusz , ale innych kategorycznie napi tnuj i wytykaj , utyskuj i narzekaj ,
udowadniaj c przy tym, e ich wiara jest słaba dlatego, e to inni j podwa aj i rujnuj . A
przecie powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, akurat w tym wzgl dzie, to ja sam jestem
odpowiedzialny za warto i jako mojej wiary. Co robi , aby j pogł bi i umocni ?
Czy naprawd jestem dorosły? Czy tylko tak mi si wydaje? Czy stale b d miał o wszystko
pretensje do Pana Boga, do Ko cioła, do ksi y, Papie a itd. ... jak arogancki i niegrzeczny
młodzieniec, który cynicznie mówi swoim rodzicom: „Przecie ja si na wiat nie prosiłem!! Po
co cie mnie urodzili?”
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