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WYCHOWANIE DZIECI
PRZYWILEJ, OBOWI¥ZEK CZY CIÊ¯AR?
diak. Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
Referat wyg³oszony podczas jesiennej sesji Synodu Diecezjalnego
w Miêdzyzdrojach, 24 paŸdziernika 2008 roku.

Rok 2008 - rokiem wychowania chrzeœcijañskiego.
Chrzeœcijañskie wychowanie w domu, szkole i koœciele.
Wychowanie chrzeœcijañskie - pomoc¹ w kszta³towaniu osobowoœci dziecka.
Fiodor Dostojewski: Podstawow¹ si³¹ pedagogiczn¹ jest dom rodzinny!
Marie Chapian: Istniej¹ jedynie dwie trwa³e rzeczy, które mo¿emy ofiarowaæ
dzieciom. Jedn¹ z nich s¹ korzenie, drug¹ - skrzyd³a. Gdy twoje dziecko ulatuje, ty
tak¿e wzbijasz siê w górê.
Jalu Kurek: Ko³yszesz dziecko, ciê¿arna, w ko³ysce bioder, nim je wyrzucisz na wicher istnienia, bezwolny liœæ, pisklê nieopierzone, m³ode. Œpi ko³ysane twoimi krokami, nie p³acze, porusza siê twoim chodem, uczy siê rytmu twych kroków. Gdy siê
urodzi z twojego cierpienia, bêdzie inaczej. Wtedy wybierze siê w podró¿ i zacznie
samo iœæ krok po kroku.
Clive Staple Lewis: Karmimy nasze dzieci po to, aby wkrótce ju¿ nie potrzebowa³y
naszych nauk. Mi³oœæ daj¹ca obci¹¿ona jest ciê¿kim zdaniem do wykonania. Musi
wykonaæ ciê¿k¹ pracê, aby móc abdykowaæ. Musimy d¹¿yæ do tego, aby uczyniæ
samych siebie zbytecznymi. Godzina, w której mo¿emy powiedzieæ: dzieci doros³y, ju¿
mnie nie potrzebuj¹, powinna byæ nasz¹ nagrod¹.
Stephen R. Covey: Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsz¹ prac¹, jak¹ kiedykolwiek wykonujemy na ca³ym œwiecie, w ci¹gu ca³ego ¿ycia, jest ta wykonana w czterech œcianach
naszego domu. Wszystkie matki i wszyscy ojcowie, jakakolwiek by³aby ich pozycja
w ¿yciu, potrafi¹ przyczyniæ siê do tego, by ich dzieci pozna³y ducha s³u¿by, tak, ¿e
¿adna forma zaanga¿owania nie sprawia³aby im k³opotu, nie by³aby ciê¿arem.
Autor nieznany (z czasopisma): Sk¹d siê bior¹ z³e dzieci? Na obraz i podobieñstwo...
Cokolwiek bowiem robi¹ dzieci, stanowi pochodn¹ zachowañ ich rodziców,
wychowawców, nauczycieli, s¹siadów, czyli nas doros³ych.
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ychowanie dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne - podobnie
twierdzi³ Homer ¿yj¹cy w VIII w. przed Chrystusem. Ka¿de pokolenie niesie
ciê¿ar odpowiedzialnoœci za kszta³t przysz³oœci poprzez edukacjê dzieci.
Jedn¹ z przyczyn obecnie obserwowanego kryzysu wychowania jest fakt, ¿e wiêkszoœæ czasu dzieci znajduj¹ siê pod wp³ywem ró¿nych ludzi reprezentuj¹cych ró¿ne,
niekoniecznie wysokich lotów wartoœci, a tak¿e wzoruj¹ siê na bohaterach telewizyjnych seriali, czy gier komputerowych. Wielu doros³ych uwa¿a, ¿e niezale¿nie od
tego, jak dobrze sprawdzaj¹ siê jako rodzice, wychowawcy, czy katecheci, ich wysi³ki
maj¹ niewielki wp³yw na dzieci. Prawda jest inna. Dom jest silniejszy, ni¿ jakiekolwiek
inne wp³ywy. Dom decyduje, czy dziecko jest szczêœliwe, czy ma poczucie bezpieczeñstwa i równowagi, jak odnosi siê do doros³ych, do rówieœników, jak reaguje
na nowe, nieznane sytuacje. Dom i pierwsze lata ¿ycia dziecka posiadaj¹ najg³êbszy
wp³yw na dalszy jego rozwój. St¹d te¿ taka odpowiedzialnoœæ i niebezpieczeñstwo,
bo b³êdy wychowawcze pope³niamy wszyscy (strasznym doœwiadczeniem jest dorastanie w rodzinie patologicznej). Szko³a i koœció³ s¹ ogromnym edukacyjnym wsparciem i wzorcem, jednak dom stanowi jego fundament.
Wspó³czesna pedagogika humanistyczna w wersji laickiej, widzi dziecko w sposób
bardzo zawê¿ony. G³ównie: cielesnoœæ, emocjonalnoœæ i subiektywne myœlenie.
W sposób naiwny ocenia ucznia, jako wewnêtrznie dobrego i bezkonfliktowego
cz³owieka. W konsekwencji postulowane metody wychowania okazuj¹ siê zawê¿one
i nieskuteczne.
Efektem kryzysu rodziny, wychowawców i wychowania jest coraz bardziej dramatyczne cierpienie setek tysiêcy dzieci i m³odzie¿y. Nigdy w historii cywilizacji
zachodniej nie by³o tak wielu m³odych ludzi: agresywnych, przestêpczych,
niespójnych psychicznie, uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków, niezdolnych do
bezwarunkowej mi³oœci i ¿ycia w prawdzie, tak wielu samobójców.
W zwi¹zku z Rokiem Wychowania Chrzeœcijañskiego ukaza³o siê w czasopiœmiennictwie ewangelickim wiele artyku³ów poœwiêconych wychowaniu. Cenna lektura!
Powtórka wiadomoœci! Nowe impulsy! Wiele osobistych odniesieñ! Myœlê jednak, ¿e
bez wzglêdu na lekturê tych tekstów, posiadamy nieodzowny zasób wiedzy - jako
nauczyciele i katecheci. Czy jako rodzice wykazujemy siê podobnymi kompetencjami?
Ka¿dy z nas dŸwiga inne doœwiadczenia w tym wzglêdzie, czasami bardzo bolesne
i przykre.
Jako ludzie wiary w Biblii szukamy wskazówek i rozwi¹zañ... Im starsza jestem,
tym bardziej ceniê sobie reformacyjne has³a: sola Scriptura, solus Christus, sola
gratia per fidem, solum Verbum. Tym bardziej trzymam siê tego, co podpowiada
Pismo. Odkrycie, ¿e w Biblii mo¿na odnaleŸæ wspó³czesne realia, nie jest nowe.

W

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

WYCHOWANIE DZIECI
ALEKSANDRA B³AHUT-KOWALCZYK
Jednak mnie - matce, nauczycielce, duszpasterzowi - pomog³o zrozumieæ czym jest
przywilej czym obowi¹zek, a czym ciê¿ar wychowania dzieci, które przecie¿ s¹
naszym skarbem i radoœci¹, i smutkiem, i rozpacz¹, i zawsze nadziej¹... Sytuacjê
wspó³czesnych m³odych ludzi symbolizuj¹ bowiem dwie opowieœci biblijne: - historia
Józefa sprzedanego przez braci w niewolê oraz historia syna marnotrawnego, który
opuszcza kochaj¹cego ojca.
Józef, m³ody i szlachetny syn Jakuba jest zagro¿ony z zewn¹trz , ze strony swoich
najbli¿szych, którzy mu zazdroszcz¹ i chc¹ go skrzywdziæ. Bracia Józefa s¹ w ró¿nym
stopniu okrutni i bezwzglêdni. Ci, którzy maj¹ nieco litoœci, ulegaj¹ namowom
gorszych od siebie. Wiele dzieci, du¿a czêœæ m³odzie¿y znajduje siê w podobnej sytuacji. S¹ krzywdzeni przez niedojrza³ych czy naiwnie kochaj¹cych rodziców, przez
rodzeñstwo, bywaj¹ zagro¿eni przez niekompetentnych czy powierzchownych
nauczycieli, bywaj¹ krzywdzeni przez cynicznych doros³ych, którzy chc¹ nimi manipulowaæ lub zaspokajaæ swe chore rz¹dze. Ostatnio wiele mówi siê na temat
molestowania seksualnego dzieci. Obra¿enia fizyczne, ból i cierpienie, obni¿ona
samoocena, poczucie winy, utrata godnoœci, zamkniêcie siê w sobie, sk³onnoœæ do
depresji, to tylko kilka spoœród wielu g³êbokich doznañ skrzywdzonego dziecka.
Najgorsze jest to, ¿e w wiêkszoœci przypadków, dziecko doznaje krzywdy od kogoœ
bliskiego, od kogoœ, komu ufa. Zagro¿enie z zewn¹trz jest obecne wœród nas.
Opowiedziana przez Pana Jezusa przypowieœæ o m¹drze kochaj¹cym ojcu i jego
marnotrawnym synu ukazuje drug¹ prawdê o cz³owieku. Historia odchodz¹cego syna
uœwiadamia fakt, ¿e dziecko zagro¿one jest nie tylko z zewn¹trz, ale tak¿e od
wewn¹trz. Cz³owiek jest zagro¿ony przez samego siebie. Potrafi kierowaæ siê iluzjami i fa³szywymi wartoœciami. Potrafi utraciæ wszystko: mi³oœæ, prawdê, radoœæ ¿ycia,
zdrowie, nadziejê na przysz³oœæ. Potrafi kierowaæ siê szukaniem doraŸnej przyjemnoœci tak¿e wtedy, gdy prowadzi to do upadku. Syn marnotrawny nie zosta³ oszukany
przez z³ych ludzi, przez zazdrosne rodzeñstwo. Mia³ szczêœcie rosn¹æ u boku
kochaj¹cego ojca, w domu, który dawa³ mu poczucie bezpieczeñstwa, równie¿
w materialnym tego s³owa znaczeniu. Nawet w takiej sytuacji cz³owiek pozostaje
kimœ zagro¿onym. Jest wewnêtrznie zraniony. Cieñ grzechu pierworodnego k³adzie
siê na jego sercu (na moim i twoim sercu). Dziwne to, ale cz³owiek ³atwiej wybiera
drogê przekleñstwa i œmierci, ni¿ drogê b³ogos³awieñstwa i ¿ycia. £atwiej integruje
siê z prymitywnymi ludŸmi, ni¿ tymi, którzy reprezentuj¹ wysokie morale.
Zagro¿one z zewn¹trz i wewn¹trz dzieci - wymagaj¹ radykalnej pomocy. Jest ni¹
powrót do Ÿróde³, odnowienie wychowania w rodzinach i szko³ach , odwo³anie siê do
Chrystusowych metod dzia³ania. Punktem wyjœcia w wychowaniu chrzeœcijañskim jest
ca³oœciowe i realistyczne spojrzenie na cz³owieka zawarte w antropologii biblijnej.
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Pismo Œwiête widzi wszystkie sfery cz³owieka: cielesn¹, intelektualn¹, duchow¹
i patrzy na niego w sposób realistyczny. Cz³owiek jest bowiem stworzony na obraz
Boga, który jest Mi³oœci¹, a jednoczeœnie jest tak poraniony, ¿e potrafi krzywdziæ nie
tylko innych, ale samego siebie.
W tej ambiwalentnej sytuacji, cz³owieczej têsknocie za Bogiem i upadku w grzech,
rozwój osobowoœci dziecka wymaga pomocy wychowawczej ze strony doros³ych,
czujnoœci i dyscypliny ze strony wychowanka. Zdrow¹ osobowoœæ cz³owieka cechuje
œwiadomoœæ i wolnoœæ. Celami wychowania musi byæ wiêc uczenie przyjmowania
postawy œwiadomej i wolnej. Brak œwiadomoœci i wolnoœci blokuje rozwój cz³owieka
i prowadzi do kryzysu ¿ycia. Zarówno wolnoœæ, jak i œwiadomoœæ nie rozwijaj¹ siê
spontanicznie. Podlegaj¹ licznym zagro¿eniom. Cz³owiek mo¿e u¿ywaæ swej zdolnoœci do myœlenia w b³êdny sposób. A¿ tak b³êdny, ¿e zaczyna uciekaæ ze œwiata faktów
w œwiat fikcji. Mo¿e te¿ w b³êdny sposób korzystaæ z wolnoœci. Mo¿e jej u¿ywaæ po
to, aby korzystaæ z tego, co wygodne, a nie wartoœciowe i dojrza³e. Mo¿e u¿ywaæ
wolnoœci po to, aby krzywdziæ siebie i innych, a nie po to, aby kochaæ. Ka¿dy doros³y
powinien postawiæ sobie pytanie: w jaki sposób pomóc dziecku, by dojrzale myœla³o
i dojrzale kocha³o? Obowi¹zuje tutaj kryterium integralnoœci i realizmu. Integralnoœæ
oznacza korzystanie z ró¿nego typu metod wychowania (dr Janusz Korczak mówi³
o niestosowaniu szablonów wychowawczych i traktowaniu ka¿dego dziecka, jako
indywidualnoœci, w Korczakowskiej "pedagogice ma³ego cz³owieka", specjalne
miejsce zajmuje utwór Jak kochaæ dziecko. Esej ten pisany w czasie I wojny œwiatowej,
bywa okreœlany mianem pedagogicznego confiteor Korczaka. To ¿arliwe wyznanie
wiary wyj¹tkowe miejsce najm³odszych w ¿yciu œwiata, uwzglêdnia obok wiedzy
pediatry i m¹droœci pedagoga, spojrzenie poety i zadumê filozofa: Dziecko i bezmiar. Dziecko i wiecznoœæ. Dziecko - py³ek w przestrzeni. Dziecko - moment w czasie.
Dziecko - sprzecznoœæ w istocie cz³owieczej, powsta³ej z prochu, w której zamieszka³
Bóg). Realizm oznacza dostosowanie metody wychowawczej do realnej rzeczywistoœci i ograniczeñ konkretnego dziecka.
Podstawowym celem wychowania chrzeœcijañskiego jest wychowanie umys³u
i wychowanie serca. Co to znaczy?
Wychowanie umys³u, to uczenie myœlenia na wzór Chrystusa. Uczyæ myœleæ jak
Chrystus - to najlepsze, co mo¿e zrobiæ rodzic, wychowawca i duszpasterz. Formu³uj¹c
œwiatopogl¹d przez pryzmat Ewangelii, nie przemieni nas i nie umocni nic i nikt poza
Chrystusem. M¹dre myœlenie, Chrystusowe, jest najskuteczniejszym lekarstwem
w obliczu zagro¿eñ zewnêtrznych i wewnêtrznych, na które nara¿one jest dziecko.
Kszta³towanie m¹drego, dojrza³ego myœlenia jest trudnym zadaniem. Trzeba jednak
podj¹æ siê pracy nad uleczeniem myœlenia u wspó³czesnego m³odego cz³owieka, gdy¿
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od sposobu myœlenia zale¿y sposób postêpowania. Dziecko nie zawsze potrafi
postêpowaæ zgodnie z tym, co zrozumia³o, ¿e jest s³uszne i dojrza³e. Gdy jednak jego
myœlenie o sobie i o w³asnym postêpowaniu jest b³êdne, wtedy pozbawia siê go
szans, by ¿y³o w sposób dojrza³y i odpowiedzialny. Ka¿dy cz³owiek pos³uguje siê
dwoma odrêbnymi strategiami myœlenia. Z jednej strony - ma zdolnoœæ logicznego
i precyzyjnego myœlenia, obiektywnie obserwuje i analizuje rzeczywistoœæ - to ma
miejsce, gdy osoby, czy wydarzenia nie maj¹ bezpoœredniego zwi¹zku z jego
postêpowaniem; z drugiej strony - myœli nielogicznie, w sposób zaburzony, emocjonalny, ¿yczeniowy - gdy myœli o rzeczach, osobach sytuacjach, które maj¹ z nim
bezpoœredni¹ relacjê. Manipulowanie w³asnym myœleniem jest prób¹ usprawiedliwienia w³asnych b³êdów. Drastycznym przyk³adem takiego myœlenia jest sposób
myœlenia uzale¿nionego cz³owieka (alkohol, narkotyki, diety, itp.). Gdyby uzna³ fakt
utraty kontroli nad sob¹, winien podj¹æ kroki wymagaj¹ce przemiany ¿ycia,
poniewa¿ jest to trudne, dostosowuje myœlenie do b³êdnego postêpowania. Z systemem iluzji i zaprzeczeñ mo¿na spotkaæ siê ju¿ u dziecka w wieku szkolnym. GroŸn¹
iluzj¹ jest przekonanie, ¿e istnieje ³atwe szczêœcie: bez wysi³ku, bez dyscypliny, bez
respektowania obiektywnych wartoœci, bez wra¿liwoœci na g³os w³asnego sumienia.
Gdyby istnia³o ³atwe szczêœcie, to wszyscy byliby szczêœliwi. Obiektywna ocena
ludzkiej rzeczywistoœci prowadzi do wniosku, ¿e cz³owiek stoi przed trudnym
wyborem pomiêdzy trudnym szczêœciem i ³atwym nieszczêœciem. Syndromem naszej
cywilizacji jest ucieczka od faktów w œwiat naiwnej subiektywnoœci.
Co w takich realiach ma czyniæ odpowiedzialny chrzeœcijañski wychowawca, rodzic, duszpasterz? Po pierwsze, ma pomagaæ dziecku, by myœla³o o sobie w sposób
ca³oœciowy i realistyczny. Rozumienie ca³oœciowe oznacza, ¿e m³ody cz³owiek nie zawê¿a rozumienia samego siebie do niektórych jedynie wymiarów (cielesnoœæ, emocjonalnoœæ czy myœlenie), lecz uwzglêdnia ca³e bogactwo swej natury, która obejmuje sferê fizyczn¹, psychiczn¹, moraln¹, duchow¹, religijn¹, spo³eczn¹, eschatologiczn¹. Rozumienie realistyczne polega na tym, ¿e wychowanek staje siê coraz bardziej
œwiadomy tego, ¿e byæ cz³owiekiem, to byæ kimœ zagro¿onym zewnêtrznymi naciskami i wewnêtrznymi s³aboœciami. Poczucie realizmu sprawia, ¿e zdaje on sobie sprawê,
i¿ potrzebuje wsparcia ze strony ludzi i Boga, potrzebuje wewnêtrznej dyscypliny,
czujnoœci, dojrza³ej hierarchii wartoœci. Po drugie, w formacji dojrza³ego myœlenia
m³odego cz³owieka pomaga zrozumienie, i¿ nie mo¿na od³¹czyæ swoich zachowañ od
ich naturalnych konsekwencji. Jeœli nie chce byæ alkoholikiem, to w wieku rozwojowym nie powinien siêgaæ po alkohol. Jeœli nie chce cierpieæ, to nie powinien czyniæ
niczego, co wyrz¹dza krzywdê jemu samemu lub innym. Jeœli chce byæ szczêœliwy, to
powinien kierowaæ siê mi³oœci¹ i prawd¹.
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Wzorem w sposobie wychowania prawego myœlenia jest Jezus Chrystus.
Stanowczo demaskuje On cynizm i naiwnoœæ cz³owieka. Komentuj¹c postawê
faryzeuszy, stwierdza: Albowiem przyszed³ Jan, nie jad³ i nie pi³, a mówi¹ : Demona
ma. Przyszed³ Syn Cz³owieczy, jad³ i pi³, a mówi¹: Oto ¿ar³ok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona zosta³a m¹droœæ na podstawie swoich
uczynków (Mt 11,18-19). Pan Jezus wielokrotnie podkreœla fakt, ¿e kryzys ¿ycia
danego cz³owieka czy grupy spo³ecznej, prowadzi do kryzysu myœlenia: Bêdziecie
stale s³uchaæ, a nie bêdziecie rozumieli; bêdziecie ustawicznie patrzeæ, a nie ujrzycie.
Albowiem otêpia³o serce tego ludu, uszy ich dotknê³a g³uchota, oczy swe
przymru¿yli, ¿eby oczami nie widzieli, ani uszami nie s³yszeli, i sercem nie rozumieli,
i nie nawrócili siê (Mt 13, 14-15). Pan Jezus wykazuje w ten sposób, ¿e sposób myœlenia cz³owieka o rzeczach zale¿y g³ównie od ilorazu inteligencji, zaœ sposób myœlenia
o cz³owieku, od jakoœci jego ¿ycia. Zbawiciel jest tym, który uczy realistycznego
myœlenia nowoczesnymi metodami. Uczy obserwacji ¿ycia i wyci¹gania wniosków
(Przypowieœæ o siewcy, ziarnku gorczycy, o sieci, skarbie i perle - Mt 13, 18-52).
Wykazuje, ¿e ludziom ³atwiej jest zrozumieæ œwiat rzeczy i przewidzieæ zjawiska przyrodnicze, ani¿eli poj¹æ w³asne cz³owieczeñstwo i przewidzieæ konsekwencje
w³asnego postêpowania (£k 7, 31-35). Jezus stosuje dramê (kobieta przy³apana na
cudzo³óstwie - J 8,1-11). Prowokuje burzê mózgów, gdy zadaje pytanie o zab³¹kan¹
owcê (Mt 18,12-14). Opowiada dydaktyczne historie w formie przypowieœci (Mk 4,133). W sposób delikatny, ale i zasadniczy demaskuje z³o, któremu ulega cz³owiek (rozmowa Jezusa z Samarytank¹ - J 4,5nn) Pan Jezus potrafi stworzyæ s³uchaczowi sytuacjê dystansu do samego siebie w celu g³êbokiej analizy swego postêpowania.
Wykorzystuje oddzia³ywanie "nie wprost", np. faryzeusz i jawnogrzesznica obmywaj¹ca nogi Jezusowi (£k 7,36-50). Nie krytykuje zdziwienia faryzeusza szafuj¹c
zarzutami, lecz zwraca siê do niego: Szymonie, mam ci coœ do powiedzenia i zaczyna
opowiadanie, które tworzy now¹ przestrzeñ, wychodz¹c¹ poza zaistnia³¹ sytuacjê
zarazem roz³adowuje napiêcie nie pozwalaj¹ce spokojnie myœleæ. Jezus stwarza
szansê Szymonowi na ponowne przemyœlenie tego, kim naprawdê jest ta kobieta, jak
sprawy siê maj¹ z d³ugiem i darowaniem winy.
Wychowanie serca - to uczyæ kochaæ jak Chrystus! Prawid³owe myœlenie nie wystarczy, by m³ody cz³owiek m¹drze kierowa³ swym ¿yciem i nie ucieka³ od prawdy.
Konieczne jest to, by nauczy³ siê kochaæ. ¯ycie poza mi³oœci¹ sprawia bowiem, ¿e
dziecko nie ma si³y i motywacji, by ¿yæ prawd¹, któr¹ odkry³o czy zrozumia³o. Uczenie
siê mi³oœci nie jest procesem ani ³atwym, ani spontanicznym. Mi³oœæ jest najtrudniejszym ze sposobów korzystania z wolnoœci. Stawia najwiêksze wymagania. Z tego
wzglêdu nie mo¿e nast¹piæ nagle i bez wysi³ku. Obejmuje konkretne procesy i fazy
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rozwoju. Faza pierwsza - to wiêŸ emocjonalna dziecka z rodzicami (ma³e dzieci), faza
druga - okres bycia nastolatkiem, zakochanie. Pocz¹tkom zakochania towarzysz¹ na
ogó³ radosne prze¿ycia. On i ona czuj¹ siê coraz lepiej w wy³¹cznie w³asnej obecnoœci, chc¹ o sobie coraz wiêcej wiedzieæ, coraz d³u¿ej ze sob¹ przebywaæ. Z czasem jednak zakochanie ods³ania inne, bolesne oblicze. Zakochani prze¿ywaj¹ pierwsze
nieporozumienia i rozczarowania. Nastêpuj¹ sprzeczki, ³zy, myœli o rozstaniu. Pojawia
siê zazdroœæ. W ten sposób okazuje siê analogia pomiêdzy zakochaniem a przywi¹zaniem dziecka wobec rodziców. Ma³e dziecko bowiem tak¿e chce mieæ rodziców
tylko dla siebie i staje siê zazdrosne o ka¿de ich s³owo czy gest skierowany do kogoœ
innego. Pod wp³ywem towarzysz¹cego zazdroœci cierpienia, zakochany uœwiadamia
sobie stopniowo, ¿e nie mo¿e w tym stanie pozostaæ do koñca ¿ycia. W ten sposób
zakochanie staje siê drug¹, obok wiêzi z rodzicami wa¿n¹ lekcj¹ ¿ycia. M³ody
cz³owiek odkrywa, ¿e pomyli³ siê s¹dz¹c, ¿e jest ju¿ ca³kiem doros³y i niezale¿ny. Jego
rosn¹ca niezale¿noœæ emocjonalna od rodziców okaza³a siê raczej pokonaniem
pewnego etapu zale¿noœci, ni¿ osi¹gniêciem ca³kowitej niezale¿noœci. Cierpienie,
którego dozna³ w drugiej fazie zakochania, pozwala mu odkryæ tê prawdê, która
znajdowa³a siê poza jego zasiêgiem, gdy by³ jeszcze ma³ym dzieckiem i gdy stopniowo uniezale¿nia³ siê od rodziców. Chodzi o prawdê, ¿e wiêzi oparte na zauroczeniu emocjonalnym nie przynios¹ pe³nego szczêœcia. G³êbokie szczêœcie daje bezwarunkowa, przebaczaj¹ca, skierowana na dobro drugiego mi³oœæ, zwerbalizowana
s³owami ap. Paw³a (1 Kor13,1-13), w czynie aktywn¹ postaw¹ Syna Bo¿ego. Przed
rodzicem, wychowawc¹, duszpasterzem stoi trudne zadanie: uczyæ kochaæ jak
Chrystus mo¿e tylko ten, kto sam kocha Chrystusa, dla kogo Chrystus jest najwy¿szym
Autorytetem, Doradc¹, Nauczycielem, Panem. Podobieñstwo o synu marnotrawnym
(£k 15,11-32) maluje obraz takiej bezwarunkowej mi³oœci. Co czyniê ja, co czyni
matka, ojciec, nauczyciel, duszpasterz?
Dzisiejsze nieœmia³e dziecko - to to, z którego wczoraj œmialiœmy siê. Dzisiejsze
okrutne dziecko - to to, które wczoraj biliœmy. Dzisiejsze dziecko, które oszukuje - to
to, w które wczoraj nie wierzyliœmy. Dzisiejsze zbuntowane dziecko - to to, nad
którym siê wczoraj znêcaliœmy. Dzisiejsze zakochane dziecko - to to, które wczoraj
tuliliœmy do serca. Dzisiejsze roztropne dziecko - to to, któremu wczoraj dodawaliœmy
otuchy. Dzisiejsze serdeczne dziecko- to to, któremu wczoraj okazywaliœmy mi³oœæ.
Dzisiejsze m¹dre dziecko - to to, które wczoraj m¹drze wychowywaliœmy. Dzisiejsze
wyrozumia³e dziecko - to to, któremu wczoraj przebaczyliœmy. Dzisiejszy cz³owiek,
który ¿yje mi³oœci¹ i piêknem, to dziecko, które wczoraj ¿y³o radoœci¹ (Ronald Russel).
diak. Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
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