
ROK-A 31 niedziela zwykła
Mt 23, 1-12Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w
Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają
swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w
synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać
się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem, jeden bo-wiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,
bo jednej jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniżam będzie wywyższony.

Ewangeliczna wielkość
Usłyszeliśmy w Ewangelii o faryzeuszach, którzy lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła

w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Jednym z
podstawowych dążeń człowieka jest pragnienie stania się wielkim, stania się pierwszym, stania się ważnym.
Jest to pragnienie wrodzone. Czy ono jest złe? Nie. To pragnienie jest zbieżne z potrzebą rozwoju człowieka
i wspinania się coraz wyżej. Ale motywacje, sposoby realizacji tego pragnienia mogą już być niewłaściwe.
Zauważamy to w życiu. Pokazuje to również historia - ta dawna i ta dzisiejsza, ta daleka i ta bliska.
Zauważamy, jak wielkie jest nieraz pożądanie władzy, pragnienie dominacji nad innymi, podporządkowania
ich sobie. Zauważa to Chrystus także u swoich uczniów.

W czym tkwi źródło nieszczęścia w wielu naszych rodzinach? W wieku przypadkach tkwi ono w tym,
że małżonkowie nie chcą sobie nawzajem służyć, ale jeden nad drugim pragnie panować. Chce, by
wypełniano tylko jego wolę. Chrystus wzywa do leczenia takich pragnień. Każe stawać się wielkim w inny
sposób - na drodze służby. Chrystus nie gani uczniów za to, że rozmawiali o chęci bycia pierwszym.
Wyjaśnia im jednak, na czym polega prawdziwa wielkość w Jego wspólnocie: Największy z was niech
będzie waszym sługą. Oto recepta Chrystusa. Prawdziwa wielkość polega na byciu pierwszym dla innych.
Jezus dał sam tego przykład, mówiąc: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Służbę
tę realizował względem dziecka, młodzieńca, człowieka dorosłego, uczonego i prostego, człowieka
zdrowego czy chorego. W Wielki Czwartek klęka i myje nogi swoim uczniom i mówi: Jeśli Ja, nauczyciel,
umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Był to akt pokory, akt służby.

Niestety, w dziejach Kościoła byli i tacy, którzy szukali wielkości w ludzkich, nieewangelicznych
sposobach bycia. Ojciec Święty Jan Paweł II przepraszał Pana Boga i świat cały za tych synów i córki
Kościoła, którzy szli taką drogą do wielkości, wyrządzając Kościołowi szkodę. Nie stali się prze to
wielkimi, ale małymi. Tacy ludzie osłabiali i osłabiają jedność Kościoła, przyczyniali się wręcz do rozbicia
tej jedności.

Chrystus poucza w Ewangelii: Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony.
A kiedy indziej: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Co
chciał Chrystus przez to powiedzieć? W czym możemy się upodobnić do dziecka? Dziecko bierze wszystko
na serio. Jest prostolinijne. A czy my bierzemy na serio prawdę Bożą? Dziecko kocha ludzi i wierzy im. Ma
zaufanie do ludzi, których kocha. A my? Dziecko nie ma przeszłości, nie ciąży na nim grzeszna przeszłość.
Jak trudno dorosłemu oderwać się od grzesznej przeszłości. Przeszłość nie może panować nad nami. Ludzie
ewangelicznej wielkości - to święci Kościoła, ci kanonizowani i ci niekanonizowani. Wszyscy osiągnęli
wielkość na drodze służenia Bogu i człowiekowi.


