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Homilia 2 z dnia skupienia w Domu Macierzystym „Elianum” 

Czerna, 4 października 2009 r. 

 

Ewangelia: Mk 10,2-16 

 

Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 

mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz 

pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze 

swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg 

złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 

Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli 

żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również 

dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się 

i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 

bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego 

jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 

 

Przyjąć Królestwo jak dziecko 

 

Dziś rocznica narodzin dla nieba naszej Matki św. Teresy od Jezusa,  zmarła w Albie de 

Tormes w 4 X 1582 r. w 67 r. życia, 46 profesji i 20 reformy. Biografowie wyodrębniają ważną datę  

w jej życiu – rok 1554. Jest to rok jej trwałego nawrócenia. Po wielu latach wewnętrznych walk i 

wysiłków przestała w końcu ufać sobie i całkowicie zaufała Bogu. Sama Teresa mówi o tym 

przełomie, który rozpoczął nowy etap w jej życiu. Odtąd to już inna, nowa księga, to znaczy inne, 

nowe życie. To, aż dotąd, było moje. Pierwszy okres jej życia, jak mówią biografowie, okres 

ascetyczny, to historia jej wysiłków, zwycięstw i klęsk; drugi okres mistyczny, to historia 

wtargnięcia miłości w jej życie, historia triumfu łaski.  

 Teresa zastanawiała się nad swoim nawróceniem. Co było istotą  jej nawrócenia?  Napisała, 

że przedtem: „nie było we mnie nic innego, jak tylko upadanie i podnoszenie się.... Musiało mi 

wówczas brakować tego całkowitego złożenia ufności w Jego Majestacie i utracenia jej całkowicie 

w sobie samej”. Wynika z tego, że Jej ostateczne nawrócenie polegało na całkowitym złożeniu 

ufności w Bogu i utraceniu jej całkowicie w sobie samej. To odmieniło jej życie. Dotąd Teresa 

szukała Jezusa, odtąd Jezus mógł w pełni działać. Od tamtego czasu bardzo zaczęłam się 

poprawiać. 

O, Panie mój – pisze Teresa - gdybyśmy naprawdę Ciebie znali, nic by na świecie nie zdołało 

nas zasmucić, bo Ty tak hojnie odpłacasz tym, którzy całym sercem ufają Tobie! Wielka to rzecz, 

wierzcie mi, rozumieć tę prawdę... 

  

 W dzisiejszej Ewangelii mówi do nas Jezus:  Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 

królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. 

Ciągle jak echo powraca do naszego serca w Słowie Bożym pragnienie Jezusa: bądź 

dzieckiem! Bądź takim dzieckiem, które ufa bez granic. Bądź radosnym dzieckiem Królestwa 

Bożego. Tak proste, tak pokorne, tak ufne ma być serce twoje jak serce dziecka.  

Istota dziecięctwa polega przede wszystkim na duchu całkowitego zaufania, na zdaniu się na 

dobroci Boga, na szukaniu pomocy jedynie u Niego. Ludzie dorośli mają się czuć wobec Boga jak 
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dzieci - mali, nic nie znaczący, wymagający pomocy i opieki na każdym kroku. Jezus prosi nas: 

Bądź zawsze dzieckiem pełnym zaufania.  

 

 Jeśli kto chce wejść do królestwa Bożego, musi stać się bezradny jak dziecko i całkowicie 

zaufać Bogu tak, jak ono ufa swoim rodzicom.  

Jezus nie chce abyśmy byli silni. Chce abyśmy byli dziećmi, które ciągle potrzebują pomocy, 

oparcia, przebaczenia, usprawiedliwienia. Jak dobra matka, która cieszy się i nie pamięta, co 

dziecko zrobiło nie tak, jeśli przychodzi do niej tak prosto z zaufaniem w sercu – tak Jezus cieszy 

się i woli naszą słabość niż siłę i doskonałość, która już nie potrzebuje przebaczenia, nie oczekuje 

Jego pomocy. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ prowadzi go ona do większej 

ufności i wytrwania w stałości. 

 

Jezus – jak pisze św. Marek - brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.  

 

 Jezus okazuje dzieciom swoją wielką czułość i delikatność. Nie tylko wkłada na nie ręce, lecz 

także bierze je w obcięcia i błogosławi je.  Dziecko chętnie daje się objąć i unieść w ramionach 

kochającego Ojca i lubi być niesione.  

Każdego dnia Bóg Ojciec okazuje nam swoim dzieciom swoją delikatną miłość. Trzeba mieć oczy i 

serce otwarte, aby ją dostrzec i przyjąć. Trzeba żyć z chwili na chwilę tym co jest teraz, nie 

martwiąc się zbytnio tym, co będzie, ani niepokojąc się tym, co było. Dziecko potrafi cieszyć się ze 

wszystkiego i wszystko staje się dla niego okazją do radości, nawet cierpienie przyjęte z miłości do 

Ojca.  

 Dziecko Królestwa Bożego jest pełne radości i cieszy się każdą niespodzianką, bo lubi 

otrzymywać prezenty, a każda chwila jest darem, jest prezentem kochającego Ojca. 

 

 W czasie dzisiejszej adoracji pozwólmy Jezusowi, jak dziecko wziąć się w objęcia. Łac. 

słowo Adoracja oznacza także fizyczny kontakt – uścisk, pocałunek. Sługa Boży Jan Paweł II 

napisał o adoracji: Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego 

piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo 

ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać 

odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym 

Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi 

drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i 

wsparcie! (Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”) 

 

 Tak często jeszcze nie potrafimy i brakuje nam tak wiele, aby mieć w sobie postawę i ducha 

dziecka Bożego. Jednak sam Bóg wychowuje nas i da więcej światła i mocy, abyśmy coraz bardziej 

stawali się dziećmi Bożymi.  

 Zakończę modlitwą, napisaną przez osobę, która w pewnym momencie swojego zagubionego 

życia odnalazła w Bogu swojego Ojca, odkryła że jest Jego kochanym dzieckiem.  Od tej chwili jej 

życie się całkowicie zmieniło. Niech to będzie także nasza modlitwa: Ojcze, przytulasz mnie do 

siebie. Jestem twoja. Tyle razy czułam się nieszczęśliwa.  Ale dziś Panie wlej w moje serce uczucie 

Twojej miłości. Tatusiu, przytul mnie. Jestem tak wielką wartością dla Ciebie Boże. I ulecz wszystkie 

moje zranienia. Tyle razy byłam rozczarowana, niekochana. A zapominałam, że Ty tak bardzo mnie 

kochasz. Tak bardzo pragnę w to wierzyć. Bardzo pragnę poczuć się w Twoich ramionach 

szczęśliwa jak dziecko. 

 

o. Adam Hrabia OCD 

 


