
S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Łukasza:

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych,
którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw
mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj
każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego,
który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,
podobnie wy im czyńcie.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „Daj każdemu, kto cię prosi”

Parter.
Święty Ignacy Loyola podaje w tekście Ćwiczeń duchownych regułę, którą
nazywamy czasami zasadą uprzedniej życzliwości. Oto fragment: „[…]
każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego niż
je potępić. A jeżeli nie może go uratować, to pyta, jak on je rozumie, a
jeżeli rozumie źle, poprawia go z miłością. Jeżeli to nie wystarczy,
poszukuje wszelkich środków stosownych, żeby tamten dobrze je
zrozumiał i ocalił samego siebie.” (ĆD 22)
Ile jest we mnie podejrzliwości, a ile prostoty serca?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty”

Pierwsze schody.
Bez tego nie ruszę. Chrześcijanin to ten, kto potrafi dać z siebie nie tylko to,
co zabiera mu się siłą. Byłem na parterze, więc zakładam, że bliźni zabrał
płaszcz, którego potrzebuje. Być może potrzebuje też szaty. Może
potrzebuje jej bardziej ode mnie. Ale może potrzebuje jej mniej. Jeżeli to nie
zagraża mojemu bezpieczeństwu, a nie zaszkodzi komuś innemu,
powinienem być gotowy ją oddać. O ile rzeczywiście jej potrzebuje.
Biskup Grzegorz Ryś powiedział kiedyś, że ubóstwo świętego Franciszka
nie polegało na tym, że miał jedną szatę, ale na tym, że tą, którą miał, był
gotów podzielić się z potrzebującym.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „Miłujcie […] dobrze czyńcie […] błogosławcie […] módlcie się”

Pierwsze piętro.
Zanim lekkoatleta zacznie trenować bieg przez płotki, przez jakiś czas
musi trenować bieg płaski, bez przeskakiwania przeszkód.
Spróbujmy przyjrzeć się samym wskazaniom Jezusa. Przykazanie
„miłujcie nieprzyjaciół” nie brzmi łatwo. Czy jednak w naszym
postępowaniu wobec osób obojętnych czy nawet przyjaciół stać nas w
każdej sytuacji na dobro?
Zanim podejmiemy trud najbardziej wymagającej miłości, postarajmy
się o tę nieco łatwiejszą, choć dalej trudną.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”

Drugie piętro.
Reakcja na zło, którego jestem świadomy. Odpowiadam dobrem.
Tak jak umiem. I tak, jak potrafiłby odpowiedzieć dzisiaj ten, kto źle
postępuje w stosunku do mnie – bez względu na wyznawane
zasady.
Pamiętajmy, że często niechęć ze strony bliźniego wynika z jego
własnych problemów, a w spotkaniu ze mną widzi je wyraźniej.
Zobaczmy w swoim przeciwniku człowieka słabego, który
potrzebuje doświadczyć miłosierdzia.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „módlcie się za tych, którzy was oczerniają”

Ostatnie piętro.
Zło jest aktywne. Być może nie wystarczyło, że odpowiadałem
dobrem na nienawiść, może zawiodły już wszystkie środki.
Włączam mojego przeciwnika do relacji z Bogiem. Nie tylko staram
się go zrozumieć, nie tylko proszę Boga o pomoc w miłości.
Zapraszam go do relacji, którą chciałbym uczynić najcenniejszą w
moim życiu. Proszę o interwencję Boga, który wszystko może, bo
widzę, że sam jestem już bezradny.
Dobrze czasem pomodlić się i o to, abym wierzył, że Bóg rzeczywiście
wszystko może. ŁK 6, 27-31


