
małżonkowie zaczynają coraz bardziej żyć obok siebie zamiast ze sobą, żyją w dwóch 

różnych światach. 

Jeszcze innym zjawiskiem, które stanowi zagrożenie dla pierwszeństwa współmałżonka 

w relacjach rodzinnych jest brak odpowiedniego ułożenia relacji z rodziną pochodzenia. 

Siła relacji z rodziną pochodzenia, przede wszystkim z naszymi rodzicami, jest potężna. 

W momencie zawarcia małżeństwa ta relacja zostaje skonfrontowana z nową relacją – 

męża i żony. Nawet w Ewangelii znajdujemy jasną wskazówkę, że w tej sytuacji 

człowiek ma „opuścić ojca i matkę”, aby móc złączyć się ze współmałżonkiem. Kto 

tego opuszczenia rodziców nie potrafi dokonać – najczęściej w sensie mentalnym – nie 

potrafi zbudować dojrzałej relacji małżeńskiej. Jeśli to mama pozostaje najbliższą 

osobą dla córki czy syna, osobą, z którą w pierwszej kolejności dzielimy się 

naszymi przeżyciami czy pytamy o radę, to prawdziwa relacja małżeńska nie ma 

szansy się rozwinąć. Powstaje też pole do wielu konfliktów rodzinnych, w wyniku 

których małżonkowie nierzadko bardzo dotkliwie się ranią. Jeśli tej hierarchii miłości 

nie uda się zmienić, sytuacja staje się coraz gorsza, prowadząc do ciągłej frustracji, 

wzajemnych pretensji, a nierzadko – do rozwodu. 

Fakt, że to małżonek jest dla mnie naprawdę na pierwszym miejscu powinien 

oznaczać, że jest to dla mnie najbliższy przyjaciel, osoba najbardziej zaufana. Jeśli 

mu nie ufam w różnych drobnych sprawach, czy jestem w stanie zaufać mu w 

rzeczach najważniejszych? Jeśli mój małżonek ma być dla mnie najlepszym 

przyjacielem, to powinien być osobą, z którą lubię spędzać czas, z którą chętnie 

dzielę się moimi przemyśleniami, której szczerze mówię o swoich potrzebach, 

troskach i radościach. To wszystko nie dzieje się samo, często trzeba nad tym 

popracować, nie można tego zbyć stwierdzeniem, że mam innych lepszych przyjaciół i 

nic nie mogę z tym zrobić. Przyjaźń tak jak miłość to relacja, nad którą można i trzeba 

pracować i w sposób szczególny dotyczy to relacji małżeńskiej, która jest przecież 

najważniejsza, a więc zasługuje na szczególny wysiłek. 

Dlatego też konieczny jest stały wysiłek i czas, aby nasza miłość małżeńska nie 

więdła, ale się rozwijała. I choć nie jest to łatwe, to wbrew temu, co często dziś 

słyszymy, jest nadal możliwe. Możliwe jest, że jako małżonkowie jesteśmy sobie 

wierni przez całe życie, coraz bardziej się kochamy i naprawdę jesteśmy ze sobą 

szczęśliwi. I nie jest to kwestia szczęścia, ani przypadku, ani odpowiedniego dobrania 

się, ale wysiłku, jaki wkładamy w to, by rozwijać i umacniać nasz związek. A nasze 

szczęście małżeńskie nie tylko udziela się dzieciom, ale jest jednym z najlepszych 

prezentów, jakie możemy im ofiarować – dając im szczęśliwe dzieciństwo oraz piękny 

przykład i zachętę do budowania własnych szczęśliwych rodzin. 

Opracował LukSad 
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X Niedziela Zwykła (Mk 3, 20-35) 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 

posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 

Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy 

złych duchów wyrzuca złe duchy». 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan 

wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie 

może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 

ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się 

ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, 

jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 

dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, 

nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: 

«Ma ducha nieczystego». 

 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 

przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i 

bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są 

moimi braćmi?» 

 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto 

pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 
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słowa o Słowie 

(komentarz do Ewangelii) 

 

Trudno czytać dzisiejszą Ewangelię, nie potykając się o te niezrozumiałe słowa: 

„Wszystkie grzechy będą odpuszczone, kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 

Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia”. Zauważmy najpierw, że wszyscy rzucają 

się na drugą część tekstu — tę, która budzi nasz niepokój — a zapominają o pierwszej, 

która przecież jest radosna: „Wszystkie grzechy będą odpuszczone”. Są to słowa, dla 

których Jezus przyszedł, słowa Miłości, która uśmiecha się czule do naszej słabości, 

słowa, które przemieniają nasze zniechęcenie w optymistyczny trud: „Panie, wiem, że 

wszystko przebaczasz, chcę Cię kochać bardziej”. 

Ale prawdą jest, że tekst nieodparcie przyciąga nas ku temu „jednak”: wszystkie 

grzechy zostaną przebaczone, jednak... Nie jest to już spokojne kazanie, wchodzimy w 

klimat największego niezrozumienia. Bliscy Jezusa próbują wyciągnąć Go z tego, co 

wydaje im się czystym obłędem: „Odszedł od zmysłów!”. Natomiast wywiadowcy z 

Jerozolimy ośmielają się postawić Mu zarzut tak straszliwy, że Jezus, głęboko 

dotknięty, może tylko powiedzieć: „Wszystko, tylko nie to!”. Swoim zarzutem zabili 

przebaczenie, zatruwając samo źródło przebaczenia. Marek wyjaśnia nam, dlaczego ich 

wina jest wieczna: „Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego”. 

Jezus, który przyszedł, aby objawić, do jakiego stopnia Bóg jest przebaczeniem, i który 

sam jest najczystszym obliczem tego całkowitego przebaczenia („wszystkie grzechy 

będą odpuszczone”), zostaje oskarżony, że jest tylko kuglarzem, opętanym, narzędziem 

w rękach ducha kłamstwa, nienawiści i nieczystości. Zstąpiono w przepaść, gdzie Bóg 

nie może już być Bogiem dla ludzi, którzy tam przebywają. Wszystko można 

przebaczyć, z wyjątkiem tego bluźnierstwa, które znajduje się poza możliwością 

przebaczenia. 

Jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi, ponieważ w Jezusie, w którym Duch 

przebywa i którego Duch porusza, zostaje On uznany za ducha nieczystego! Najchętniej 

powiedzielibyśmy sobie, że ten tekst nas nie dotyczy, że jest tylko ciekawostką. 

Tymczasem jego nauka nadal pozostaje aktualna. 

Uczeni w Piśmie trwają w niezrozumieniu świadomym, upartym. Nie będą umieli 

przyjąć poglądów, które zmusiłyby ich do zmiany ich własnych poglądów: w Jezusie 

Duch chce ich pouczyć, a oni ubliżają Duchowi. Ale nie to ubliżanie jest najgorsze, lecz 

stan, w jakim się utwierdzają: nadal będą wyobrażać sobie Boga na swój sposób, 

odrzucając to, co Duch chce im powiedzieć. Pomiędzy Duchem a sobą wznoszą mur i 

nie może ich dosięgnąć żadne przebaczenie, nigdy nie dowiedzą się, kim jest Bóg i 

jakie jest Jego przebaczenie. 

Odrzucamy Ducha, gdy osądzamy Boga wstrząśnięci męką torturowanego człowieka, 

śmiercią dziecka, czy też patrząc na świat, w którym tak wiele jest cierpienia i 

nienawiści. „Jak zrozumieć Boga?”. Wolno tak pytać, czasem nawet nie sposób 

zagłuszyć w sobie tego krzyku. Ale z tym wszystkim trzeba się zwrócić do Niego, 

błagając, ażeby On sam wniósł światło w nasze pytania, w naszą rozpacz. Nie 

oskarżajmy Go nigdy poza Jego plecami: „Co robi Bóg? Co to za Bóg, który dopuszcza 

takie potworne rzeczy?”. W ten sposób zaczynamy niedowierzać Jego intencjom i Jego 

sercu. Ale Jego sercem jest Duch. Ten, kto wątpi w serce Boga, sam siebie skazuje na 

wygnanie z dala od Ducha.  

 

Budować małżeństwo? Ale jak? 

 

Każda budowla musi mieć odpowiednią strukturę, aby była stabilna i mogła przetrwać 

w niesprzyjających dla niej warunkach. W przypadku rodziny podstawą, na której 

powinna się ona opierać, jest więź małżeńska. Niezależnie od wszystkich 

nowoczesnych „pomysłów” na rodzinę, jedyne rozwiązanie, które sprawdziło się w 

historii i zdecydowanie najlepiej sprawdza się dziś to związek jednej mężczyzny i 

jednej kobiety zawierany na całe życie. Wszelkie odstępstwa od tej zasady – 

rozwody, separacje, konkubinaty – pociągają za sobą negatywne skutki dla całej 

rodziny: szczęścia małżonków, wychowania dzieci, a nawet sytuacji materialnej. 

Potwierdzają to rozliczne badania socjologiczne, prowadzone w wielu krajach świata. 

Dlatego też, kiedy myślimy o dobru naszej rodziny, powinniśmy w pierwszej kolejności 

dbać o relację z małżonkiem. Taka inwestycja – czasu, wysiłku, uczuć, uwagi – zawsze 

jest opłacalna i to dla całej rodziny. Trudno wyobrazić sobie rodzinę, w której 

małżonkowie naprawdę się kochają i z powodu tej miłości zaniedbują wychowanie 

dzieci. Jednocześnie bardzo często mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, w której 

nadmierna koncentracja jednego z rodziców na dzieciach powoduje, że współmałżonek 

czuje się odrzucony, nieszczęśliwy, a w konsekwencji cała rodzina funkcjonuje źle, a 

nierzadko się rozpada, powodując niemożliwe do zagojenia rany, szczególnie u dzieci. 

Pierwszym krytycznym momentem budowania tej właściwej hierarchii w rodzinie 

jest zazwyczaj przyjście na świat pierwszego dziecka. Wówczas to kobieta ma 

naturalną skłonność do skupienia całej swej uwagi na dziecku, powodując 

ochłodzenie relacji z mężem. Jeśli jest tego nieświadoma, a mąż nie zareaguje 

odpowiednio, nie zadba w sposób delikatny, ale zdecydowany o swoje miejsce w 

hierarchii miłości, powstaje pierwsza trudna sytuacja, która często tylko pogarsza się 

przy kolejnych trudnych momentach. W rezultacie małżonkowie stopniowo oddalają się 

od siebie, stają się sobie obcy lub nawet wrodzy, angażując jednocześnie całą swoją 

uwagę i uczucia w dzieciach. 

Tymczasem dzieci wcale nie czują się dobrze, będąc pępkiem świata, choć tak często o 

to walczą. Najszczęśliwsze są wtedy, kiedy zajmują właściwe sobie miejsce w rodzinie 

i w sercach rodziców, tzn. miejsce drugie po relacji małżonków względem siebie 

nawzajem. Dziecko, które czuje, a nawet słyszy, że jest najważniejsze w domu, wyrasta 

na egoistę, człowieka skupionego na sobie, niezdolnego do budowania relacji i do 

szczęścia. 

Innym konkurentem w walce o pierwsze miejsce w sercu małżonków jest praca 

zawodowa. Można powiedzieć, że o ile nadmierne skupienie się na dzieciach ze stratą 

dla relacji małżeńskiej jest najczęściej domeną kobiet, o tyle ucieczka w pracę 

zdecydowanie częściej zdarza się mężczyznom. Oba zjawiska są zresztą ze sobą 

powiązane – mężczyzna, który czuje się niepotrzebny i nieważny jako małżonek ucieka 

często w pracę zawodową, gdzie może się w pełni realizować. W rezultacie  


