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VOX PATRUM 21 (2001) t. 40-41

Ks. Andrzej UCIECHA 
(Katowice, UŚ)

GRZECHY GŁÓWNE I METODY WALK! Z NIMI 
W DOMZŁ/ACD ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

AA /  TAST DAW łA DO KORTA77AA

W swojej spuściźnie piśmienniczej św. Jan Chryzostom pozostawił bogac
two przemyśłeń dotyczących zagadnień morałnych. Jego pouczenia i rady wy
pływały z głębokiego przeżycia wiary i związane były ściśle z prawdą objawio
ną .̂ Jako nauczycieł moralności Złotousty starał się wzbudzić pragnienie dobra 
u słuchaczy^. Z nieomyłnym instynktem stawiał diagnozę chorób duszy, obja
wiając współczujące zrozumienie łudzkiej ułomności. Nie wahał się jednak
zdecydowanie potępiać egoizm, przepych, bezduszność i wszelkie inne wady
człowieka wierzącego^. Znane jest jego powiedzenie, że jedno jest tylko nie
szczęście człowieka -  grzech. Równocześnie powtarzał, iż największą porażką
nie jest upadek, łecz trwanie w nirn*.

W dziełach Jana brak systematycznego wykładu zasad i norm chrześcijań
skiej moralności, mimo to łatwo w nich znaleźć jasną odpowiedź na problemy 
ówczesnych czasów. Odpowiedzi tej należało szukać w Biblii. Ok. 250 homilii, 
w których Kaznodzieja analizował listy św. Pawła, stanowi najobszerniejszy 
znany w starożytności komentarz do Apostoła narodów. Wśród nich szczegól
nym mistrzostwem odznaczają się 44 homilie do I Listu do Koryntian^. H. 
Campenhausen wkomponował kilka uwag na temat praktycznego i moraliza
torskiego charakteru wykładu i zastosowania tekstów biblijnych w dziełach 
Złotoustego w bogaty opis jego życia^. Zdaniem W. Myszora i E. Stanuli etyka 
proponowana przez niego jest bardziej stoicka niż chrześcijańska^. W studium

* Por. S. Olejnik, 7*eeiogia moralna. Dar. Wezwanie. Oa!powie4z. Człowiek i /ego działanie,
1.1, Warszawa 1988, 63.

Por. J. Bojarski, Wst^p, w: Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, tłum. W. Kania, PSP 
8, Warszawa 1971,16.

3 Por. J. Quasten, Pairoiogy, 111, Utrecht 1960, 433.
4 Por. In epirtaiam 1 ad Corinf/tios bont. 8, 4, PG 61, 73, 37-50.

Por. SWP 218-219.
6 Por. H. Campenhausen, O/cowie KoJcioła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1967, 140- 

156.
Por. W. Myszor -  E. Stanula, Wprowadzenie do patrologii, cz. 11, Kraków 1974, s. 90 [mpsl.



248 KS. ANDRZEJ UCIECHA

E. Stańka, bazującym zasadniczo na jego T/omt/tac/! do 7 Listu do Koryntia?!,
zasygnalizowano problem czystości moralnej jako warunku uczestnictwa
w Eucharystii^. W kontekście naszkicowanego stanu badań uzasadnione wy- 
daje się podjęcie analizy zagadnienia grzechów głównych i walki z nimi według
wskazań Jana Chryzostoma zawartych w tych homiliach .

1. Grzech i wada. Ogrom zła popełnianego przez chrześcijan, którym służył
Chryzostom, mógł budzić grozę. Kaznodzieja wyznawał z wyrzutem:

„Gdy bijemy, rabujemy, jesteśmy chciwi i nadużywamy ludzi wolnych jak niewol
ników, kogóżby to nie mogło zgorszyć"*".

Godne potępienia są grzechy bicia, rabunku, chciwości i wykorzystywania 
drugiego. Wymiar społeczny takiego złego postępowania dodatkowo obciąża 
grzesznika. Nie tylko jednak zgorszenie jest skutkiem grzechu:

„Taki to bowiem jest grzech: dopóki się go popełnia, sprawia jakąś rozkosz, kiedy 
zaś już zostanie popełniony, wtedy ta mała rozkosz ulatuje, a przychodzi przygnę
bienie"**.

W tym krótkim zdaniu Kaznodzieja dokonuje wnikliwej analizy, demaskując 
istotę grzechu. Immanentnym składnikiem grzesznego postępowania jest prag
nienie przyjemności. Nie pozwala ono grzesznikowi uznać i przyjąć obiektyw
nych praw rządzących ludzką naturą. Zafałszowany ogląd rzeczywistości rodzi 
potrzebę nieustannego zaspokajania owych pragnień. Grzesznik jednak nie 
uświadamia sobie faktu, iż wpadł w pułapkę tymczasowości: przygnębienie 
jest trwałsze niż chwilowa rozkosz grzechu*^.

W walce z grzechem Chryzostom zalecał ostrożność i zachowanie czujności:
„Gdy popełniliśmy jakiś mały grzech, albo gdy jesteśmy opieszali, nie zaniedbujmy 
tego drobiazgu, gdyż zaniedbany staje się wielkim"*".

Moralista wprowadza zasadę stopniowania zasięgu i siły zła. Z przenikliwością 
doświadczonego psychologa przestrzega przed lekceważeniem małego grze-

a Por. E. Staniek, Duszpasterskie podejście Lana C/tryzojfoma do Pacitarystii w 7iof7:d:scii na 
Listy św. Pawia, w: Poitaroł nieśmiertelności. Pacitarysfia w życia pierwszycit c/trześcijan, red. 
W. Myszor -  E. Stanula, Katowice 1987,108-120.

9 Tekst 44 /śctniiii na /  Pierwszy List św. Pawia do Koryntian: PG 61, 9-382. W artykule
wykorzystano nie wydane jeszcze ich tłumaczenie dokonane przez prof. Tadeusza Sinkę.

*° /iotn. 20,5, PG 61,168,16-19:6ictv yag ińjtTtopEv xcu ag!ta^topEv xcu nkEovExni,pEv, xai 
MS av8gattóóots rotę; EieuOćgOLS anoyptópEOa, itv a  ouy txctvd ictuict oxav5aXiocu.

** 7/otn. 16,6, PG 61,138,32-35: K a ty ap  ś] a p ap ita  ro tou iov  Etos pśv EpyaoOjj, napEyet 
w a  T)&OVT]V SlCtY &E TEkEoOjj, IÓTE T) ptxpa f)6oVT) UJtE^UJiaiCtt, EnEMJEgi^Eiat 8ż aOupia.

*" Por. /iotn. 22, 4, PG 61,186, 34-43.
Horn. 8, 4, PG 61, 73, 9-12: 6 ia v  ouv ptxpóv it  jtkT)ppoX!joMpEv ij xat ppOupijoMpEy, pi) 

tragibtopEY ró  ptxpóv- ittEt rayEtos napotjtOEY io u io  pśya yiyvEiat.
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chu. Jego reakcja posiada charakter profilaktyczno-terapeutyczny: poważne 
podejście do popełnionych już „drobiazgów" pozwoli uniknąć powtarzania 
ich w przyszłości. Rozróżnienie na grzechy małe i wielkie pozwala przypusz
czać, iż chodziło o grzechy lekkie i ciężkie. Minimalizowanie skutków grzechu, 
niezależnie od ciężaru popełnionego zła, prowadzi do przyzwyczajenia:

„Wszak roślina, świeżo wsadzona w ziemię, łatwo daje się wyrwać; gdy zaś po 
długim czasie, już niełatwo, łecz potrzeba do tego wiełkiej dźwigni"***.

Mądrość sentencji Cycerona o wielkiej sile przyzwyczajenia* * *̂ przejęta została 
i obrazowo rozwinięta w celu ilustracji niebezpieczeństwa banalizowania prob
lemu zła. Warto tu podkreśłić postawę Złotoustego, który mimo surowej oceny 
uzależnienia od grzechu, nie odbiera grzesznikowi nadziei zerwania z nałogiem.

Należy jednak unikać nie tylko lekceważenia grzechu: „Nie tak groźne jest 
zranienie, jak niechęć do leczenia się z rany" . Jednostkowy akt grzechu nie 
stanowi takiego niebezpieczeństwa jak stan uzależnienia od niego. Ta ostatnia 
sytuacja równie dobrze mogła być uwarunkowana lekkomyślnością, jak i jej 
przeciwnym zachowaniem. Poczucie zniechęcenia bowiem w walce ze złem 
może wypływać z doświadczenia słabości człowieka i nieskuteczności podejmo
wanych przez niego prób. Świadomość istnienia szansy odgrywa kluczową rolę 
w procesie wyzwalania się spod „tyranii starego przyzwyczajenia"*^.

2. Grzech pychy. Komentując słowa św. Pawła: „Przeto kto mniema, że stoi, 
niech baczy, żeby nie upadł" (1 Kor 10,12), Chryzostom ostrzegał swoich 
słuchaczy:

„Znowu [Paweł] niszczy pychę łudzi zarozumiałych z powodu poznania. Jeżełi 
bowiem ci, którzy otrzymałi tak wiełe rzeczy, tyłe cierpieli, a inni za samo szemra
nie ponieśli tak wielka karę, inni za kuszenie Boga, i ani Boga tłum nie uszanował, 
ani tego, że takie rzeczy osiągnął, to tym bardziej stanie się to z nami, jeżełi nie 
będziemy czuwali. I trafnie powiedział: «Kto mniema, że stoio. To bowiem nie jest 
stanie, jak należy, gdy się ufa samemu sobie, gdyż taki prędko upadnie"*^.

** Horn. 11, 5, P G  61, 93, 41-43: K a i yap  <))uióv a p u  pev Evte6ev Ent if)ę yrję, EuxóXa)ę 
ź w a o n a ia r  xpóva) ós jtokktą pt^(o6&v, ofixETt, aXXa nokkfję ÓEtiat ifję poxkEtaę.

Por. C icero, TuscH/onae dtrpafaHones I I 17.
*6 ffoMt. 8, 4, PG  61, 73, 45-46: ouTE ió  Tpto8fjvat 8stvóv, &)$ ió  ip o O s f ia  pf) j3oóXsa8at 

OEpaneÓEOiOaL
'? Por. Hom. 7, 6, P G  61, 63, 8-9 i 32-33.
'8 7/om. 23, 4, P G  61, 193 -  194, 7; 61, 194, 7: n ó k tv  aui(5v  ió v  TU(])ov xa8EtkE T(Bv żnt tf) 

yvtóoEt p śy a  (})QovoóvT(ov. Ei y ap  o t looo ijiow  anoX auaavtEę lo ta u ia  EJto8ov, xa't o t pżv ójtEg 
yoyyuopoó póvov lotauTTp* E&ooav 6txr)v, o t &E u n ię  loC jiEtpaoat, x a t  ouTE ió  nkfjBoę 
E&VOH)JtT)OE TÓV OsÓV, OUTE TÓ TOtOUTtOV EJttTHXEtV' JtokkĄ paXXov E()) f)pd)V, av  pf) vą<))MpEV, 
ro u io  eo ia t. K a t xakt&$ EutEv* 'O  8oxć)v żoravat. ToC io y ap  ouóż ś a ia v a t  Eoitv, ó ę  E oiavat 
ypfl, TÓ 8a^pEtv E au iąr iaxEto$ y ap  ó lo to u io ę  JtEOEtiat.
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Grzech pychy pojawia się u iudzi zarozumiałych, którzy zaufali sobie a odrzucili 
Boga. Życie w poczuciu samowystarczalności wypiera u nich potrzebę i ko
nieczność nieustannego czuwania. Brak realizmu w spojrzeniu na samego 
siebie, przecenianie swoich możliwości, iluzoryczna ocena sytuacji -  oto cechy 
człowieka pysznego. Zagrożenie pychą istnieje przez całe życie, dopóki „nie 
wpłyniemy do spokojnej przystani"^. Ale stawianie siebie ponad Boga pociąga 
za sobą kolejne zło:

„Nie mów bowiem, że ten a ten to szewc, a tamten to farbiarz, a inny kowai, iecz 
pomyśł, że to wiemy i brat. [...]. O tym myśi, i za nic miej pychę iudzką"^.

Adresatem tych przestróg byli z pewnością ludzie wykształceni i zamożni. Przez 
bogactwo i społeczny status łatwiej ulegali megalomanii. Do rozbudzania poczu
cia wyższości przyczyniały się nadto normy społeczno-obyczajowe, określające 
zawody i czynności zarezerwowane dla przedstawicieli niższej warstwy społecz
nej i dla niewolników^^. Wprowadzając kategorie religijne (wierny, brat), nasz 
Moralista zasugerował konieczność odwołania się do instancji ostatecznej, czyli 
Boga. To z Jego woli istnieją ludzie posiadający mniejsze dary . Postawa po
niżania ich godności i pomniejszania wartości ich pracy świadczy o walce z boskim 
porządkiem. Postawienie obiektywizmu boskiej prawdy ponad subiektywizmem 
ludzkiej pewności pomaga przywrócić harmonię w relacjach międzyludzkich. 
Przestawienie tego porządku wprowadza jedynie zamieszanie. Jego ofiarami 
mogą stać się także ludzie ubodzy i niewykształceni: ubóstwo bowiem nie chroni 
przed pychą23. Pogardzanie bogatymi świadczy o lekceważeniu roli, jaką z usta
nowienia Bożego mają oni do odegrania w społeczeństwie.

Inną formą pychy jest osądzanie postępowania drugiego człowieka. Zło- 
tousty podał przyczyny niedoskonałości wydawania wyroków. Główną prze
szkodę w obiektywnej ocenie faktów stwarza grzeszność oceniającego. Czło
wiek pyszny wydaje sądy zapominając, iż grzech obniża, a nawet odbiera zdol
ność uchwycenia prawdy. Ułomność postrzegania uwarunkowana jest także 
słabością ludzkiej natury. Należy też uwzględnić trudność dotarcia do intencji 
czynu^. Wyrazem bowiem pychy jest wydawanie nie tylko negatywnych sądów:

„Tak chwalimy wielu nie po to, aby ich wsławić, lecz ażeby przez nich ugryźć 
innych. To, co czynimy jest dobre (chwalony jest przecież dobrze czyniący), ale

'9 Mvn. 23, 4, PG 61, 194, 12-15: Tó yap Evictu0a oif)vat oux Eonv pepaÓDS, Emę av 
<xnaM.aya)pEv T&v xópanov roń napóvioę piou, xat npÓĘ ióv EUÓELvóv xaiaitXEUO(DpEv XąiEva.

2° Hom. 2 0 ,5 ,PG 61,168,19-21 i 29-30: Mf]yap E&tnsónó Ó E tv a ó n o ó tip a io p p a y o s ,o n  
ÓEUCowotóg EiEpog, p.T]ó o n  xctkxoTÓJto5 akkog' aXX Ewół)oov o n  jnaró$ xai. a&Ek^óę. [...] T aó ia

xai, niióev elvcn, vópi^E ióv  iu())ov ióv avOQ(bnivov.
21 Por. Dc Mian* g/cria ef pKerorM/w edMcgfMwie 13, tłum. W. Kania, PSP 13,179.
22 Por. Mom. 30, 3, PG 61, 253, 38-49.
22 Por. Horn. 20, 6, PG 61,168, 29 -  170,23.
2" Por. Horn. 11, 3, PG 61, 90,64 -  91,43.
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zam ysł nasz zły, gdyż pochodzi z szatańskiej chęci, gdyż niejeden zrobił to nieraz 
n ie d ła w yrażenia b ra tu  współradości, lecz z chęci zganienia d ru g ieg o "^ .

Gdy pozytywną ocenę postępowania używa się instrumentainie, wtedy może 
ona wyrażać pychę. Pochwała dobra sama w sobie traci swoją wartość przez 
intencję towarzyszącą jej wypowiadaniu. Chryzostom mocno akcentuje roię 
motywacji: to właśnie od niej uzałeżniona jest morałna wartość czynu.

Destrukcyjne działanie pychy nałeży badać w szerszym kontekście życia 
morałnego jako złożonego procesu reakcji indywidualnych i społecznych:

„Jeżełi zaś chciałbyś ten  sam  objaw  widzieć w działałności członków, to  utnij jeden  
pałec, a zobaczysz inne gnuśniejsze, i już  nie tak  sam o pełniące swe obowiązki. 
Ponieważ więc u tra ta  jednego  członka jest w spóiną brzydotą, a jego zachowanie 
współną pięknością, nie wynośmy się nad  błiźnich i nie szydźmy z n ich "^ .

Grzech pychy osłabia i burzy wspólnotowe więzy łączące chrześcijan. Ilustru
jąca tę prawdę metafora nawiązuje do Pawiowego obrazu Kościoła jako jed
nego Ciała Chrystusa (por. 1 Kor 12,12-31). Stawianie siebie ponad innych 
równoznaczne jest z opuszczeniem i osłabieniem tego organizmu.

Grzech pogardy nie ominął również społeczności chrześcijan. Dłatego też 
Jan upominał swoich słuchaczy:

„Jeśli przychodzisz dziękować, to  nie czyń nic niegodnego dziękczynienia. Nie 
znieważaj b ra ta , nie gardź ubogimi, nie upijaj się, nie obrażaj Kościoła. Skoro  
przychodzisz dziękow ać za to, coś otrzym ał, to  i ty odwzajem niaj się darem  i nie 
odwracaj się od  b liźn iego"^ .

Apeł ujawnia rzeczywisty stan zagrożenia pychą. Objawy podziałów w łonie 
gminy widoczne były nawet w czasie zgromadzeń liturgicznych. W swojej ar
gumentacji Morałista nie neguje, łecz usiłuje relatywizować wartość posiada
nia, aby zamożni chrześcijanie rozpoznań w swoim bogactwie dar i zadanie. 
Iłuzoryczność przeświadczenia o własnej samowystarczalności ogranicza 
w człowieku pysznym inicjatywę podejmowania działań ałtruistycznych.

23 //om. 11, 3, PG 61, 91, 44-50: Kat yap śnat,voupEv jtokkoug, oux sxEtvoug notfjoat 
Xapnpoiig PouXópEvoL, aXX Eiepoug &L' EXEtvmv 8axvELV. Kai. 10 pżv yrvópEvov, xaXóv 
(EJtawElrat yap ó xaiop0<5v), f) 8ż 8tdvota 8LE<j)0appEVT)* an o  aaiavŁxfjg yap ytvETat, yvmpT]g. 
0 6  yap i(p a&EX())<P oryyaipaw, aXXa ióv  EiEpov paXstv /mOupaw, 10C 10 noXXaxtg JtEJtotEXE ng.

23 //om. 30,4, PG 61,254,13-18: Et &E xai ejtt EVEpyEtag pouXąOEiąg 10 a u ió  oupl3atvov tóetv, 
ĆVEXE óaxm)Xov Eva, xal loóg Xouto6g aypoiEpong śąjEL, x a t ouxEH r a  a6rt5v noa)tiviag ópotog. 
'Ejtei. o w  xotvóv ałayog i ]  roń pćXXovg ^i)pta, xat xaXXog ij amnipia, pi) EJtatpópEOa pąSs 
EJtEpPatv(opEV TOŁg nXT)OtOV.

22 //om . 27,4, PG 61,229,49-55: Et iotvuv sn Eił/apajitęt jtpoaEpxi), xat ou &va^tov jroiet if)g 
EijyapLoitag, pą&e xaiatoxuvE róv a8eX())óv, pąSć JtEptópa jtEt*vd)Via, pi) pśOus, pi) u^pt^E ti]v 
ExxXt)otav. ripoa/pyT] yap Eu^apartt&v ńjiEkauoag. Oóxoiiv xa t auióg apotjłi)v ajtoStóou, xal 

pi) ajtóaxt^E aEat)TÓv 106 jtXt)owv.
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Za wzór godny naśladowania należy postawić dziewice, wdowy oraz żebra
ków: przez swoje ubóstwo są oni ozdobą świątyni; bez nich nie byłoby dosko
nałej pełni Kościoła^. Afirmacja życia dziewic, wdów i żebraków służy pod
kreśleniu związków i zależności walki z pychą i ubóstwa. Zdaniem Złotoustego 
widok żebrzącego przed świątynią lepiej przemawia niż najpiękniejsze kazanie: 
niejeden bowiem z tych biedaków był kiedyś bogaczem, pełnił ważną funkcję 
w armii lub tworzył dzieła sztuki^. Tajemnica przyszłości i niepewność jutra 
nadają egzystencjalny charakter Janowej argumentacji. Sugestywny obraz 
wczorajszego bogacza, który dzisiaj wyciąga rękę po jałmużnę, z pewnością 
przemawiał do wyobraźni.

Kaznodziejskie zabiegi naszego Moralisty miały na celu zdemaskowanie 
istoty i sposobów działania pychy. Równocześnie jednak należało podać po
zytywne przykłady walki z tym grzechem (dziewice, wdowy, żebracy). Dla 
Chryzostoma ideałem był św. Paweł: stawiał siebie na ostatnim miejscu wśród 
Apostołów; wszelkie dobro zawsze przypisywał Bogu, zaś przestępstwa -  sobie; 
dostrzegał swoją małość^". Wszystkie zaś zalety Apostoła narodów znajdują 
swoje źródło w cnocie pokory, która przejawia się w różnorodnych formach:

„Ten kto jest pokorny, jest miły i przyjemny dła wszystkich i żyje w ustawicznym 
pokoju, nie mając żadnej sposobności do wojen []. Nic tak podziwu godnym nie 
czyni chrześcijanina, jak pokora"^*.

Jeśli grzech pychy rozbija jedność chrześcijańskiej społeczności, to pokora 
przeciwnie, działa wspólnototwórczo i staje się skutecznym środkiem ewange
lizacji. Dzięki tej właśnie cnocie św. Paweł mógł nawracać Koryntian .

Złotousty zagłębiał się również w istotę pokory zachęcając:
„Posiądźmy więc wieikość przez pokorę! Rozważmy naturę spraw łudzkich, abyś- 
my zapłonęli tęsknotą za przyszłymi dobrami. Inaczej nie można stać się pokor
nym, jak przez miłość rzeczy boskich i pogardę rzeczy doczesnych"^.

Obserwacja związków pokory i ubóstwa zilustrowana przykładem dziewic, 
wdów i żebraków znajduje swoje teoretyczne pogłębienie. Warunkiem zdoby
cia cnoty pokory jest poszukiwanie wartości duchowych. Aksjologiczny aspekt

Por. Horn. 30 ,4 , P G  61, 254, 27-47.
Por. Horn. 3 0 ,4 , PG  61, 255, 31-43.

2° Por. //o m . 38, 5, PG  61, 328 ,7  -  329, 30; zwłaszcza PG  61, 328, 34-37.
2' //om . 1 ,2 , P G  61 ,1 5 ,1 -3  i 11-12: 'O  lanEWÓę ouroę, xcti EJityap^ ytvEim x a t  n a a w  r)8ós, 

x a i  Ełpipm uńvTpo<j)O5 6u]vexEt, x a t  ou§E)riav E/Mv nokEpcw mtóOEW . [...] Ouosv o w o  
6aupacrtóv  notEt ió v  Xptcrttavóv ótę TanEtvotj)pooóvł).

22 Por. //om . 3, 3, P G  61, 2 5 ,48  -  61 ,2 7 ,1 1 .
22 //om . 1, 3, PG  61, 16, 36-41: KiT)amnE0a to iv w  i ć  ótct ianetvoópom jvris ti^oę- 

EJumtEipmpEOa i<&v ctvOpc)n:tvo)v TT)v t)ruat.v, tvct Ęxxa&pEV t(p JtóOą) i<Bv pEkkóvta)v. ETEpo)$ 
yap  oux Eon yEVEo0at ianE tvóv, aXX ij 6 ta  to u  id)v Ortów Eportoę x a i ićrv n a p ó v to v  unEpoi^tas-
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posiadania uzaieżniony został od jego przedmiotu, wybór zaś tego ostatniego 
wymaga intełektuainej refleksji.

3. Grzech zazdrości. Oceniając skutki i zasięg spustoszenia wywołanego
zazdrością, Złotousty wzywał swoich słuchaczy:

„Jeżełi zaś zazdrość czyni łudzi cielesnymi, to już pora, by wszyscy głośno jęknęłi, 
przywdziałi worki i podesłałi pod siebie popiół. Któż bowiem wołny jest od tej 
choroby?"^*.

W ocenie Chryzostoma zazdrość stała się grzechem powszechnym i dłatego 
wezwanie do nawrócenia dotyczy wszystkich. Wypowiedź ta posiada charak
ter ogółnego stwierdzenia nie wyjaśniającego istoty grzechu. Więcej informacji 
na ten temat dostarczają plastyczne metafory. W pierwszej, człowiek zazdrosny 
podobny jest do ciężkiego i leniwego osła, który zaprzężony razem ze skrzyd
latym koniem sam nie chce się podnieść, ale swoim ciężarem próbuje ściągnąć 
tamtego . W drugiej, zazdrość przypomina trutnia, który niszczy cudzą pracę 
i tylko na tym trwoni swoją energię^ . Wykorzystanie sugestywnych porównań 
w komunikatywny sposób miało wyjaśnić przejawy grzechu: zazdrość nie może 
znieść cudzego szczęścia i cieszy się z niepowodzenia drugiego. Do już użytych 
porównań dołączone zostało jeszcze jedno, bardziej wymowne: zazdrość czyni 
wszystko, aby „wzlatującemu do nieba podstawić nogę i strącić go, w czym jest 
dokładnym naśladowcą diabła"^. To właśnie szatan jest wcieleniem zazdrości. 
Będąc w raju, nie starał się sam zmienić, lecz wyrzucić stamtąd człowieka. 
Teraz znowu pragnie jedynie utrudnić ludziom drogę do nieba^. Godny pod
kreślenia jest fakt, iż dopiero lakoniczna wzmianka o osobie i działaniu szatana 
pozwala nieco wyjaśnić problem genezy zazdrości. Celne i cenne zaś metafory 
tego grzechu, odwołujące się do świata zwierząt, ułatwiały wyeksponowanie 
jedynie skutków jego działania.

Podobnie jak pycha, także zazdrość uderza w jedność Kościoła i rozbija 
wspólnotowe więzy chrześcijan. Zdaniem Chryzostoma, ta ciężka choroba jest 
„pozbawiona wszelkiego przebaczenia'^ . Należy sądzić, iż to kategorycznie 
sformułowane stanowisko wyrażało bardziej przekonanie ojca duchownego niż

34 //om. 8 ,2 , PG 61, 69,58-60: Et 8s i^ąXo5 oapxtxor]ę jtotEt, &pct Xoutóv anavT<x$ óXoX0^ai 
HŚya xat oaxxov KEpif!aXEoO<n x a t ano6óv unoaiptóoaaOaL

Por. //om . 31, 4, PG 61, 263, 27-30.
33 Por. //om. 31, 4, PG 61, 263, 22-26.
37 //om . 31,4, PG 61,263, 33-35: n a v ra  8ż JtOLEt atoiE ióv  <yupavóv tm:anEvov uJtooxEXioai 

xat xamPaXEtv, axpLfM]s roO 8m)3óXou ytvó)AEvos.
33 Por. //om . 31,4, PG 61, 263, 35-44.

//om . 31, 4, PG 61, 262, 40-43: Oij&Ev 8ś otiim usp^Ei x a t &i,łoTT]orv, mę (})6óvo$ xat 
)3aaxctvła, ió  x"XEJtóv roOio vóar)na, xat jtotoł)g anEOTEpTtnEvov ouyyvó)on, xctt irię i<Bv 
xctxarv pHąs x a ia  n  xctXE^miEpov.
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oficjalne poglądy Kościoła na temat pokuty i pojednania. Kaznodzieja z deter
minacją przekonywał, iż ten, kto szydzi z nieszczęść bliźniego lub zazdrości mu 
stanu posiadania, nosi na sobie piętno ludzi szalonych i obłąkanych. Człowieka 
takiego można nazwać wariatem, gdyż występuje przeciwko ciału, które także 
on sam tworzyć. Zdecydowane potępienie zazdrości wydaje się usprawiedli
wione na tle społecznych reperkusji tego grzechu. Wolno równocześnie podej
rzewać, iż rygoryzm w słownictwie Janowego nauczania miał charakter bardziej 
retoryczny niż merytoryczny.

Podając sposoby walki z zazdrością, Chryzostom rozwinął temat naślado
wania i wyłożył zasady postępowania wobec tego, któremu się dobrze powodzi:

„Jeżeli chcesz go naśladować, nie przeszkadzam. Naśladuj, lecz żebyś się stał pod
obny do tego, który ma dobra sławę; nie żebyś go poniżał, lecz żebyś się dostał na ten 
sam szczyt, żebyś okazał tę samą cnotę. To jest dobra zazdrość: naśładować, a nie 
zwalczać, nie boleć nad dobrem drugiego, lecz gryźć się własną nieprawością"^.

Przedstawiony tok rozumowania wymaga wyjaśnienia. Mogłoby się bowiem 
wydawać, iż zazdrość to po prostu grzech. Jednak wprowadzenie wyrażenia 
„dobra zazdrość" wcale nie usprawiedliwia mówienia o „dobrym grzechu", 
narzucałoby natomiast zmianę pierwotnego sensu pojęcia „zazdrość". Zmody
fikowane jej rozumienie mogłoby sugerować istnienie obojętnej moralnie 
skłonności, której wartość uzależniona została od cełu wykorzystania. Jeśli 
przedmiot zazdrości inspiruje w zdobywaniu cnoty, to można mówić o „do
brej zazdrości", jeśli jednak dobro w nim odkryte traktowane jest jako prze
szkoda, wtedy chodzi o grzech zazdrości. Wydaje się, iż tego typu spekulatywne 
rozumowanie nie legło u podstaw zastosowania terminu „dobra zazdrość". 
Trudno bowiem przypuszczać, że Złotousty nie uświadamiał sobie słabości 
i niebezpieczeństw takiej gry słów. Najprawdopodobniej jednak logika precy
zyjnego formułowania myśli zdominowana została przez mniej ścisłe, lecz bar
dziej spektakularne zabiegi sztuki kaznodziejstwa.

4. Grzech gniewu. Kaznodzieja wzywał do przestrzegania porządku w czasie 
zebrań liturgicznych:

„I my wtedy nie psujmy porządku i nie umieszczajmy głów na dołe, a nóg u góry.
A to się dzieje, gdy prosty rozum zrzucimy na dół, a namiętności, wzburzenie, 
gniew i rozkosz przedłożymy nad rozumem. Z  tego powstaje wiełka fata, ogromne 
zamieszanie i nieznośna burza, gdy wszystko ogarnia ciemność" .

Por. //o"!. 31, 4, PG 61, 262, 34-39.
M?,n. 31,4, PG 61,262,56 -  263,4: Eł 5e xai &]kouv ou xoM o' ^kmooy, a U  wa

x ai EXEtvov yćvp ióv Eu5oxtpouvrct' pr) tvct auTÓv xaictj3ąiaanę, akk tva nęóę rąv auir)v tjtOaons 
XOJtU<j)T]V, LVCt IT)V CtUIT]V ajtETT)V EJILÓEL̂T). TOUTO xct/.6g, TÓ ptpEMjBcu xai pi] JtokEpEty, TO pą
akysty ejii rotg śiEpow aya6ot$, akka óaxvEoOaŁ Em otxEiotę xaxotg.
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Apel ten określa przyczyny i skutki gniewu. Grzech ten rodzi się w sytuacjach, 
w których o postępowaniu decydują emocje i uczucia w miejsce rozeznania 
rozumowego. Bardzo łatwo ulec uczuciom gniewu, ganiąc złe postępowanie 
drugiego człowieka. Reakcja podjęta emocjonalnie wyrządza więcej szkody 
niż pożytku, osiągając skutek odwrotny do zamierzonego^.

W refleksji na gniewem Chryzostom wykorzystał ulubiony motyw niewol
nika i niewolnictwa:

„A jak niewolnik jest wolny, pozostając niewolnikiem? Kiedy uwolni się od na
miętności i chorób duszy, kiedy wzgardzi pieniędzmi i gniewem i innymi podob
nymi afektami"^ .

Metaforyczne użycie pojęcia „niewolnik" przenosi rozumienie wolności i nie
woli na obszar życia duchowego. Z tej perspektywy główną rolę w ocenie 
człowieka odgrywa jego podatność na emocje, w tym chciwość i gniew. War
tościowanie postępowania jedynie na podstawie urodzenia lub stanu społecz
nego jest błędne, gdyż status człowieka wolnego nie gwarantuje jeszcze wol
ności od grzechu.

Przykładem opanowania gniewu był dla Jana św. Paweł: gdy ganił Koryn
tian, zwracał się do nich słowami: „Miłość moja z wami" (1 Kor 16,24). Postawa 
Apostoła nie wyrażała wzburzenia i gniewu, lecz troskliwość. Wszelkie napo
minanie nagannego postępowania musi wynikać z pragnienia przywrócenia 
grzesznika Bogu a to zakłada opanowanie uczucia gniewu^.

5. Grzech nieczystości. O wiele szerzej niż gniewem zajął się Chryzostom 
analizą grzechu nieczystości, przedstawiając formy ulegania popędowi seksu
alnemu oraz przyczyny i skutki tego grzechu. Właściwe jednak zrozumienie 
tego zagadnienia wymaga wpierw zasygnalizowania głównych punktów Jano
wej nauki o wartości ciała ludzkiego:

„Bóg bowiem kazał miłować nieprzyjaciół, diabeł zaś potrafił tylko tyle, że namó
wił niektórych nawet do nienawidzenia własnego ciała"^.

42 //om. 37, 2, PG 61, 318, 34-40: Mf) ioi.vuv p.T)6ć ftnEtĘ if]v ia^ tv  ótatj)0ei()Mpev, pąÓE rf)v 
xe<j)aM)v x a io  jtOM5pEv, xcni roi); nóóaę &vtu, ToOio 6s yivETar, o iav  ióv  )AEV óp0óv koympóv 
xńi(o §ńp(opEv, *rag &E EjrtOupiag, ióv  0upóv, xai rf]v ópyf)v, xai rf)v fi8ovf)v EJtartfioOnEV Tqj 
koytxq) oOEv nokv$ ó xk08oyv, xai jtokkf] f) lapayf], xai at))ópT]io$ f) ^aXr), navttov ox6i(p 
xaiExopEvwv.

Por. Horn. 44, 3, PG 61, 377, 38-51.
44 //om. 19, 4, PG 61,156,46-49: Kai jt&ę EksOOEpós ż a w  ó 8ouXoĘ, pEvorv 806I.05: "O iav 

^a0<3iv anT]M.aYtiEvoę yj xa i i(Bv 1^5 ipuyfjc; voor)panov, o iav  xpTi^aih)v xaia<j)povii xa i ópyfję xai 
iMv aXXtov loioiiiMY jta0d)V.

42 Por. //om . 44, 3, PG 61, 377, 38-51.
42 //om . 39, 9, PG 61, 345, 31-33: 'O  psv yap Osós 1065 E^Opofię EXEksnoE (j)tXEiv' ó &E 

&ta8okos looouioy ioyuoEv, xai TÓ olxEtov oaipa jtEtoai nva$ ptoEtv.
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Wypowiedź ta zdradza charakter wyraźnie polemiczny. Celem ataku są poglą
dy odrzucające pozytywny stosunek do cielesnego wymiaru człowieczeństwa. 
Ciała i cielesności nie wolno obarczać odpowiedzialnością za ludzkie nieszczęś
cia. Przyczyną bowiem jest zły wybór wolnej woli^. Takie oto tezy stanowią 
zręby Janowego nauczania na temat nieczystości seksualnej i sposobów jej 
leczenia. Próbując opisać istotę tego grzechu, mówił:

„A cóż można powiedzieć o innym ich szaleństwie, mianowicie o rozpuście płcio
wej? Jak ogiery szalejące za klaczami, tak oni podżegani ościeniem pijaństwa, 
rzucają się na wszystkich, skacząc głupiej i bardziej obłędnie niż one i wyczyniając 
wiele innych nieprzyzwoitości, o których tu nie godzi się nawet mówić. Nie wiedzą 
już bowiem, ani czego doznają, ani co robią"^.

Podobnie jak w przypadku zazdrości Kaznodzieja nasz stawia znak równości 
między nieczystością a szaleństwem, obłędem i głupotą. Przyczyną zaś irracjo
nalnego zachowania i utraty zdolności panowania nad sobą należy szukać 
w pijaństwie. Unikając trudu ujarzmiania pożądania, rozpustnik przypomina 
człowieka wleczonego przez rozjuszonego żądzą ogiera .

Pogłębiona analiza przyczynowo-skutkowa grzechu nieczystości, oprócz 
pijaństwa, odkrywa destrukcyjną rolę próżności i materialnego bogactwa:

„Tak samo, kiedy dusza zostanie opanowana rozpustną żądzą, wtedy jak chmura 
i mgła przysłania oczy ciała, tak owa żądza opanowuje zdolność przewidywania 
umysłu i nie pozwała mu niczego dalej widzieć, ani przepaści, ani piekła, ani stra
chu, lecz styranizowana już przez ową żądzę, staje się łatwą zdobyczą grzechu" .

Badanie wskazało miejsca najbardziej czułe i podatne na grzech. Nieczystość 
rozwija się stopniowo i atakuje najpierw sferę poznania, następnie paraliżuje 
zdolność przewidywania, ogranicza świadomość zagrożenia i osłabia siłę woli.

W dyskusji z hedonistami Chryzostom rozważał również temat prawdziwej 
rozkoszy:

„O jakiej więc mówisz rozkoszy? Powiedz! Czy o tej przemijającej i krótkiej, która 
jest w napięciu? Lecz zaraz ją łuzują fale, wściekłość i znowu ten sam szał" *.

*7 Por. Horn. 39, 9, PG 61, 345, 39-46.
"8 Horn. 39, 9, PG 61, 347, 8 -  348, 2: Ti av itę E&tot Eiepav iońnov pavtav, T?)v imv 

a<j)Qośmi(Kv ksyto; K ai yap xai a tiią  id ę  jiąyaę EvcEC0Ev E^Er xai xa0djtEp utnot OąkupaYEtę, 
oliia) i $  OŁOipa) rrję gEBąę XEvrońpEvot, naoiv EJtutąÓMOił, aXoymiEpov xai pavtxMiEpov EXEtvtov 
oxtęi(BvTEę, xai noM d EiEpa aaxT]povuviĘ5, a  pą&E EutEtv Oćątę. Ou&E yap icaoL komóv ouiE a 
naoxouatv, ouiE a  nndnouaLv.

"7 Por. Horn. 37, 3, PG 61, 320, 28-32.
Horn. 11, 4, PG 61, 92, 31-37: 6 ra v  yap ónó aoEkyoiię EjnOupiaę aX<& f) ifuxT), xa0dnEp 

vś(poę xai dy/.iję louę iou  adłpaioę ó<j)6akpouę, o tiio  iłjs 8tavoiaę id  jipoopanxov 
jtpoxaiakaPoiioa Exsivą, oiióŚYa d(j)iąaLv iÓEiv jiEpanćpM, ou yśw av, ou <j)ópov, dkk ujtó ią s  
ŚjnPoukfję EXEivqę TupawąOEtaa Xotnóv, EUxaiaya)VMJioę ujtó ap ap iiaę  yivEiac
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Punkt ciężkości wypowiedzi położony został na krytykę fałszywej rozkoszy. 
W ten sposób można się było dowiedzieć, czym nie jest prawdziwa rozkosz.

Oprócz pijaństwa i próżności okazję do popełnienia grzechu nieczystości 
stwarzają przedstawienia teatralne^. Odpowiedziałnością za nie obarczyć na
leży osoby wyznaczone z urzędu na obrońców porządku publicznego:

„Ściągają ludzi do teatrów, wprowadzają tam chóry niewiast nierządnych i roz
pustnych chłopców, którzy obrażają samą naturę"^.

Chryzostom usiłował przezwyciężyć zadawnioną namiętność do wszelkiego 
rodzaju widowisk, widząc w nich ogromne niebezpieczeństwo dla życia chrześ
cijańskiego. Widowiska teatralne wpływały negatywnie przede wszystkim na 
poziom życia rodzinnego^. Z miast należało usunąć rozpasanych aktorów 
i bezwstydne aktorki; a najsurowszą karę przewidziano dla homoseksualis
tów. Chrześcijaninowi nie wolno ani oglądać, ani uczestniczyć w przedstawie
niach teatralnych^.

Nieczystość opanowała również zwyczaje towarzyszące chrześcijańskim za
ślubinom. Złotousty poświęcił temu zjawisku wiele uwagi. Potępiał tańce, słowa 
i nieskromne śpiewy, pijatyki i biesiady, okreśłając je mianem „diabelskich śmie
ci"^. Te praktyki zakorzeniły się jednak w obyczajowości do tego stopnia, że 
stały się przyzwyczajeniem, którego siła ogłupia ludzi i każę im uważać grzeszne 
rozrywki za coś dobrego i pożytecznego . Na najwyższe potępienie zasługuje 
fakt, iż obłubienica, od dzieciństwa uczona skromności, w dniu swojego ślubu 
zostaje wprowadzona w świat rozpusty i nierządu. Od owego dnia wszczepia się 
w nią bezwstyd, bezczelność, zuchwałość i żądzę niedorzecznej sławy. Dlatego też 
żony stają się później rozrzutne i bezwstydne^. Komedią i śmiesznością należy

//om. 37,3, PG 61,319,58-61: IIotav o w  kćyen f)5ovriv; EtttE ;ior ii)v attó Ttjc; tw
nóoxatpov xat Ppaxelav; 'AM. EuOEtng icti)TT]v jrokepos EmxaTaXapPdvEt xal xńpaia xal Mirta 
xat pavta naktv fi aurfj.

52 Na temat stosunku pierwotnego chrześcijaństwa do widowisk teatralnych por. W. Myszor, 
Teatr i widowiska w ocenie greckich pisarzy kościelnych. Wprowadzenie i wybór tekstów, w: 
Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim ///-W  wieka, red. J. Śrutwa, Lublin 
1988,123-134; S. Longosz, Widowiska teatralne zagrożeniem dia życia rodzinnego wediug św. Tana 
Chryzostoma. Wprowadzenie i wybór tekstów, tamże, s. 135-198.

//om. 12, 5, PG 61, 102, 45-48: Ożaipct owayouot, xat nopvt5v EXEt ywatx<w yogotu 
EtoćtyovtE$ xat natóa$ JtEjtogvEtipćvoiJ5 xat Et$ rf)v (jnioty afirf)v EvuPgHovta5.

5** Por. Longosz, j.w.
Por. J. Quasten, Patro/ogy, s. 453; M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, tłum. 

E. Bąkowska, Warszawa 1979, 156: „Zakazy o ogólniejszym charakterze dotyczyły niektórych 
dziedzin życia społecznego. Widowiska, teatr, igrzyska zostały potępione, jedne jako niemoral
ne, inne jako nieludzkie; wiernym nie wolno było uczestniczyć w nich zarówno w charakterze 
aktorów, a tym bardziej w charakterze widzów".

55 Por. //om. 12, 5, PG 61,103,30-32.
52 Por. //om. 12,5, PG 61,103,33-41.
55 Por. //om. 12, 5, PG 61,103,42-54.
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także nazwać weselny zwyczaj oprowadzania nowożeńców późnym wieczorem 
w świetie pochodni po rynku. Weselnemu orszakowi towarzyszyły wówczas 
dwuznaczne powiedzenia. Między wodzirejami panowało współzawodnictwo 
w tym, kto rzuci dosadniejszą obelgę i dobierze sprośniejsze wyrazy. Takie zaś 
zachowanie obraża młodą parę i godzi w świętość małżeńskiego stanu^.

Surowość oceny nieczystości seksuałnej znajduje swoje apogeum w moty
wacji eschatologicznej. Moralista nasz przypominał, że grzech rozpusty będzie 
przyczyną potępienia wiecznego. Na sądzie ostatecznym nieczystego potępi 
wstrzemięźliwy .

6. Grzech nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Punktem wyjścia Janowych 
rozważań nad zagadnieniem grzechu nieumiarkowania w jedzeniu i piciu są 
słowa św. Pawła „Wszystko mi wolno, ałe ja niczemu nie oddam się w niewolę" 
(1 Kor 6 ,12b). Złotousty wyjaśniał:

„A sens tych słów jest taki: Jesteś panem jedzenia, powiada. Zostańże więc przy tej 
władzy i bacz, byś się nie stał niewołnikiem tej namiętności. Kto używa jej na co 
potrzeba, jest panem, kto zaś popada w nieumiarkowanie, nie jest już jej panem, 
tęcz niewołnikiem, gdyż obżarstwo go tyranizuje"* .

Pokarm sam w sobie, podobnie jak pieniądze i bogactwo, nie jest czymś złym, 
potępić natomiast należy brak umiaru w korzystaniu z niego^. Aksjologiczny 
aspekt argumentacji zdefiniowany został w kategoriach niezależności i zniewo
lenia. Afirmacja wartości ludzkiej wolności w konsekwencji prowadzi do na
kazu odpowiedzialnego korzystania z dóbr materialnych. Dość ogólne sformu
łowanie zalecenia, aby zachować umiar w jedzeniu, wskazuje na konieczność 
określenia normy w zależności od indywidualnych potrzeb.

Równie ogólne stwierdzenie, w którym Moralista nasz określił obżarstwo 
jako „namiętność ciężką i zwierzęcą"^, niewiele tłumaczy. Nieco więcej infor
macji zawierają analizy związku duszy z ciałem. Gdy ciało ulega różnym na
miętnościom, wtedy słabnie dusza. Tuczenie ciała, pijaństwo i próżność nie 
pozwalają się oderwać od doczesności, czyniąc człowieka jej niewolnikiem . 
„Słabość duszy" może wyrażać osłabienie pragnienia wartości duchowych 
i dominację potrzeb cielesnych człowieka. W celu więc obrzydzenia obżarstwa

59 Por. //om . 12, 5, PG 61,104,18-45; 104, 57-105, 30.
5° Por. //om. 2, 3, PG 61, 22,14-42.
5' //om. 17,1, PG 61,139,31-36: Ó 8e XśyEL, 10610 eo ir Kuptog EtioO t^ayew, <łM)<w ovxo6v 

pevE xóptog &v, x a i axónEL pr) yśvT] 806X05 toó iou  106 jtaOoug. 'O  pżv yap Etę 8eov a u i$  
XEXQTlUEVOg, ctUTÓg au iou  xóptóg E<JW' ó 8ż Erg apEiplctV Ê MÓV, o/li^EIt x6ptog, ctXXa 806X05 
auioO ylvEiat, ifjg a& i^ayiag śv auitp Tupawo6or)g.

62 Por. //om . 39, 8, PG 61, 343, 57-344, 40.
//om . 17,1, PG 61,139, 59.
Por. //om. 39, 8, PG 61, 345,20-30.
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Kaznodzieja nasz nie wahał się w dosadnych słowach opisać kobietę nieopa
nowaną w jedzeniu:

„Bóg włożył w nas żołądek jak jakiś mały młyn, dawszy mu odpowiednią siłę 
i ustanowiwszy oznaczoną miarę, którą powinien codziennie zemłeć. Gdy więc 
ktoś wrzuci więcej, to niestrawione szkodzi całości. Stąd pochodzą choroby i brzy
dota. []. Kiedy bowiem ustawicznie wstrętnie wymiotuje, zieje zepsutym winem 
i bardziej niż potrzeba się czerwieni, to niszczy harmonię przystojną niewieście 
i traci wszełką przyzwoitość; ciało staje się gąbczaste, powieki przekrwione i roz
ciągnięte, otyłość większa niż potrzeba i zbyteczna obfitość m ięsa"".

Ten obraz kobiety jest karykaturą upersonifikowanego obżarstwa. Można 
sądzić, iż w cełu osiągnięcia łepszego efektu wybór płci pięknej został podjęty 
w sposób przemyślany i zamierzony. Jednoznaczne wskazanie Boga jako źród
ło normy morałnej znajduje swoje dopełnienie w naturałistycznej metaforze 
skutków przekroczenia owej normy. Zastosowane argumenty odwołują się do 
ukrytej w człowieku potrzeby elegancji oraz troski o piękną sylwetkę ciała.

Doświadczenie Izraełitów na pustyni uczy, iż obżarstwo zawsze prowadziło 
do bałwochwalstwa i rozwiązłości"". Naród żydowski poprzez pijaństwo popeł
niał najcięższe grzechy"?. Zdaniem Chryzostoma, dodatkowym impułsem, roz
palającym namiętność jedzenia i picia, był wpływ zwyczajów pogańskich.

„Znowu gra w kości nie podłega u nich karze. Upijanie się i objadanie nie tyłko nie 
jest przewinieniem, łecz u wiełu uchodzi za chłubny wyczyn. Przy biesiadach 
żołnierskich wiełkie jest w tym kierunku współzawodnictwo i ci, którzy najbar
dziej potrzebują wstrzemięźłiwego umysłu i siłnego ciała, najbardziej oddają się 
tyranii opiłstwa, obezwładniając ciało i zaciemniając duszę"^.

W krytyce pogańskiej obyczajowości Jan odwoływał się do myślenia zdrowo
rozsądkowego. Niemorałność postaw tej obyczajowości wynika z łamania norm

Horn. 39, 9, PG 61, 346, 19-25; 26-32: Kai yap xaOajtEp p.8Xr)v nva iT]v yaaispa fintv 
śvE8T]XEv ó OEÓg, arunnetpov autyj 88vapi,v 601)5, xai ra^ag pŚTpov §i]ióv, onep a8iijv &Et xa6 
Exaair]v f)pEpav. Ei av ouv 115 Emfiaki] nXEtova, axaiEpyaaia yEvópeva TQ navii Xupai.vEiaL 
'EvE88Ev vóaot xai ao8EVEtai xai apop<()iar [...] ' O iav yap śpEÓyąTai ouvE t̂&g aąóij, xai 
OEoąjtóiog otvou JtvE ,̂ xai Jtkśov 108 EpuOabąTat, xai róv 7ipocjT]X.ovia yuvatxi pu8uóv 
8ta<}<8Etgti, xai Euxoopiav anokEcą] Jiaaav, xai nkaóapa pev ą oap^ ybąiat, *u<j)aąioi 6ś 
xai 5iaTEianEvai a i pkEijtapiÓEg, xai Jiayog nk.Eov 108 ÓEoytog, xat nokuoapxia jtEpLiifi.

Por. Horn. 23, 3, PG 61,193, 4-11.
67 Por. Horn. 16, 4, PG 61,135,41-42.
68 Horn. 12, 4, PG 61, 102, 18-27: Tó xujiE8ELV nakiv rrjg nap ' a8ió)v rąiMpiag żcrtiv 

śk.E88Epov, xai ouóeig ójtEg ro8rałv 6ixi)v g6n)xś jtois nap ' żxEivotg. Tó pE88stv xai 
yaaipUsaBai 08 nóvov o8x ś a w  ćyxkąpa, akka xai xaróp6ałpa napa nokkolg Elvai 
vEvó)uaiar xai śv rotg oTparuonxotg 8sinvotg nokki) ą 108 npayparog aptkka, xai oi naktora 
anx()povo8oT)5 6iavoiag xai aópaiog Ep^M)iEvou ÓEÓpEvoi, ouroi pakurta iąj rupawiói 
napa8E8oviai rf)g HE6r)g, xai oi&pa napakuovTEg, xai rr)v ipuxł)v oxoro8vrEg.
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wyznaczonych przez godność stanu i pełnioną w społeczeństwie funkcję. Siła 
oddziaływania przyzwyczajenia i powszechna obojętność na zło nie stanowią 
jednak dła chrześcijanina żadnej okołiczności łagodzącej.

Oprócz sensu dosłownego Kaznodzieja nasz nadawał pijaństwu znaczenie 
przenośne: formą pijaństwa jest chciwość, a chciwiec zachowuje się jak pijak^ .̂ 
Również oszczerca przypomina pijaka^.

Przykładem umiaru w jedzeniu i piciu był także św. Paweł. Jego postawę 
cechowała nieugiętość i konsekwencja w walce z obżarstwem i pijaństwem. 
Postać Apostoła narodów uczy, iż tyłko ci przezwyciężą ten grzech, którzy 
potrafią zachować dystans do wartości doczesnych^.

7. Grzech łenistwa. Wydaje się, że Chryzostom poświęcił łenistwu chyba 
najmniej uwagi. Ci, którzy za darmo jedzą i nic nie robią, powinni się wstydzić:

„Kto jest bezczynny, ten więcej mówi na próżno i wieie na próżno czyni, a przez 
cały dzień nie wykonuje żadnej pracy, dotknięty wiełką odrętwiałością'^.

Przejawami łenistwa są gadułstwo i bezczynność. Kaznodzieja wypominał też 
swoim słuchaczom opuszczanie zgromadzeń liturgicznych. Wierni usprawiedli
wiali niekiedy swoją nieobecność na nich pójściem do teatru łub na spotkanie 
z tancerzami i aktorami^.

Krytyka nie ominęła również tego, kto złe wykorzystał spadek otrzymany 
od ojca:

„Ty, któryś strawił czas wolny na rzeczach niepotrzebnych, słusznie będziesz 
oskarżony' .

Grzech łenistwa wynika z fałszywego odczytania hierarchii wartości: sprawy 
nieważne łub mniej ważne zajmują miejsce tego, co naprawdę istotne. Błąd 
połega na nieumiejętności właściwej oceny wartości.

Analizy podanych przypadków pozwalają odkryć pewne zasady, na któ
rych Złotousty budował swoją argumentację: człowiek ze swej natury jest

69 Por. //om. 40. 4, PG 61, 353,19-22.
9° Por. //om. 44, 6, PG 61, 381, 23 -  382,13.
9' Por. //om. 23,1, PG 61,190,12-23.
72 %,m. 5, 6, PG 61, 47, 6-9: 'O  yap apyć)v noM.a dxł) paM.ov ^OćyyEiaL, xai noM.a Etxf) 

npatJOEL, xai śpy<%etctt 5t' okąs f)pepa$ ou8ćv, Jtokkfję vćtpxąs EpnEnXąopEvos.
Por. //om. 5, 6, PG 61,48,4-8. Na temat wałki Chryzostoma z opuszczaniem zgromadzeń 

liturgicznych na rzecz widowisk cyrkowych por. Contra ctrcetnes iat/os et theatra, PG 56,263-270. 
2" //om. 5, 6, PG 61, 47, 22-23: Eu pev yap Etę ou&śv, 8ćov ifl axoM) RPT)adnEvos EtxóiMS

Eyxakjj.
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skłonny do tworzenia i działania, jednak poprzez grzech działanie to stało się 
nierozumne. Można zatem wiełe czynić a równocześnie grzeszyć łenistwem.

Mówiąc o przewrotności szatana i słabości ludzkiej duszy, Moralista nasz 
stwierdza: „Bóg uczynił cnotę mozolną, aby ugiąć duszę i zaprowadzić ją do 
umiarkowania' . Prawdę tę potwierdzają dzieje Izraełitów, którzy „dopóki 
nie prowadzili życia mozolnego i zażywałi spoczynku, popadli w bezboż
ność"? . Potrzeba wytrwałości, gdyż nie można zwałczyć grzechu ani szybko, 
ani łatwo. W łańcuchu wymienionych przyczyn i skutków ukryta została próba 
wyjaśnienia natury lenistwa: beztroskie życie prowadzi do bezczynności, z kolei 
bezczynność do bezbożności.

Skutecznej walki z grzechem lenistwa uczył św. Paweł: swoją osobą nie 
obciążał innych, łecz sam potrafił zapracować na swoje utrzymanie??. Wzorem 
są tu także ludzie prości, którzy nigdy nie marnują chwili na bezczynność, a cały 
wolny czas poświęcają temu, co konieczne?^.

W wyjaśnianiu istoty i skutków grzechów głównych Złotousty przemawiał 
sugestywnym językiem obrazów, metafor i porównań, aby zgodnie z chrześci
jańskim systemem wartości zracjonalizować nieuświadomione często podłoże 
motywów ludzkiego postępowania. Wiełoaspektowość i obrazowość przepro
wadzonych anałiz zaskakują niekiedy dosadnością wyrazu. Kaznodzieja szki
cował rozłegłą panoramę ludzkiej ułomności, wskazując równocześnie na nie
ograniczone możliwości człowieka współpracującego z łaską. Negatywne skut
ki grzechu widoczne są zarówno w sferze duchowej, jak i cielesnej. Wrogiem 
chrześcijańskiej morałności były czynniki wewnętrzne i zewnętrzne: presja 
strachu, namiętność posiadania, iluzja doznań emocjonalnych, lekceważenie 
faktu przemijania oraz siłnie zakorzenione w społeczeństwie obyczaje i przy
zwyczajenia pogańskie. Anałizy formałno-merytorycznego podejścia do prob
lemu grzechów i wałki z nimi pozwalają stwierdzić, iż istota wielkości Jana 
Chryzostoma leży nie w jego rozwiązaniach moralno-etycznych, lecz w sposo
bie ich przedstawienia.

73 Horn. 7 ,5, PG 61,61,6-13: A La lo u ió  ^OL óoxEt xat rr)v apETT)v ó OEÓĘ EJiL t̂o/Ooy jtoLfjaat, 
Kap.JII(UV atlIT)V XCLL ELĘ IÓ tLEIpU%ELV ax<DV.

7 Horn. 7 ,5 , PG 61,61,8-13: Kai.Lva naB^Ę oiLioBró EaiLV a^OŻĘ, d)Ę av ELiLĘ ajtó  trLxp(5v 
lisyaXa oroxaaaLio, ćmo i6)v 'Iapat^Lióly a tiió  )rdOu)^EV. OuroL yo6v fivLxa o6x %wv EJtLp.ox8ov 
ptov, aXX aveoEO)Ę axE7auvov, 06x EVEyxóvtEĘ Ttiv E6T)p.Epiav, E^6)XLo9ov ELĘ aośpELav.

77 Por. Horn. 5, 6, PG 61,46,59 -  47, 6.
Por. Horn. 5, 6, PG 61, 47,23-25; 48,17-24.78
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THE METHOD OF COMBATING CAPITAL SIN IN THE 77OA77E7ES 
OF ST. JOHN CHRYSOSTOM ON THE 7 EETTER

OE ST. EA7/E TO T77E COR/AT///AMS

(Summary)

In his description of the reality and the consequences of Capital sin, St. John 
spoke with evocative eloquence. Using metaphor, imagery and analogy in confor- 
mity with the Christian system of values, enabled him to rationalize the underlying 
motives of human behavior. The quaiity of his analysis and his gift of rhetoric and 
eloquence were outstanding.

St. John has sketched out for us a huge panorama of human imperfections while 
at the same time pointing to the unending potential of the person who cooperates 
with the grace of God. He shows that the negative results of sin are visible both in the 
spiritual and corporal sphere, where the enemies of Christian morality are present 
both in internal and external aspects such as : the torment of fear, a passion for 
possessions, the illusion of emotional experiences and indifference to the transient 
yet strongly rooted pagan customs and practices in society.




