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ŁAZARZ (3): Obłuda i formalizm

“Strzeżcie się kwasu, to jest obłudy faryzeuszy” (Łk 12, 1). Obłuda, po grecku
hipokryzja, to jest kłamstwo popełnione czynem. Znakiem, który wprowadza w błąd
jest nasze postępowanie, nasz czyn, a raczej pozór czynu. To jest czynienie czegoś,
co ma wygląd cnoty, na przykład dać potrzebującemu bliźniemu datek, ale nie po to
by mu pomóc, by zdobyć cnotę, nie po to by oddać Bogu chwałę, ale po to, by być
widzianym przez ludzi. Czasem miesza się tu zły duch i podsuwa pokusy podstępnie,
aby odstraszyć od czynienia dobra przez skrupuły: “Nie rób tego, bo ty się chcesz
tylko pochwalić przed ludźmi”. Tego rodzaju skrupuły są niepoważne, nie należy
słuchać takich podszeptów, należy wyśmiać je i wykonać z prostotą dobry czyn.
Klęcząc w kościele powalasz buciki lub kolana i prędko potem je oczyścisz, aby nikt
nie pomyślał, że byłeś w kościele. Możesz to zrobić, ale z prostotą, by nie chodzić
pobrudzonym, a nie dlatego by “kłamać” czynem.

Grzech obłudy

W Kazaniu na górze Pan Jezus wylicza trzy najprzedniejsze dobre uczynki, którymi
są: jałmużna, post, modlitwa. “Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą” (Mt
6, 2). “Gdy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy (...), żeby się ludziom pokazać”
(Mt 6, 5). “Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy” (Mt 6, 16).

Czy to jest prawda, że spełniając dobre uczynki nie mamy być widziani przez ludzi?
Nie o to chodzi. Ludzie mogą widzieć nasze dobre czyny, aby chwalić Ojca, ale nie
nas. “Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i
chwalili Ojca” (Mt 5, 16). Możemy być widziani przez ludzi, ale nie to ma być
powodem, pobudką naszych czynów. Pobudką ma być chwała Boża, którą do naszej,
wynikającej z samego czynu, dodadzą ludzie widzący i “budujący się”. Obłuda jest
wielkim grzechem, jest bałwochwalstwem, postawieniem na pierwszym miejscu
zamiast Boga i Jego chwały – siebie i swojej chwały. Świadoma obłuda jest grzechem
śmiertelnym. Obłuda jest kwasem, ale nie tym dobrym, jak kwas chlebowy, tylko
kwasem złym, który powoduje zepsucie, odbiera smak, jest szkodliwy dla zdrowia.

Zły kwas powstaje niepostrzeżenie, wciska się, psuje wszystko. Zarazki takiego
kwasu są wszędzie – we mnie też. Choćbym wiele razy je niszczył, zawsze znajdują
się nowe z otoczenia, z powietrza.
“Strzeżcie się” – trzeba więc czuwać nad czystością intencji. Jeśli dziś o tym mówię,
to nie dlatego bym was posądzał o faryzeizm, ale z miłości, jak Pan Jezus, chciałbym
was ustrzec.

“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” (Mt 23, 2-5).
Gdybyś wiedział, że to, co napisane w Ewangelii lub przeze mnie wypowiedziane
odnosi się przede wszystkim do mnie, nie zniechęcaj się, ale mnie słuchaj.

Ktoś przyszedł raz prosząc mnie o pewną interwencję. Odmówiłem, zdawało mi się,
że słusznie. Wówczas spotkał mnie bardzo zresztą grzeczny zarzut, że w Kościele
bogaty jest lepiej traktowany od ubogiego, dobrze ubrany od skromnie ubranego,
silny i zdrowy od chorego i słabego. Zarzut to bardzo bolesny. Z początku trudno mi
było przyznać rację, ale do dziś mnie to niepokoi i sumienie raz po raz mi coś
podpowiada. Mam nadzieję, że zmienię w wielu sprawach moje postępowanie w
duchu Chrystusowym, a temu komuś niech Bóg wynagrodzi za szczerość.

Pan Jezus upomina faryzeuszów
Ośmiokrotne “Biada”: “Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy (...). Biada
wam przewodnicy ślepi” (por. Mt 23, 13-29). Pan Jezus wiedział, że faryzeusze byli
Jego śmiertelnymi wrogami, to znaczy dążyli do Jego śmierci. Używał w stosunku do
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nich ostrych słów, ale czynił to z miłości, bo tylko tym sposobem mógł do nich trafić,
tylko ostre słowa mogły ich uratować przed potępieniem. Wypomina im, że “posiedli
klucze mądrości”, czyli wiedzę życia, a nie chcą z tego skorzystać.

Czy my też nie otrzymaliśmy wiele oświeceń od Pana Jezusa, a może nic z tego
“swojego” nie chcemy innym udzielić, a z drugiej strony jesteśmy może zbyt
wymagający? Stawiamy zbytnie wymagania ludziom przystępującym często do
komunii świętej. Zarzucamy im często grzechy pozorne, popełnione po prostu z
nieuwagi. Rodzice wymagają wielkich ofiar od swoich dzieci dla swej wygody,
domagają się miłości – z miłości własnej.

Żydzi próbowali nawracać pogan i dla zdobycia jednego z nich gotowi byli objechać
całe morze, a potem swoim postępowaniem gorszyli go. Nie róbmy się oficjalnymi
“nawracaczami” ludzi. Tu nic nie można robić na pokaz, ale z miłości. To nie jest
zresztą ludzka sprawa, ale działanie łaski.

Czyż nie jest obłudą dbanie o świece na ołtarzu, odmawianie dodatkowych modlitw a
równocześnie popełnianie grzechów?

Czy nie jest obłudą przenoszenie świętych nad Pana Boga? Krytykowanie zarządzeń
papieża? Porównywanie pobożności księży? Czy to jest takie ważne przez którego
księdza medalik został poświęcony?

Są ludzie, którzy życiem swoim publicznie ciężko Boga obrażają, a potem przychodzą
do kościoła i dają nawet sto złotych na składkę. Nie byłoby to faryzeizmem wtedy,
gdyby czynili to z myślą, że w ten sposób uproszą sobie kiedyś nawrócenie.

“Dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i
niepowściągliwości”. Nie chodzi tu o zaniedbywanie czystości zewnętrznej, ale o
przesadne, rygorystyczne przepisy, [całkowicie] obłudne.

“Groby pobielane” – zewnątrz święta mina, uśmiech słodki, a wewnątrz nienawiść,
obmowa. Na zewnątrz formy towarzyskie, a wewnątrz pustka, pozory, bezmyślność.
Pan Jezus ostro powiada, że takie świadome uleganie obłudzie jest grzechem ciężkim.

Pan Jezus ostrzega uczniów
Pan Jezus zwraca się też do uczniów. Ostrzega ich przed formalizmem, który
pochodzi z niewiedzy, z powierzchowności, z niezrozumienia, choć nie ma w nim
może złej woli, czy złej intencji. Forma zewnętrzna jest czasem potrzebna dla naszej
słabości, gdyż inaczej nie moglibyśmy nieraz poznać naszej najgłębszej myśli (np. w
życiu codziennym podanie ręki na dzień dobry). Jakieś formy zawsze muszą być, ale
chodzi o to, by zewnętrznych form nie uważać za istotę, aby formy nie były bez
treści, jak pusty orzech. “Litera zabija, duch ożywia”.

Pan Jezus przestrzega apostołów, aby nie uważali formy za coś istotnego, co
wystarczy za spełnienie obowiązku względem Boga. Trzeba odnaleźć ducha (Mk 7,
6-13; 12, 38-40).

My też często dbamy o formy zewnętrzne (na przykład w naszym ubiorze). Chcemy,
aby to ludzie widzieli, zajmujemy pierwsze miejsca zamiast poczekać, aż nas
gospodarz posadzi. Czekamy na pozdrowienie na ulicy, a potem chełpimy się: “ilu to
ludzi mi się kłania”.

Czy my zbytnio nie dbamy o tytuły? Jeśli już używamy tytułów, niech one wypływają
z treści, a niech nie będą pochlebstwem. Nie trzeba dawać większych tytułów aniżeli
ktoś ma, po prostu z miłości bliźniego, aby drugiemu nie dawać okazji do pychy.

Faryzeusze posądzają ciągle Pana Jezusa o złą wolę, a apostołów o związek ze złym
duchem. My też musimy być bardzo ostrożni i uważać, by nikogo nie posądzać o złą
wolę. Co innego rodzice, wychowawcy. Oni mają obowiązek czuwać nad
wychowaniem.

Faryzeusze żądają znaku od Pana Jezusa, udając, że go nie widzą. Nam jako dzieciom
Bożym wolno prosić o znak (nie wolno domagać się znaku), o ile rzeczywiście nie
[otrzymaliśmy już] tego znaku w przykazaniach lub w prośbach bliźnich. Inaczej
prośba o znak byłaby czymś niegodnym.

Jak się zabezpieczyć przed formalizmem i obłudą?

Czytać Ewangelię, by poznać ducha i treść, a nie zewnętrzną formę.

Pamiętać, że wszystko będzie widoczne, że wszystko wyjdzie na jaw, jeśli nie tu, to
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na tamtym świecie: “Nie ma nic zakrytego...”.

Czuwać przez modlitwę. Trudno nam być szczerymi wobec ludzi, czasem nawet wobec
spowiednika, ale w stosunku do Pana Jezusa nie ma już chyba tej trudności.

Pytać o wszystko i słuchać Pana Jezusa, Matki Bożej i Anioła Stróża.

Słuchać z pokorą, gdy nas krytykują, nie zamykać oczu na znaki. Nie zamykać uszu
na krytykę (por. Mt 16, 1-4). Czasem może niesłusznie cię krytykują, ale słuchaj,
żebyś wiedział, jak to, co robisz przedstawia się innym ludziom. Słuchaj chętnie, bo
inaczej nie będą ci nic mówić.

Oddać się Bogu przez Najświętszą Maryję Pannę. To jest “klucz mądrości”. Niech Ona,
choćby nawet niemiłymi dla nas, ale skutecznymi sposobami, uchroni nas i weźmie za
nas odpowiedzialność. Oddajmy Jej nie tylko siebie, ale i innych.

Zainteresowanym rekolekcjami ks. Aleksandra Woźnego polecamy dwie wydane
ostatnio książki. W tomie zatytułowanym “Drogi” znajdziemy nauki rekolekcyjne dla
kobiet, wygłoszone ponad 30 lat temu. Podjęcie przez autora istotnych tematów
związanych z rozwojem życia wewnętrznego sprawia (natchnienia i kontakt z
aniołami, walka z kłamstwem i osądzaniem bliźnich, pokusy i dobre uczynki, miłość
Boga a miłość bliźniego i wiele innych), że mimo upływu tak wielu lat, książka może
zainteresować szerokie grono czytelników. Duszpasterze znajdą w niej ciekawy
materiał do wykorzystania w naukach rekolekcyjnych dla wszystkich pragnących
pogłębienia życia wewnętrznego. Książka może też stać się doskonałą lekturą
uzupełniającą dla wszystkich odprawiających rekolekcje zamknięte.

Krótki, ale bardzo głęboki komentarz ks. Aleksandra Woźnego do piątego rozdziału
Ewangelii św. Mateusza opublikowano w książce pt. “Osiem błogosławieństw”. Jest ona
zapisem nauk rekolekcyjnych dla wszystkich pragnących na co dzień żyć Ewangelią
(ks. Aleksander Woźny, Drogi, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004; ks.
Aleksander Woźny, Osiem błogosławieństw, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2004).
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