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Owocem Ducha jest: mi!o"#... (Ga 5, 22)
Owocem za" Ducha jest [ ...] rado"# ( Gal 5, 22)
Owocem za" Ducha jest [...] pokój (Ga 5, 22)
Owocem za" Duch jest [...] cierpliwo"# (Ga 5, 22)
Owocem za" Ducha jest [...] uprzejmo"# (Ga 5, 22)
Owocem za" Ducha jest [...] dobro# (Ga 5, 22)
Owocem za" Ducha jest [...] wierno"#” (Ga 5, 22)
Owocem za" Ducha jest [...] opanowanie (Ga 5, 23)
Modlitwa wiernych

Wst&p

Jeden z najwybitniejszych teologów XX w. kard. Y. Congar OP w swojej trylogii pt. Wierz! w Ducha "wi!tego wyznaje,
$e od wielu lat nosi! si% z zamiarem napisania ksi&$ki po"wieconej Duchowi 'wi%temu. Congar zauwa$a, $e kiedy
mówimy o Ojcu i Synu, korzystamy z poj%# dobrze okre"lonych i dost%pnych: ojcostwa i synostwa, które oznaczaj& i
charakteryzuj& Pierwsz& i Drug& Osob% Bosk& [1] . Trudniej mówi# i pisa# o Trzeciej Osobie Boskiej, pozostaje Ona
bardziej „tajemnicza” i „nieznana”. Jednak dzisiaj jeste"my "wiadkami ponownego „odkrywania” Ducha 'wi%tego.
Niew&tpliw& zas!ug% maj& tutaj obok wybitnych teologów ostatnich czasów, rozmaite ruchy odnowy charyzmatycznej.

Wspomniany Y. Congar uwa$a, $e najwa$niejsze to mniej mówi# o Duchu 'wi%tym, a bardziej Nim $y# [2] . Ta my"l
inspirowa!a autorów ósmego zeszytu Franciszka#skich Materia$ów Duszpasterskich, na który sk!adaj& si% rozwa$ania
po"wiecone owocom Ducha 'wi%tego wyliczonym przez "w. Paw!a w Li%cie do Galatów (rozdz. 5). Teksty te, wraz z
umieszczonymi na ko(cu zeszytu propozycjami modlitwy wiernych, mog& by# wykorzystane podczas nowenny przed
Uroczysto"ci& Zes!ania Ducha 'wi%tego i w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Wszystkim, którzy przyczynili
si% do powstania kolejnego zeszytu Franciszka#skich Materia$ów Duszpasterskich serdecznie dzi%kuj%!

Lublin, wspomnienie b!. Jakuba Strzemi%, 21 pa)dziernika 2004 r.

Marek Fia!kowski OFMConv

Owocem Ducha jest: mi!o"#... (Ga 5, 22)

 

1. Duch i Mi"o'(

Zastanawiaj&ce jest, $e cz%"ciej mi!o"# kojarzy si% bardziej z tym co cielesne ni$ duchowe. *atwiej przychodzi
cz!owiekowi wi&za# mi!o"# z „eros” ni$ z „duchem – dusz&”. Nie jest to bynajmniej problem tylko ludzi niewierz&cych; jest
to w ogóle problem ludzki. A jednak, kiedy Duch 'wi%ty przez "w. Paw!a mówi o mi!o"ci odwo!uje si% do s!owa „agape”.
Jej )ród!em jest Bóg. 'w. Jan mówi wprost Bóg jest mi$o%ci& [agape] (1J 1, 4, 16). „Agape” – mi!o"# ca!kowitego i
ca!o"ciowego oddania przewy$sza wszystko co mo$e by# okre"lone s!owem „eros” (mi!o"# na p!aszczy)nie cia!a i
spontaniczna czu!o"#) oraz „filia” (relacja przyja)ni). Bóg jest WSPÓLNOT+ Osób. W!a"nie miedzy trzema Osobami
Trójcy 'wi%tej istnieje relacja odwiecznej mi!o"ci, odwiecznego daru z siebie. Interesuj&ce, i$ ani razu w Nowym
Testamencie nie znajdziemy na okre"lenie mi!o"ci s!owa „eros”. Wszystko, co najwa$niejsze dla cz!owieka, wed!ug s!owa
Bo$ego, zaczyna si% na p!aszczy)nie ducha. Tu zapadaj& decyzje otwarcia si% lub zamkni%cia na mi!o"# Boga. Po tych
"wiadomych decyzjach ca!y cz!owiek, ogarni%ty mi!o"ci& (agape) mo$e i potrafi j& wyra$a# równie$ na p!aszczy)nie relacji
ludzkich (filia) i cia!a (eros). ,ród!o Mi!o"ci – Bóg pochyli! si% na swoim stworzeniem, aby Go zaprosi# do udzia!u -
do"wiadczenia, prze$ywania mi!o"ci. W mi!o"ci - agape otrzymujemy wszystko od Boga – to znaczy - Jego samego i
Jemu oddajemy wszystko (na ile nas tylko sta# jako ludzi). To za" staje si% podstaw& i si!& do mi!o"ci ludzi. Do
odkrywania i do"wiadczania ci&gle nowego i pe!niejszego wymiaru tak poj%tej mi!o"ci - agape mo$emy by# prowadzeni
tylko moc& Ducha 'wi%tego, Ducha Mi!o"ci, który sta! si% najpi%kniejszym i najwa$niejszym darem zmartwychwsta!ego
Chrystusa i uczyni! nas - ca!ego cz!owieka: cia!o, psychik% i ducha - swoj& 'wi&tyni& (zob. 1 Kor 3, 16).

2. Drzewo i Owoce

Owoce przywo!uj& obraz drzewa i koniecznej jedno"ci owocu z drzewem w d!ugim procesie dojrzewania. Kto mówi o
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mi!o"ci cz%sto, szybko i !atwo mo$e by# do"# daleko od spostrze$enia "w. Paw!a. Spostrze$enie to zakorzenione jest w
do"wiadczeniu i prze$ywaniu Dobrej Nowiny – Ewangelii. To Duch 'wi%ty – „Gospodarz” wn%trza cz!owieka $yj&cego
Ewangeli& „owocuje” w ró$noraki sposób. Pierwszym z tych owoców jest u "w. Paw!a mi!o"# (agape).

Na jakim drzewie, si!& samego Ducha 'wi%ty, dojrzewa i owocuje mi!o"#? Jedno tylko drzewo mog!o zrodzi# doskona!y
owoc mi!o"ci, do której jedynie mo$emy przyk!ada# siebie jak do wzoru, miary. Chodzi o drzewo krzy$a i Jezusa, którego
wn%trze jest najpi%kniejsz& "wi&tynia Ducha 'wi%ty. Je"li  kto" z dobr& wol& patrzy na ten czyn Jezusa szybko
zweryfikuje definicj% mi!o"ci.

Mi!o"#, której owoc widzimy na drzewie krzy$a to nie samo uczucie i emocje, które s& zmienne i raczej szukaj&
wygodnych, ciep!ych i sympatycznych miejsc, aby si% wypowiedzie#; co" o wiele wi%cej ni$ filantropia, której istot& jest
udzielanie pomocy, poniewa$ taka jest potrzeba a cz!owiek mo$e pomóc, bo go sta# na czyn czy gest dobroczynno"ci.
Jak wi%c odkry# prawdziwy smak i warto"# owocu, który nam przyniós! ocalenie, $ycie?

Musimy sobie zda# spraw% w jakim momencie zosta!a objawiona mi!o"#, o której mówimy i co j& charakteryzuje. Byli%my
– mówi "w. Pawe! – potomstwem z natury zas$uguj&cym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg b!d&c bogatym w
mi$osierdzie, przez wielk& sw& mi$o%' jak& nas umi$owa$, i to nas umar$ych na skutek wyst!pków, razem z Chrystusem
przywróci$ do (ycia – $ask& bowiem jeste%cie zbawieni – razem te( wskrzesi$ i razem posadzi$ na wy(ynach niebieskich –
w Chrystusie Jezusie... (Ef 2, 3b- 6).

„Wielka mi!o"#” Boga objawia si% wobec cz!owieka, który duchowo jest umar!y. W takim stanie jest równie$
nieprzyjacielem Boga. Mimo tego dobry Bóg nie tylko przywraca nam $ycie przez czyn ukrzy$owanego i
zmartwychwsta!ego Chrystusa, ale mo$emy dzi%ki tej mi!o"ci „powróci#” i zaj&# miejsce z Chrystusem wywy$szonym,
króluj&cym, w niebie; zanurzy# si% na wieki w „wielkiej mi!o"ci” Boga. Mi!o"# wi%c ogarnia „umar!ego” – grzesznego,
chorego, zbuntowanego, nie"wiadomego swojego celu i przeznaczenia cz!owieka, przyjmuje z!o na siebie, uwalnia od
niego, obdarza królewsk& i wieczn& perspektyw&.

Co charakteryzuje czyn mi!uj&cego nas Chrystusa? W Li"cie do Filipian czytamy: „uni$enie”, „ogo!ocenie”, „przyj%cie
postaci s!ugi”, „pos!usze(stwo” (zob. Flp 2, 5-11). W Li"cie do Hebrajczyków czytamy równie$ o „wspó!czuciu wobec
naszych s!abo"ci” oraz o „podobie(stwie do nas we wszystkim, oprócz grzechu” (zob. Hbr 4, 15).

W tej wielkiej „podró$y” po ca!ego cz!owieka nie ma mowy o wygodzie i ekstazie ci&g!ej rado"ci. Jest natomiast du$o o
rezygnacji z w!asnej wygody, wyj"ciu jakby „poza siebie”, przebaczeniu, wspó!czuciu, ale i rado"ci z ocalenia i wspólnego
królowania z Chrystusem.

3. Chrystus i chrze'cijanin

Najwi%kszy radykalizm mi!o"ci zosta! objawiony w krzy$u, dlatego "w. Pawe! w tym samym Li"cie, w którym mówi o
owocach Ducha 'w. nawi&zuje do drzewa, na którym jest widoczny najwyra)niej owoc - mi!o"# i sam nie potrafi znale)#
innej metafory, któr& wyrazi!by g!%biej sposób swojego $ycia: ... z Chrystusem zosta$em przybity do krzy(a. Teraz za% ju(
nie (yj! ja, lecz (yje we mnie Chrystus... umi$owa$ mnie i samego siebie wyda$ za mnie... (Ga 2, 19-20). Ocalenie przez
mi!o"# Chrystusa to najwi%ksza !aska – dar. Do"wiadczenie jej, przyj%cie, staje si% podstaw& wszelkiego my"lenia i
dzia!ania w perspektywie $ycia na wieki. -ycie Chrystusa w nas to równie$ wej"cie w komuni% z mi!o"ci& Ojca i Ducha, to
)ród!o owocowania, to mi!o"# przekraczaj&ca ludzkie mo$liwo"ci uczucia, emocji, dobroci. Oczywi"cie nie wyklucza to,
wr%cz zak!ada, nieustann& walk% duchow&, przekraczanie egoizmu, jedynie cielesnego spojrzenia na mi!o"#. Dlatego "w.
Pawe! napomina Galacjan, którzy ju$ przyj%li chrze"cija(stwo i weszli na drog% Ewangelii: Nie $ud)cie si!: Bóg nie
pozwoli z siebie szydzi'. A co cz$owiek sieje, to i (&' b!dzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon cia$a zbierze zag$ad!; kto
sieje w duchu, jako plon ducha zbierze (ycie wieczne (Ga 6, 8). Jeste"my grzesznikami, zbawionymi i mi!owanymi, którzy
trwaj&c w Chrystusie, daj& si% prowadzi# Duchowi 'wi%ty i mog& rodzi# Jego owoc: mi$o%'.

Andrzej Prugar OFMConv

Owocem za" Ducha jest [ ...] rado"# ( Gal 5, 22)

 

Rado%' duszy jest pierwszym po mi$o%ci skutkiem tej cudnej serii owoców, które dzia$anie Ducha "wi!tego rodzi w duszy
podniesionej do (ycia nadprzyrodzonego (Pawe$ VI) [3] .

Na pocz&tek spróbujmy pokusi# si% o definicj% rado"ci? Rado"# to stan o$ywienia duszy, poczucie szcz%"cia,
zadowolenia. To w!a"nie ona sprawia, $e nasze $ycie nabiera blasku, wszystko w nim ma sens, a my mamy si!% do
przezwyci%$ania codziennych trudno"ci. Wszyscy t%sknimy za rado"ci& i nikt z nas nie chce by# smutnym.

Je$eli uto$sami# rado"# z pewno"ci& posiadania szcz%"cia – to trzeba powiedzie#, $e my chrze"cijanie powinni"my by#
najbardziej radosnymi z ludzi. Nikt bowiem nie ma wi%kszego powodu do rado"ci, ni$ chrze"cijanin. Stworzony na obraz
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Boga jeszcze w !onie matki, wybrany na syna Bo$ego w momencie chrztu "wi%tego, obdarzony pe!n& darów Ducha
'wi%tego w sakramencie bierzmowania, obdarzany !ask& przebaczenia w sakramencie pokuty, wezwany do wspólnoty
sto!u z samym Bogiem w sakramencie eucharystii – jest niew&tpliwie wybrany aby by# szcz%"liwym. Czy mog& by#
wi%ksze powody do rado"ci na tym "wiecie ni$ "wiadomo"# ci&g!ego obcowania z Bogiem i nadzieja $ycia wiecznego? A
jednak panuje powszechne przekonanie, $e chrze"cijanie s& lud)mi smutnymi! Dlaczego nasza chrze"cija(ska (a mo$e
bardziej katolicka) wiara w dzisiejszym "wiecie kojarzona jest bardziej ze smutkiem, umartwieniem, pokut&, wyrzeczeniem
ni$ z prawdziw& rado"ci&?

Wydaje si%, $e racj% ma ks. Marek Dziewiecki twierdz&c, $e wynika to z faktu pomieszania poj%#: przyjemno%ci z
rado%ci& [4] . Wspó!czesny "wiat wmawia cz!owiekowi, $e musi by# szcz%"liwy za wszelk& cen%, uto$samiaj&c
jednocze"nie szcz%"cie z przyjemno"ci&. Niekiedy posuwa si% nawet do stwierdzenia, $e bez zaspokojenia danej
przyjemno"ci cz!owiek nie mo$e by# szcz%"liwym. Ufaj&c takim pogl&dom cz!owiek staje si% egoist& d&$&cym nieustannie
do zaspokojenia w!asnych pragnie( i przyjemno"ci, a kiedy ju$ uda mu si% je zaspokoi# czuje si% oszukany, sfrustrowany
i nieszcz%"liwy. I zaczyna swoje zmagania o w!asne szcz%"cie od nowa, zapominaj&c o podstawowej Biblijnej prawdzie,
$e wi!cej rado%ci jest w dawaniu ni( w braniu (Dz 20, 35). Rado"# jest bowiem dziwnym „towarem” – im wi%cej go
rozdajesz, tym wi%cej sam go posiadasz. I paradoksalnie im bardziej o ni& zabiegasz tym masz jej mniej. Jest wi%c ona
owocem mi!o"ci do drugiej osoby. Dopiero to udzielanie si% w mi!o"ci daje cz!owiekowi poczucie szcz%"cia i zadowolenia.

Skoro przyczyn& rado"ci jest mi!o"#, to )ród!em prawdziwej rado"ci b%dzie sam Bóg, bo jak pisze "w. Jan: Bóg jest
Mi$o%ci&!(1 J 4, 8). Mówi nam o tym ca!a historia Zbawienia. Bóg stwarzaj&c cz!owieka – stworzy! go z mi!o"ci i
przeznaczy! do szcz%"cia, dlatego umie"ci! go w raju. Ale cz!owiek zwiedziony podst%pem szatana uwierzy! w z!udne
obietnice szcz%"cia pozornego z dala od Boga i przez grzech utraci! stan pierwotnej szcz%"liwo"ci. Bóg jednak w swoim
mi!osierdziu pos!a! Syna, aby odkupi! ludzko"# i wybawi! j& z grzechu. Wiedz&c o tym i maj&c tego "wiadomo"#
chrze"cijanin nie b%dzie szuka! jedynie przyjemno"ci, któr& wabi "wiat, ale b%dzie szuka! prawdziwego szcz%"cia, które
daje rado"# bycia z Bogiem.

Jan Pawe! II przemawiaj&c do m!odzie$y w Toronto przestrzega przed pochopnym pój"ciem za g!osem "wiata
obiecuj&cym szcz%"cie pod postaci&: pieni%dzy, sukcesu i s!awy oraz wskazuje co jest prawdziwym szcz%"ciem
cz!owieka: Drodzy przyjaciele, na to wasze pragnienie szcz!%cia, typowe dla ludzi m$odych, stary Papie( odpowiada
s$owem, które nie pochodzi od niego. Jest to s$owo, które zosta$o wypowiedziane przed dwoma tysi&cami lat...
Kluczowym s$owem nauczania Jezusa jest zapowied) rado%ci: B$ogos$awieni... Osiem B$ogos$awie#stw to drogowskazy
ukazuj&ce kierunek, w jakim nale(y i%'. Jest to droga pod gór!, a Jezus przeszed$ j& pierwszy. I jest On gotowy przej%'
ni& z wami jeszcze raz... Id&c z Chrystusem, mo(na osi&gn&' rado%', prawdziw& rado%'! W$a%nie dlatego dzi% ponownie
wzywa On was do rado%ci: B$ogos$awieni... [5] .

Papie$ Pawe! VI podkre"la, $e Aposto! Narodów - "wi%ty Pawe! - czyni z rado"ci niejako chrze"cija(ski obowi&zek:
Weselcie si! zawsze w Panu, jeszcze raz powiadam, weselcie si! (Flp 4,4) [6] . Ten szczególny obowi&zek najlepiej
rozumiej& ci, dla których rado"# wydaje si% by# sensem $ycia i dzia!ania – dzieci. Dla tych z Arki Noego rado"# kojarzy
si% nieroz!&cznie ze "wi%to"ci&: kto si! nawróci, ten si! nie smuci, ka(dy %wi!ty chodzi u%miechni!ty... A po"ród tylu
u"miechni%tych "wi%tych wyró$nia si% "w. Urszula Ledóchowska, która w swoich pismach proponuje nowy rodzaj
apostolstwa – apostolstwo u"miechu! Mie' sta$y u%miech na twarzy, zawsze – gdy s$o#ce %wieci, albo deszcz pada, w
zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniach, albo, gdy wszystko idzie na opak – o to nie$atwo! U%miech ten %wiadczy, (e
dusza twa czerpie w Sercu Bo(ym t! ci&g$& pogod! duszy, (e umiesz zapomnie' o sobie, pragn&c by' dla innych
promykiem szcz!%cia [7] . Mo$e w!a"nie warto by!oby si%gn&# po ten niekonwencjonalny "rodek apostolski i propagowa#
go w"ród wierz&cych, a mo$e wtedy nasze chrze"cija(stwo przestanie by# szare i ma!o atrakcyjne.

Piotr Cuber OFMConv

 

Owocem za" Ducha jest [...] pokój (Ga 5, 22)

 

Ogl&damy programy informacyjne w telewizji, s!uchamy radia, czytamy gazety i cz%sto rozmawiamy z lud)mi – tymi
kana!ami dochodzi do nas wo!anie cz!owieka, wo!anie o pokój w "wiecie, pokój w rodzinie, pokój w sobie samym... To
najpowszechniejszy i najg!o"niejszy krzyk wspó!czesnych ludzi, wyra$any na arenie mi%dzynarodowej oraz w
indywidualnym spotkaniu; $yczenie "wiata dalekiego od chrze"cija(skiej wiary, ale tak$e pragnienie tych, którzy ju$
o"wieceni "wiat!em Chrystusa oczekuj& wype!nienia Dobrej Nowiny.

1. Kto zatem mo)e obdarowa( ludzi pokojem?

Osoba wierz&ca wie, $e pokój jest darem Boga, który dzia!a po"ród swego ludu i chce zawrze# z ka$dym cz!owiekiem
przymierze pokoju (zob. Ez 34, 25); wierzy w to, $e Jezus Chrystus niesie ten dar wszystkim, którzy Go przyjmuj& do
serc, otwieraj&c ich na pe!ne uzdrawiaj&cej mocy S!owo Ojca; w ko(cu ufa Wcielonej Mi!o"ci, oczekuj&c wype!nienia
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obietnicy: Pokój zostawiam wam, pokój mój daj! wam (J 14, 27).

Jednak$e wiedzie#, wierzy# i ufa#, to cz%sto za ma!o! Chrze"cijanin wie w którym kierunku patrze#, aby dojrze# )ród!o
pokoju, ale nie zawsze ma odwag% wyruszy# w drog%, wyj"# na spotkanie, zaczerpn&# z g!%boko"ci bogactw.
Chrze"cijanin wierzy, $e zosta! obdarowany moc& z wysoka, ale cz%sto boi si% si%gn&# po ni&, poniewa$ musia!by
zmieni# swoje post%powanie oraz ca!e $ycie. Chrze"cijanin z g!%bi serca ufa, $e Bóg spe!ni swoj& obietnic%, ale sam
ci&gle zajmuje si% wywo!ywaniem przeró$nych wewn%trznych i zewn%trznych konfliktów.

2. Jak w takich warunkach do'wiadczy( pokoju?

Pokój, którym Bóg obdarowuje cz!owieka jest zwi&zany z obecno"ci& Ducha 'wi%tego, On bowiem warunkuje jego
zaistnienie. Ducha 'wi%tego otrzymuj& ci, którzy poprzez !ask% chrztu "wi%tego zostali naznaczeni niezatartym
znamieniem daru Bo$ej Mi!o"ci. Duch 'wi%ty bierze w posiadanie ochrzczonego nape!niaj&c go swymi darami, w tym
darem pokoju. Zwi&zek ten cho# jest tak silny, to jednak mo$e by# rozerwany przez grzech cz!owieka, który niszczy
relacje mi!o"ci, wprowadza chaos, nie!ad i prowadzi do wewn%trznej wojny. Przeciwnikiem cz!owieka w tej wojnie jest
po$&dliwo"#; "wiat ze swoj& wrog& Bogu i Ko"cio!owi mentalno"ci& oraz szatan, który przeciwstawia si% zamys!owi Boga
i Jego dzie!u zbawienia. Wci&gni%ty w t% walk% cz!owiek zapomina o zbawczym dzia!aniu Jezusa Chrystusa, który w
swoim w$asnym ciele zada$ %mier' wrogo%ci, a wyniesiony do chwa$y przez zmartwychwstanie wla$ Ducha Mi$o%ci w serca
ludzkie (KDK 78).

Chc&c do"wiadczy# pokoju potrzeba odnale)# w swoim sercu Ducha Mi!o"ci, przywo!ywa# Go przez ufn& modlitw%,
zanurza# si% w sakramentalnych darach, w których aktualizuje si% Jego dzia!anie oraz wytrwale wychodzi# naprzeciw
!asce, przekraczaj&c w!asne braki i ograniczenia. Tak w!a"nie post%powa! "w. Franciszek z Asy$u, jego duchowa córka
"w. Klara i wielu innych chrze"cijan, którzy pó)niej pozwalali prowadzi# si% Duchowi (por. Ga 5, 18) przez co otrzymywali
nowe $ycie. I chocia$ by!o ono cz%sto naznaczone cierpieniem, to jednak królowa! w nim Chrystusowy pokój, jako owoc
daru Ducha Mi!o"ci. Maj&c (ycie od Ducha (Ga 5, 25) otrzymujemy !ask% pokoju, która jest g!%boko zakorzeniona w
szcz%"ciu powsta!ym z prze$ywania blisko"ci Boga, jako Najwy$szego Dobra. Dzi%ki Duchowi 'wi%temu cz!owiek,
spo!ecze(stwo w którym $yje i ca!y "wiat mo$e trwa# mimo ucisków i prze"ladowa( w wewn%trznym pokoju, poniewa$
Bo$y Duch jest obecny i dzia!a, umacnia i namaszcza, przetwarza i wype!nia wn%trza ludzkich serc i sumie(.

Bogdan Koca(da OFMConv

 

Owocem za" Duch jest [...] cierpliwo"# (Ga 5, 22)

 

Cz%sto, kiedy my"limy o Bogu ukazywanym nam przez Stary Testament, staje przed naszymi oczami obraz surowego
Boga-S%dziego. Tymczasem Bóg w Pi"mie "w. Starego Testamentu opisywany bywa jako cierpliwy. W czasie
odnowienia przymierza na górze Synaj, kiedy zst&pi! Bóg, Moj$esz wo!a!: Jahwe, Jahwe, Bóg mi$osierny i lito%ciwy,
cierpliwy, bogaty w $ask! i wierno%' (Wj 34, 6). Innym razem wobec gniewu Boga na niewierny naród izraelski Moj$esz
wstawia si% za swoim ludem mówi&c: Pan cierpliwy, bogaty w (yczliwo%', przebacza niegodziwo%' i grzech (Lb 14, 18).
W Ksi%dze M&dro"ci Syracha znajdujemy przestrog% dla zuchwa!ego grzesznika, poniewa$ Pan jest cierpliwy (5, 4), ale i
sprawiedliwy w karaniu za grzechy. W podobnym tonie pisze aposto! "w. Piotr w Drugim Li"cie, uspakajaj&c chrze"cijan,
którzy nie mogli doczeka# si% powtórnego przyj"cia Chrystusa. Powodem zwlekania by!o oczekiwanie na nawrócenie
tych, których Pan nie chce zgubi#, dlatego On jest cierpliwy w stosunku do was (3. 9). Wida# zatem wyra)nie, $e cech&
Boga jest cierpliwo"#, a skoro Pan Jezus wzywa nas, aby"my byli doskonali na wzór doskona!o"ci naszego Ojca w
niebie (zob. Mt 5, 48), to nasuwa si% pierwszy wniosek – nasze $ycie w Duchu 'wi%tym winno owocowa# rozwojem
cierpliwo"ci na miar% cierpliwo"ci Pana Boga. Jak to czyni#?

1. Cierpliwo'( w stosunku do siebie samego

 Aby oszlifowa# szlachetny kamie( potrzeba wiele czasu i wysi!ku. Zanim z cz%sto niepozornej bry!y wydob%dzie si%
niepowtarzalne pi%kno potrzeba wielu godzin. A cz!owiek cz%sto chcia!by wszystko zmieni# od razu, w mgnieniu oka!
Nasze wn%trze nie poddaje si% b!yskawicznej obróbce. Przypomnijmy sobie nieurodzajne drzewo figowe z przypowie"ci
Jezusa (por. *k 13, 6-9). W!a"ciciel trzy lata czeka! na jego owoce i w ko(cu zniecierpliwiony kaza! je wyci&#. Ale
ogrodnik ochroni! drzewo, obieca! si% nim szczególnie zaj&# (okopa#, ob!o$y# nawozem), a decyzje o jego losie zosta!a
przesuni%ta w przysz!o"#. Rodzi si% zatem kolejny wniosek: trzeba by# cierpliwym dla siebie, nie od razu wszystko
mo$na zmieni#, naprawi# i zwyci%$y#. Trzeba czasu – oczywi"cie nie chodzi o siedzenie z za!o$onymi r%kami, ale o
cierpliw& prac% nad sob&, ze "wiadomo"ci&, $e nie wszystko zale$y ode mnie. To dobra okazja, aby pozwoli# Bogu
dzia!a#, zostawi# Mu troch% miejsca w naszym $yciu! Ilu$ ludzi po pierwszych pora$kach i upadkach poddaje si%, sk!ada
bro(. Nie dam rady, to mo(liwe dla innych!, Nie widz! (adnej poprawy!, ci&gle spowiadam si! z tego samego! – takie
opinie mo$na cz%sto us!ysze#. Niektórzy ludzie, którym zabrak!o cierpliwo"ci w stosunku do siebie; którym zabrak!o
odwagi aby jeszcze raz sobie i Bogu da# szans%, rozp!ywaj& si% w bylejako"ci, w bezmy"lnym na"ladowaniu innych i
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trwonieniu swojego $ycia. A przecie$ ka$dy z nas ma swój czas, niepowtarzaln& chwil% !aski, kiedy Bóg nas dotyka i
przemienia, kiedy mo$emy w pe!ni podnie"# si% i naprawi# swoje $ycie. Rzecz w tym, $e ka$dy z nas dorasta do tego w
innym czasie, a Bóg nie wyjawi! nam dnia, ani godziny czasu nawiedzenia i !aski. Pozostaje cierpliwe trwanie przy Bogu,
pomimo s!abo"ci, kl%sk oraz postawa czuwania.

2. Cierpliwo'( wobec drugich

Prawdziwie wzrasta w cierpliwo"ci ten, kto okazuje wyrozumia!o"# i dobro# dla innych. Nie jest to !atwe, bo $yjemy w"ród
ludzi, a nie anio!ów. Mamy si% spieszy# kocha# ludzi – jak mówi poeta ks. J. Twardowski. Spieszy# si% kocha# i
cierpliwie przyjmowa# ludzi tych realnych, tych, co nas otaczaj&, z którymi $yjemy – nie tych wy"nionych, nieistniej&cych,
wymarzonych. Ludzi z krwi i ko"ci, z ich dobrymi cechami i z ich wadami! W naszych zniecierpliwieniach wobec bli)nich
warto przypomina# sobie cierpliwo"# Jezusa Chrystusa wobec uczniów, których wybra!. Mistrz z Nazaretu kszta!towa! ich,
znosi! ich braki, niezrozumienie, zazdro"ci i ma!oduszno"#. Cierpliwie urabia! ich serca, pozwala! dojrzewa#. Kiedy sk!onni
jeste"my ze zniecierpliwieniem poprawia# naszych braci i siostry dobrze sobie przypomnie# przypowie"# o wyjmowaniu
)d)b!a z cudzego oka, podczas, gdy w naszym tkwi belka (zob. Mt 7, 3-5)... Trzeci wniosek dla naszego wzrostu i
osi&gania dojrza!o"ci wi&$e si% z mi!o"ci& bli)niego, która domaga si%, aby innych kocha# jak siebie samego! Dajmy czas
drugiemu cz!owiekowi, pozwólmy mu wzrasta#; mo$e jego godzina jeszcze nie wybi!a – nie wszystkie kwiaty kwitn& o tej
samej porze roku i na tym samym miejscu.

 Na koniec pytajmy siebie na ile widoczne s& w naszym $yciu owoce cierpliwo"ci, czyli na ile pozwalamy si% prowadzi#
Duchowi 'wi%temu? 'w. Pawe! mówi:

-         W ucisku b&d)cie cierpliwi” (Rz 12, 12) – czy jestem cierpliwy wtedy, gdy przychodz& trudno"ci, krzy$e,
problemy, niezrozumienia, choroba?

-         mi$o%' cierpliwa jest (1 Kor 13, 4) – czy tylko du$o mówi% o mi!o"ci, czy te$ ni& na co dzie( $yj%? Czy cierpliwie
wyczekuj% owoców w!asnej pracy wewn%trznej? Czy wobec innych potrafi% by# cierpliwy?

-         dla wszystkich b&d)cie cierpliwi (1 Tes 5, 14) – dla wszystkich, czy tylko dla niektórych, wybranych jestem
cierpliwy?

 
Marek Fia!kowski OFMConv

 

Owocem za" Ducha jest [...] uprzejmo"# (Ga 5, 22)

 

Przychodz% do sklepu i spotykam nieuprzejm& ekspedientk%. Kiedy indziej przychodz% do pewnej firmy, do urz%du, do
banku i spotykam si% z brakiem $yczliwo"ci. Jaka jest wówczas moja reakcja? Co odczuwam? Jakie mam wra$enia? By!
czas – zw!aszcza w okresie, gdy w naszej ojczy)nie prym wiód! ustrój komunistyczny – $e normaln& rzecz& wydawa! si%
brak uprzejmo"ci, ale czy teraz jest inaczej? Czy jeste"my uprzejmi i czy wymagamy, aby traktowano nas z szacunkiem?
Dramatem, którego nie mo$na w $aden sposób wyt!umaczy# ani usprawiedliwi# by!aby postawa, w której nie
przeszkadza nam brak nale$nego nam szacunku, albo w której my sami traktujemy innych bez nale$nej im godno"ci.
Szacunek i zwi&zana z nim uprzejmo"# s& "ci"le zwi&zane z $yciem spo!ecznym, ale te$ z postaw& religijnym.

Uprzejmo"# w $yciu cz!owieka mo$emy rozpatrywa# na dwa sposoby. W pierwszym rz%dzie oczywi"cie uprzejmo"#
kojarzy si% nam z $yciem spo!ecznym. Funkcjonowanie jej na tym poziomie dotyczy wielu warstw egzystencji cz!owieka,
od bardzo prostych jej przejawów, jak ust%powanie miejsca ludziom starszym czy chorym, przez $ycie codzienne w
rodzinie, szkole czy miejscu pracy, po te elementy, które maj& wp!yw na sytuacje spo!ecze(stwa, pa(stwa, a nawet
ca!ego "wiata, rozpoczynaj&c od odpowiedzialno"ci rodziców i wychowawców, duszpasterzy, a ko(cz&c na organizacjach
mi%dzynarodowych. Nie mo$emy jednak zapomnie#, $e uprzejmo"# ma równie$ swoje t!o religijne, jest ona, jak
przekonuje nas Pismo %wi!te, jest darem Boga (Ga 5, 22) i jak ka$dy dar jest !ask&. Mo$na nawet powiedzie#, $e nie
sposób mówi# o uprzejmo"ci pomijaj&c trzy cnoty Boskie, o których mówi "w. Pawe! w Li%cie do Koryntian, czyli wiar%,
nadziej% i mi!o"# (1 Kor 13, 13). Te trzy daj& bowiem cz!owiekowi motywacje, si!% potrzebn& do dzia!ania oraz
wyznaczaj& cel i przedmiot czynu.

1. Uprzejmo'( w Pi'mie 'w.

Biblia przedstawia uprzejmo"# jako jeden z darów, które otrzymuje ka$dy cz!owiek przez sam fakt bycia stworzonym na
obraz i podobie#stwo Boga. Dar ten jednak musi by# rozwijany przez wspó!prac% z !ask& Bo$&. Widzimy to w $yciu i
nauczaniu Chrystusa, który nie ma gdzie g$owy sk$oni' (Mt 8, 20) i wraz z swoimi uczniami utrzymuje si% z ludzkiej
uprzejmo"ci, nie zapominaj&c przy tym o innych potrzebuj&cych. Przy ka$dym spotkaniu z potrzebuj&cymi zarówno
duchowo jaki i materialnie Jezus Chrystus realizacj% daru uprzejmo"ci widzi w konkretnych czynach. Najpierw wi%c
uprzejmo"ci& jest odpowiedzialne, gorliwe i przepe!nione mi!o"ci& do drugiego cz!owieka spe!nianie swych obowi&zków
(*k 3, 8-14). Dar ten realizuje si% równie$ przez odnoszenie si% do bli)niego z nale$ytym mu szacunkiem, z lito"ci& –
je"li zachodzi taka potrzeba – oraz dzielenie si% z nim tym, co mamy (Mt 14, 14-21; Mk 6, 34-44; *k 9, 12-17), a w
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ko(cu przez odpowiadanie na potrzeby innych, nawet gdy nie mamy takiego obowi&zku, gdy obowi&zek ten spoczywa na
instytucjach pa(stwowych czy mi%dzynarodowych, lecz zawsze wed!ug w!asnych mo$liwo"ci (*k 10, 30-37). W
codzienno"ci spotykamy wiele okazji do takiego realizowania !aski uprzejmo"ci otrzymanej od Boga.

Widzimy to równie$ w nauczaniu aposto!ów, a szczególnie "w. Paw!a, który w Drugim Li%cie do Koryntian przypomina
nam, $e jako chrze"cijanie stanowimy jedna wspólnot%, w której bardzo wa$ne miejsce zajmuje szacunek wzajemny oraz
troska o dobra duchowe i materialne swoich bli)nich (2 Kor 9, 6-15; por. Flp 4, 10) z zachowaniem !agodno"ci i
roztropno"ci (2 Tm 2, 22-26). Wa$nym te$ wydaje si% nakaz, jaki aposto! zawar! w Pierwszym li%cie do Tymoteusza:
Bogatym na tym %wiecie nakazuj!, by nie byli wynio%li, nie pok$adali nadziei w niepewno%ci bogactw, lecz w Bogu, który
nam wszystkiego obficie udziela do u(ywania, niech czyni& dobrze, bogac& si! w dobre czyny, niech b!d& hojni,
uspo$ecznienie, odk$adaj&cy do skarbca dla siebie samych podstaw! na przysz$o%', aby osi&gn&' prawdziwe (ycie (1Tm
6, 17-19).

2. Uprzejmo'( w pismach 'w. o. Franciszka

'w. o. Franciszek w swoich pismach realizacj% daru uprzejmo"ci w pierwszym rz%dzie odnosi do wspólnoty swoich braci.
'mia!o jednak jego sugestie mo$na przetransponowa# do $ycia ka$dego chrze"cijanina, a nawet ka$dego
wspó!czesnego cz!owieka. Tak wi%c w Regule niezatwierdzonej (1 Reg 2, 2-3) oraz w Li%cie do wiernych (2 LW 44)
Biedaczyna z Asy$u zwraca uwag% na wzajemne poszanowanie, przebaczanie sobie, cierpliwo"# oraz pokor%. Równie$
w Regule niezatwierdzonej (1 Reg 7, 2-16) przypomina, $e poszanowanie drugiego cz!owieka, którego wyrazem jest
w!a"nie uprzejmo"# musi dokonywa# si% w konkrecie codzienno"ci, nie mo$e zatem ogranicza# si% tylko do s!ów, ale
musi poci&ga# za sob& uczynki i prac% na rzecz bli)niego.

Wpatruj&c si% w $ycie "w. o. Franciszka warto jeszcze zwróci# uwag% ma dwie rzeczy. Mianowicie w Drugim (yciorysie
%w. Franciszka napisanym przez Tomasza z Celano mo$emy zobaczy#, $e dla Biedaczyny z Asy$u uprzejmo"# by!a
zwi&zana z uznaniem godno"ci bli)niego oraz "wiadomo"ci&, $e cz!owiek jest grzeszny i mo$e si% myli# (2 C 201).
Natomiast w swej pierwszej regule Franciszek zauwa$a, $e brak szacunku do drugiego cz!owieka przynosi wstyd temu,
który nie realizuje w swym post%powaniu daru uprzejmo"ci (1 Reg 9, 3-7).

Uprzejmo"#, jako dar !aski Bo$ej, dotyczy zatem dwóch, wydawa!oby si% niekoniecznie zespolonych ze sob& warstw –
przynajmniej wed!ug cz%sto wspó!cze"nie kreowanego w "rodowiskach liberalnych „nowoczesnego modelu
spo!ecze(stwa” – $ycia cz!owieka: w $yciu spo!ecznym i religijnym. Te dwa uj%cia przeplataj& si% ze sob& w ten sposób,
$e nie mo$na mówi# o uprzejmo"ci tylko i wy!&cznie na poziomie spo!ecznym bez uwzgl%dnienia t!a religijnego i
odwrotnie. Gdy bowiem w uj%ciu spo!ecznym uprzejmo"ci zabraknie pog!%bienia, które daje jej religia – alternatywnie
"wiatopogl&d – uprzejmo"# mo$e zosta# zagubiona. Dzieje si% za" tak – jak tego widzimy cz%sto przyk!ady –
proporcjonalnie do utraty !&czno"ci z Bogiem. Trafnie t% wzajemn& relacj% ujmuj& s!owa zawarte w Ksi!dze Micheasza:
„Powiedziano ci cz!owiecze, co jest dobre. I czego $&da Pan od ciebie, je"li nie pe!nienia sprawiedliwo"ci, umi!owania
$yczliwo"ci i pokornego obcowania z Bogiem twoim” (Mi 6, 8).

Grzegorz Barcik OFMConv

 

Owocem za" ducha jest [...] dobro# (Ga 5, 22)

 

Dobro# - popularny termin i stary jak "wiat problem przeciwstawienia dobra i z!a, walki dobra ze z!em, szukania
odpowiedzi co jest dobrem, a co z!em - jest kolejnym owocem, który rodzi si% w sercu cz!owieka otwartego na dzia!anie
Ducha 'wi%tego Si%gaj&c w histori% ludzk&, "ledz&c najstarsze utwory ludzkie, mity, bajki i legendy odnajdujemy ten
problem i to odwieczne pytanie. Pismo "w., fundament naszej wiary przynosi wiele rozwa$a( na temat dobra, przynosi
tak$e ostateczne rozstrzygni%cia tak potrzebne ka$demu cz!owiekowi, ka$dej epoce. Pozwólmy zatem poprowadzi# si%
Biblii, poprowadzi# w wielkiej pokorze i "wiadomo"ci, $e wszystkiego nie uda si% od razu zrozumie# i odkry# oraz $e nie
wszystko zale$y tylko od naszego wysi!ku.

1. Nauczycielu, co dobrego mam czyni(, aby otrzyma( )ycie wieczne? Odpowiedzia" mu [Jezus]: „Dlaczego Mnie
pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry„ (Mt 19, 16-17)

Znana scena z bogatym m!odzie(cem. U ewangelistów *ukasza i Marka odpowied) Jezusa, a zarazem pytanie
sformu!owane jest nast%puj&co: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg (*k 18, 19; Mk 10,
18). Z g!%bi serca wyp!ywa pytanie m!odego cz!owieka skierowane do Chrystusa. Pytanie, które ma kluczowe znaczenie
w $yciu ka$dego cz!owieka i nikt nie mo$e si% od niego uchyli#, jest to pytanie o to co mamy czyni#, aby osi&gn&# $ycie
wieczne. Równie$ dzisiejszy cz!owiek musi na nowo zwróci# si% do Jezusa z Nazaretu, aby uzyska# odpowied) na
pytanie, co jest dobrem, a co z!em. Jezus wskazuje jednoznacznie na Boga, który b%d&c Dobrem mo$e w!a"ciwie
odpowiedzie# na pytanie o dobro (zob. VS 8-9). Jest to wa$na prawda dla nas, którzy szukamy odpowiedzi na pytanie o
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dobro#, rozumian& jako owoc chodzenia w Duchu 'wi%tym. Pierwsza wskazówka brzmi bardzo jasno: dobro# musi by#
na miar% dobroci samego Boga, z Niego czerpa#, ku Niemu kierowa#. Cz!owiek otwarty na "wiat!o Trzeciej Osoby Boskiej
tworzy wokó! siebie klimat dobra, dobro przyci&ga i dobrem si% dzieli.

2. Nie mo)e dobre drzewo wyda( z"ych owoców, ani z"e drzewo wyda( dobrych owoców (Mt 7, 18)

Jest to znana zasada, sprawdzian, który wskazuje na warto"# jakiego" dzie!a. Po owocach poznaje si% prawdziwych
uczniów Chrystusa, czy fa!szywych proroków, nawet tych zawoalowanych (wilki w owczej skórze - por. Mt 7, 15-16).
Zasada ta "wietnie wspó!brzmi z owocami Ducha 'wi%tego. Trudno bowiem mówi#, $e kto" otwarty jest na dzia!anie
Ducha 'wi%tego, chodzi w Jego !asce, jest Nim nape!niony, je"li nie przynosi dobrych owoców. S!usznie pytamy
wówczas o autentyczno"# takiego cz!owieka, o prawd%, któr& $yje czy te$ o iluzj%, której ulega. Niestety przyk!adów
takiej postawy jest wiele, nie trzeba dodawa#, $e jest to anty"wiadectwo, odpychaj&ce od wiary, od Chrystusa i Ko"cio!a.
Cz%sto ludzie na prawo i na lewo chwal& si% swoja wiar&, mówi& wiele o Duchu 'wi%tym, o Jego darach, a ich $ycie
tego wszystkiego  nie potwierdza, owoce s& marne lub w ogóle ich nie ma, najsmutniejsze je"li s& to z!e owoce. Zamiast
ci&g!ego wysi!ku na rzecz dobra, wida# sk!anianie si% ku z!u, trwanie w nim. Oczywi"cie nikt z nas nie jest idealny, b!&dzi,
pope!nia grzech - ale chodzi tu o ci&g!y wysi!ek, prace, dobr& wol% któr& pragniemy by# przy dobru. *atwo wyczu#, kiedy
cz!owiek pragnie dobra, jest  na niego otwarty, usi!uje w sobie dobro piel%gnowa# - wtedy jest urodzajn& gleba, na której
moc& Ducha 'wi%tego mo$e wzrasta# owoc Jego dzia!ania, którym jest dobro#.

3. Powinno si& by( dobrym jak chleb, powinno si& by( jak chleb, który dla wszystkich le)y na stole, z którego
ka)dy mo)e k&s dla siebie ukroi( i nakarmi( si& je'li jest g"odny ('w. Brat Albert - Adam Chmielowski)

To pi%kne przes!anie "w. Brata Alberta, które on sam potwierdzi! w swoim $yciu mo$e by# posumowaniem naszych
rozwa$a(. Jest czym" niezwyk!ym, $e chleb spo$ywamy codziennie i nigdy si% nam nie znudzi. Chleb dobrze streszcza i
oddaje tajemnice dobroci, któr& rozwa$amy jak owoc Ducha 'wi%tego. By# dobrym to by# jak chleb, dla wszystkich bez
wyj&tków (nawet dla wrogów); dawa# siebie, dzieli# siebie mi%dzy innych; innych podtrzymywa#, a samemu spala# si% w
mi!o"ci; gasi# rozmaite g!ody ludzkiego serca. Je"li  mo$na pos!u$y# si% dalej obrazem "w. Br. Alberta - to nie ma nic
gorszego jak z!y chleb, zakalec (oczywi"cie, $e umieraj&cy z g!odu i takim nie pogardzi) - je"li chleb to dobry, syc&cy
innych. Z!y chleb to profanacja! B&d)my wi%c dobrym chlebem, b&d)my otwarci na Ducha 'wi%tego, na Jego moc, aby
wzrasta! w nas prawdziwy owoc Jego dzia!ania - dobro#.

Marek Fia!kowski OFMConv

 

Owocem za" Ducha jest [...] wierno"#” (Ga 5, 22)

 

jest wielka mi$o%'
uczy$a %wi!ta babcia
pozostaj! jej wierny

mi$o%ci za Bóg zap$a'
 (ks. Jan Twardowski)

Obserwacja wspó!czesnego "wiata i wspó!czesnych ludzi mo$e prowadzi# do smutnego wniosku, $e wierno"# to cnota
raczej lekcewa$ona. Mo$e nawet zapomniana. Tempo $ycia, rozwój technologiczny, ogromny strumie( informacji
codziennie dotykaj& cz!owieka. Ka$& mu si% zmienia#, dostosowywa# do nowych warunków i mo$liwo"ci. Ch%#
do"wiadczania czego" innego, nowego, wi&$e si% cz%sto z porzucaniem dotychczasowych zasad, stylu $ycia, warto"ci
lub osoby, której dot&d by!o si% wiernym. U wielu ludzi, zw!aszcza m!odych, pojawia si% my"lenie typu: na dzisiaj to mi
odpowiada, ale jak przestan! „czu'” satysfakcj! – poszukam czego% nowego. Pytanie o wierno"# spotyka si% wówczas z
gestem wzruszenia ramionami i odpowiedzi&: po co si! m!czy'?!. Jednocze"nie w g!%bi duszy wielu osób odzywa si% –
paradoksalnie – t%sknota za stabilno"ci&, za tym, co trwa!e, za fundamentem, na którym mo$na budowa# swoje $ycie.
T%sknota za wierno"ci&.

1. Wierno'( Boga

Pismo "wi%te wielokrotnie mówi o wierno"ci Boga. *&czy si% ona "ci"le z Jego !askawo"ci& i ojcowsk& dobroci&.
Szczególny zachwyt tymi przymiotami Stwórcy wyra$aj& psalmy:

$askawo%' Twoja, Panie, dosi!ga nieba, a Twoja wierno%' samych ob$oków (Ps 36,  10);

$aska Twa i wierno%' niech mnie zawsze strzeg& (Ps 40, 12);

Twemu imieniu daj chwa$! za Twoj& $askawo%' i wierno%' (Ps 115, 1);
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Mi!o"# Boga objawia si% w Jego wierno"ci. Imi%, które objawia Moj$eszowi - „Jestem” - zapewnia naród wybrany o ci&g!ej
zbawczej obecno"ci Jahwe, o mocnym ramieniu, którym wyprowadza go z niewoli. Potwierdzeniem tej obietnicy s& s!owa
Jezusa: oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a( do sko#czenia %wiata (Mt 28, 20). W Eucharystii nieustannie
adorujemy Boga-z-nami. Adorujemy wszechmocnego Pana, który pozostaje wierny stworzeniu. Wierno"# Boga rodzi w
cz!owieku podziw, wdzi%czno"#, ale tak$e zaufanie i poczucie bezpiecze(stwa – oto On mnie nie zostawi, nie zdradzi,
nie przekre"li, nawet je"li ja odejd% od Niego. Je%li  my odmawiamy wierno%ci, On wiary dochowuje, bo nie mo(e si!
zaprze' samego siebie (2 Tm 2, 13). Wierno"# Boga nie oznacza jednak pob!a$liwo"ci i braku zaanga$owania. Jahwe, z
mi!o"ci& zazdrosn&, ci&gle domaga si% od swego ludu wierno"ci przymierzu. Karze go, upomina, do"wiadcza, aby czyni#
go wolnym od bo$ków i zachowa# w "wi%to"ci.

2. Wierno'( cz"owieka

Historia narodu wybranego odzwierciedla, w jakim" sensie, duchow& drog% ka$dego z nas. Uczy ona, $e cz!owiek jest
zdolny zarówno do wierno"ci, jak i niewierno"ci wzgl%dem Boga. Niestety, t% drug& mo$liwo"# wybiera chyba cz%"ciej i
!atwiej. Mo$na t% postaw% rozszerzy# na wierno"# sobie, swoim idea!om czy powo!aniu. Trudno nieraz wyja"ni#,
dlaczego kto" lekko przekre"la swoje ma!$e(stwo, warto"ci, którymi kierowa! si% w $yciu albo z!o$one przyrzeczenia. Z
wn%trza, z serca ludzkiego zranionego grzechem, rodzi si% wszelkie z!o – tak$e z!o niewierno"ci (por. Mk 7, 21). Dlatego
Bóg mówi: ulecz! ich niewierno%' i umi$uj! ich z serca (Oz 14, 5). Tylko On potrafi uzdrowi# i przemieni# serce
cz!owieka. Autentyczna wierno"# jest Jego darem, owocem Ducha 'wi%tego.

Zasadnicze niebezpiecze(stwa odnosz&ce si% do wierno"ci ukazuje przypowie"# Jezusa o synu marnotrawnym. Dotycz&
one zarówno m!odszego, jak i starszego z braci. Pierwszy, zrywaj&c wi%) z ojcem, odchodzi z domu. Szuka swobody i
nowych wra$e(, znajduje ostatecznie upokorzenie, zniewolenie i pustk%. Powrót u"wiadamia mu wiern& mi!o"# ojca.
Dramat wspó!czesnych synów marnotrawnych polega na tym, $e nie wracaj& do domu Ojca. Próbuj& odnale)# szcz%"cie
„rzucaj&c si%” w ci&gle nowe i ci&gle z!udne do"wiadczenia. S& lud)mi, którzy nie chc& lub nie potrafi& si% zakorzeni#.
Uparcie i naiwnie buduj& dom swojego $ycia na piasku. Inne niebezpiecze(stwo wierno"ci dostrzegamy u starszego
syna. Dla niego wierno"# jest podda(stwem, pozbawion& rado"ci i monotonn& s!u$b& ojcu. 'lad takiej postawy mo$emy
odnale)# np. u osób "ci"le zachowuj&cych przepisy religijne, a jednocze"nie „promieniuj&cych” zgorzknieniem i
pretensjami do "wiata. Wydaj& si% by# przyt!oczonymi ci%$arem wierno"ci wobec Pana.

Autentyczna wierno"#, jako Bo$y dar, budowana jest na ufno"ci i mi!o"ci. Bez nich staje si% sucha, formalna i nie do
zniesienia. Zarazem trudno sobie wyobrazi# mi!o"# wobec Boga i cz!owieka bez  postawy wierno"ci. W takiej mi!o"ci
mo$e by# du$o emocji, obietnic, uniesie(, wielkich s!ów – ale bez wierno"ci staje si% ona jaka" p!aska i nietrwa!a. Jezus
mówi: Wytrwajcie w mojej mi$o%ci (J 15, 9). Cz!owiek wierny nieustannie potwierdza swoje „tak” wobec dobroci Boga.
Potwierdza swój szacunek dla bliskiej osoby. Potwierdza sens warto"ci, które uczyni! swoimi. Mo$na powiedzie#, $e
wierno"# to codzienna twarz mi!o"ci. Pokorna, przebaczaj&ca, przyjacielska. Sprawia, $e w sercu cz!owieka rodzi si%
g!%boki pokój.

Mariusz Kozio! OFMConv
 

Owocem za" Ducha jest [...] !agodno"# (Ga 5, 22)

(homilia w formie %wiadectwa)

 

By! pogodny, letni wieczór, szed!em z Paw!em ulicami miasta. Mój towarzysz niós! ma!y stoliczek, który zrobi! dla swojej
córeczki i z pasj& opowiada! mi o swojej rodzinie; o kochanej córce i swojej $onie Agnieszce. Zwróci!em uwag%, $e ten
masywny i srogo wygl&daj&cy m%$czyzna jakby mi%k! i !agodnia! wspominaj&c o swoich najbli$szych. W tej opowie"ci
by!o co" fascynuj&cego, Pawe! z gor&cym uczuciem mówi! o tych, z którymi za chwil% spotka si% w swoim domu... jakby
swoich najbli$szych nie widzia! ca!ymi miesi&cami, a przecie$ rano $egna! si% z nimi kiedy wychodzi! do pracy.

Wiesz – powiedzia! do mnie – przy mojej (onie Agnieszce, staj! si! innym cz$owiekiem. Ju( kilka lat jeste%my
ma$(e#stwem, a ja ci&gle co% nowego od niej si! ucz!. Niesamowita kobieta! Wyobra) sobie – ci&gn&! dalej – pewnego
dnia przyszed$em do domu. By$em okropnie wkurzony i rozbity. Przez ca$y dzie# okropnie bola$ mnie z&b i nie mia$em
mo(liwo%ci, aby zwolni' si! z pracy i pój%' do dentysty. Po powrocie do domu po$o(y$em si! na $ó(ku, nie mia$em si$y na
nic wi!cej, (adne %rodki przeciwbólowe ju( na mnie nie dzia$a$y. Agnieszka zobaczy$a, (e bardzo cierpi!, co chwila
przychodzi$a do mnie pytaj&c czy czego% mi nie potrzeba, czy mo(e mi jako% pomóc... To mnie jeszcze bardziej zacz!$o
dra(ni'... I wiesz – Pawe! mówi! z lekkim rozrzewnieniem - kiedy (ona zobaczy$a, (e zaczynam si! niecierpliwi' przysz$a
do mnie, siad$a na $ó(ku i delikatnie uj!$a mnie za r!k!. Tak chwil! sobie przy mnie w ciszy posiedzia$a. Mówi! ci – jak
mi to pomog$o! Jakby kto% ca$y mój ból nagle u%mierzy$! Tak my%l! – doda! – (e to du(a umiej!tno%', by' przy kim% cicho
i $agodnie, zw$aszcza kiedy jest krzy( i nie mo(na drugiemu pomóc.

Do dzisiejszego dnia pami%tam opowie"# Paw!a. Tak dobrze odzwierciedla ona tajemnic% !agodnej obecno"ci Chrystusa
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w naszym $yciu. Pytam dzi" siebie: czym jest !agodno"#? Czy ja jestem !agodny? Jak si% wyra$a !agodno"# w $yciu
cz!owieka? Znajduj% odpowied) przede wszystkim w S!owie Bo$ym – !agodno"# jest darem od Tego, który Jest
*agodno"ci&. To On – *agodny - nie z!amie trzciny nad!amanej, nie zagasi knotka o nik!ym p!omyku (zob. Iz 42, 3).
Kiedy zapraszam Ducha 'wi%tego, aby zamieszka! w moim $yciu staj% si% !agodny, a kiedy !agodniej% otwieram si% na
Jego u"wi%caj&ce dzia!anie. Kiedy wybieram grzech – „twardniej%”. *agodno"# pojmuj% jako dar, w którym zapraszany
jestem nieustannie do wspó!pracy z Tym, który o$ywia moje $ycie duchowe. Kiedy w Nim staj% si% !agodny widz% w
sobie przestrze( pe!n& dobroci, delikatno"ci, $yczliwo"ci i przyja)ni do ludzi i do "wiata. Przestaje we mnie istnie# to, co
ostre, surowe, os&dzaj&ce, karz&ce i niszcz&ce [8] .

Nie uto$samiam !agodno"ci ze s!abymi nerwami, brakiem troski, skuteczno"ci czy zaanga$owania. *agodno"# - dar
Ducha – uszlachetnia moje codzienne zabieganie; przemienia moj& porywczo"#, twardo"#, apodyktyczno"#, ci&g!& ch%#
zawalczenia o swoje... w dzia!ania, które „nie z!ami& trzciny nad!amanej i nie zgasz& knotka o nik!ym p!omyku”. To trudny
dar dla mnie; wiele razy chcia!bym zapomnie# o potrzebie bycia !agodnym. Ka$dego dnia upominam si% samego i
zach%cam, abym id&c przez "wiat nie wszczyna! k!ótni, nie spiera! si% s!owami i bym nie os&dza! innych; bym by! cichy,
spokojny i skromny, !agodny i pokorny, umiej&cy rozmawia# ze wszystkimi, tak jak przystoi [9] . Prosz% Ducha 'wi%tego
o dar !agodno"ci, abym potrafi! usi&"# przy cz!owieku cierpi&cym, abym nie denerwowa! si%, kiedy nie potrafi% mu pomóc,
bym umia! uj&# go za r%k% i wspomóc go przez ciche wspó!cierpienie. Prosz% o ten dar dla mnie i dla ciebie.

Teksty do medytacji:

Bóg: 1 Krl 19, 12; Ps 86, 15; 103, 8; 112, 4; 145, 8; Mdr 2, 19; Mdr 12, 18; Mdr 16, 24; Iz 40, 11; Ba 2, 27; Dn 3, 42;
Jon 4, 2; Mt 11, 29; 21, 5; 2 Kor 10, 1.

Cz"owiek: Ps 55, 22; Prz 14, 29; Prz 15, 1; Prz 15, 4; Prz 25, 15; Syr 1, 27; 3, 17; 4, 8; 45, 4; 1 Kor 4, 21; 2 Kor 6, 6;
Ga 5, 23; 6, 1; Flp 4, 5; 1 Tm 6, 11; 2 Tm 2, 24-25; Tt 3, 2; Jk 1, 21; 3, 13; 1 P 2, 18; 3, 4.16.

Piotr Stanis!awczyk OFMConv

 

Owocem za" Ducha jest [...] opanowanie (Ga 5, 23)

 

Opanowanie – czyli inaczej mówi&c umiarkowanie, wstrzemi%)liwo"#, b&d) pow"ci&gliwo"#. W!a"nie o tej cnocie "w.
Pawe! mówi! przed prokuratorem Feliksem i jego $on&, wzbudzaj&c g!%boki niepokój w sercach s!uchaj&cych. 'wi%ty
*ukasz zaznacza: Lecz kiedy Pawe$ mówi$ o sprawiedliwo%ci i o wstrzemi!)liwo%ci, i o przysz$ym s&dzie, Feliks
przestraszony odpowiedzia$ – Teraz mo(esz odej%'. Gdy znajd! czas, wezw! ci! znowu (Dz 24, 25). Postawa
odrzucenia, któr& przyjmuje prokurator jest do"# znacz&ca, a wr%cz charakterystyczna, przy spotkaniu cz!owieka z t&
cnot&.

Co przestrasza?! Umiarkowanie, którego brak jest jednym z grzechów g!ównych. Wstrzemi%)liwo"#, o której si% mówi
poruszaj&c sprawy postu, b&d) cnoty czysto"ci. Pow"ci&gliwo"#, która wyra$a si% m.in. w nie s&dzeniu, nie wydawaniu
przedwczesnych wyroków, nie ocenianiu pochopnie ludzi, w pracy nad j%zykiem i nad tym, co jest jego owocem. Czy
chocia$by to o czym mówi "w. Augustyn: Co wi!cej powinienem wam powiedzie' o dobrym post!powaniu? Je%li  Bóg
jest najwi!kszym dobrem cz$owieka, a temu zaprzeczy' nie mo(ecie, to wynika st&d jasno, (e szuka' najwi!kszego
dobra znaczy: (y' dobrze, za% (y' dobrze to nic innego jak kocha' Boga ca$ym swoim sercem, ca$& swoj& dusz& i ca$ym
swoim umys$em. A je%li tak, to znaczy, (e t! mi$o%' nale(y zachowa' czyst& i nieskalan&, a to jest zadaniem
umiarkowania ("w. Augustyn, De moribus ecclesiae catholicae, I, XXV,46).

Ludzie pragnienia balansuj& na granicy mi%dzy umiarkowaniem a nadmiarem, wstrzemi%)liwo"ci& a jej brakiem,
pow"ci&gliwo"ci& a pozwalaniem sobie na wszystko, opanowaniem a brakiem jakiegokolwiek panowania, czyli anarchi&
wewn%trzn& i zewn%trzn&. Niestety, jest ona cz%sto przekraczana, a przebywanie po drugiej stronie staje si% stylem
$ycia, stanem permanentnym. Mo$na dzisiaj zauwa$y# pewn& mod%, która polega na przekraczaniu granic, „wyzwalaniu
si% z wi%zów” narzuconych przez innym, co ostatecznie prowadzi do tego, $e sam cz!owiek wyznacza sobie jakie"
bariery, okre"la warto"ci.

My"l%, $e w podobnej sytuacji by! prokurator Feliks, gdy spotka!, a nast%pnie s!ucha! "w. Paw!a, mówi&cego o 
sprawiedliwo"ci i wstrzemi%)liwo"ci. Wspó!cze"nie, w wielu osobach s!owa o opanowaniu, równie$ rodz& strach, cz%sto
budz&c sumienie, które wzywa do weryfikacji postaw, lecz niestety, bywa ono zag!uszane – odejd), pos!ucham ci% innym
razem.

Pragnienie nadmiaru mo$e opanowa# wszystkich, równie$ osoby wierz&ce, które staraj& si% by# blisko Boga. „Zerkanie
na boki”, nieustanne przygl&danie si% innym, wy!&cznie po to, aby si% porównywa#, wynika z tego, $e cz!owiek nie potrafi,
nie chce poprzesta# na tym, co ma. Chce nieustannie wi%cej, wydaje mu si%, $e Bóg o nim zapomina, udzielaj&c

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/8.htm#_edn8
http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/8.htm#_edn9


09-11-04 21:02m8

Strona 10 z 12http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/8.htm

drugiemu nadmiernie. A tymczasem potrzeba zrozumienia, $e Bóg daje siebie ka$demu w sposób jedyny i
niepowtarzalny, a tym samym wystarczaj&cy. Kiedy si% tego do"wiadczy, nie potrzeba ju$ „zerka# na boki”. W tym
kontek"cie wa$n& jest zach%ta "w. Piotra, który do pow"ci&gliwo"ci poleca doda# cierpliwo"ci (zob. 2 P 1, 6), która
pozwala ukszta!towa# w nas cz!owieka prawdziwie duchowego, panuj&cego nad j%zykiem, nami%tno"ciami i pragnieniami.

Pawe! Sroka OFMConv

Modlitwa wiernych

I. Panie Bo)e, pragniemy otrzyma( Ducha %wi&tego i dzi&ki Niemu by( Twoimi 'wiadkami w naszej rodzinie, w
naszym kraju i wsz&dzie tam, gdzie Twoja Opatrzno'( nas po'le. Dlatego prosimy Ci&: „Ze'lij na nas Ducha
Twojego”.

1. Niech zst&pi Duch Twój Panie i odnawia nieustannie oblicze naszej ziemi.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.

2. Prowad) "wiat!em Ducha 'wi%tego tych, którzy nami rz&dz&. Niech pami%taj&, $e s& s!ugami Twoimi dla dobra innych
ludzi.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.

3. Panie Jezu, który jeste" Drog&, Prawd& i -yciem, ze"lij na nas swego Ducha, by"my dzi%ki Jego !asce zawsze i
wsz%dzie, s!owem i czynem, byli Twoimi "wiadkami wobec wszystkich ludzi.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.
4. Panie Jezu, który wst&pi!e" do Ojca, ze"lij na nas Tego, którego obieca!e", aby"my byli pe!ni Jego mocy.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.

5. Panie Jezu spraw, niech prowadzi nas Duch Bo$y, aby"my post%powali zawsze jak dzieci Dobrego Ojca.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.

6. Spraw, aby post%powanie ka$dego z nas poci&ga!o bli)nich do Ciebie i by!o )ród!em dobra i pokoju w naszych
wspólnotach.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.

7. Udziel nam Panie swego Ducha, aby"my w naszych codziennych trudach i przeciwno"ciach, dochowali wierno"ci
Twojej Ewangelii.

Ze%lij na nas Ducha Twojego.

Prosimy Ci& Panie Jezu, niech Duch %wi&ty udziela nam swoich darów, o)ywia nas oraz przenika swoj* moc* i
mi"o'ci*. Który )yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

**********

II. Wierzymy Panie Jezu, )e Duch %wi&ty, mieszka w nas, jednocz*c nas z Tob* i Ojcem. Niech Jego "aska stale
u'wi&ca Twój Ko'ció" i prowadzi do pe"nej jedno'ci z Ojcem. Dlatego wo"ajmy: „U'wi&( nas w Duchu %wi&tym
Panie Jezu”.

1. Wejrzyj Panie na wszystkich, którzy nosz& imi% chrze"cijan, aby Duch 'wi%ty doprowadzi! ich do jedno"ci wiary.

U"wi%# nas w Duchu 'wi%tym Panie.

2. Dobry Panie, obdarz m&dro"ci& i "wi%to"ci& naszych pasterzy, aby skutecznie prowadzili lud wiernych do zbawienia.

U"wi%# nas w Duchu 'wi%tym Panie.

3. Obdarz nas Duchem Twoim Panie, aby"my byli wolni od wszelkiej ob!udy, niezgody i nienawi"ci w relacji do ka$dego
cz!owieka.

U"wi%# nas w Duchu Twoim Panie.

4. Spraw Ojcze, aby"my kierowali si% w naszym codziennym $yciu nie duchem tego "wiata, lecz Duchem 'wi%tym, który
od Ciebie pochodzi.

U"wi%# nas w Duchu 'wi%tym Panie.
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5. Udzielaj nam Panie Ducha 'wi%tego, aby nas umacnia! i prowadzi! do Twego Królestwa.

U"wi%# nas w Duchu 'wi%tym Panie.

6. Rozpalaj w nas !ask% Ducha 'wi%tego, by"my dzi%ki Jego mocy, potrafili dostrzega# naszych potrzebuj&cych braci.

U"wi%# nas w Duchu 'wi%ty Panie.

7. Otwórz Panie nasze serca, aby"my umieli z rado"ci& i pokor& przyjmowa# dary Twojego Ducha.

U"wi%# nas w Duchu 'wi%tym Panie.

Bo)e, który zes"a"e' Ducha %wi&tego na swoich Aposto"ów, spe"nij ufne pro'by Twojego ludu, a skoro nam
da"e' "ask& wiary, obdarz nas równie) pokojem i jedno'ci*. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

**********

III. Duch %wi&ty o'wieca nas 'wiat"em wiary, budzi nadziej& zmartwychwstania i rozlewa mi"o'( w naszych
sercach. Nasze podobie!stwo do Ciebie Panie Jezu ma +ród"o w Twoim Duchu, który w nas zamieszkuje. Dlatego
wierz*c w to, wo"ajmy: „Niech nas u'wi&ca Twój Duch o Panie”.

1. Dzi%ki Duchowi 'wi%temu uczyni!e" nas Panie dzie#mi Bo$ymi, spraw, aby"my w tym samym Duchu razem z Tob&
nieustannie wielbili Boga Ojca.

Niech nas u%wi!ca Twój Duch o Panie.

2. Panie, który przenikasz i znasz ludzkie serca, prowad) nas zawsze drog& szczero"ci i prawdy.

Niech nas u%wi!ca Twój Duch o Panie.

3. Obdarzaj nas m&dro"ci& w dzia!aniu, aby"my przyczyniali si% do wzrostu sprawiedliwo"ci, mi!o"ci i pokoju w"ród
naszych braci.

Nich nas u%wi!ca Twój Duch o Panie.

4. Niech Twoje s!owa zamieszkuj& w naszych sercach, by"my nasz& prac&, modlitw& i ca!ym naszym $yciem sk!adali
Tobie dzi%kczynienie.

Niech nas u%wi!ca Twój Duch o Panie.

5. Po!&cz nas ze sob& Duchem Twoim, by nas nigdy od Ciebie nie od!&czy!o utrapienie, ucisk czy prze"ladowanie.

Niech nas u%wi!ca Twój Duch o Panie.

6. Udzielaj nam Panie stale swojej !aski, by"my nie os&dzali naszych braci, ani nie gardzili $adnym cz!owiekiem
stworzonym na obraz i podobie(stwo Twoje, lecz pami%tali, $e kiedy" staniemy przed Twoim s&dem.

Niech nas u%wi!ca Twój Duch o Panie.

7. Panie Ty jeste" obecny w naszych sercach poprzez Twojego Ducha, kieruj nami w taki sposób, by"my d&$yli w
naszym post%powaniu do wype!niania Twej 'wi%tej i nieomylnej woli.

Niech nas u%wi!ca twój Duch o Panie.

Spraw, prosimy Ci& Wszechmog*cy Bo)e, niech zaja'nieje nad nami blask Twojej chwa"y, a Duch %wi&ty Twoim
'wiat"em umocni nasze serca odrodzone "ask* chrztu 'wi&tego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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