
REWIZJA ŻYCIA - POMOCE 

Grzechy dziecka? 

"Kto mi przypomni grzechy, jakie popełniłem w niemowlęctwie? Wobec 
Ciebie wolny od grzechu nie jest nikt, nawet dziecko, które zaledwie jeden dzień 
przeżyło na ziemi. Kto więc mi przypomni? Może każde z tych maleńkich dzieci, 
w których dostrzegam to, czego sam o sobie nie pamiętam? 

Czym grzeszyłem wówczas?  

Czy tym, że płacząc wyrywałem się do karmiącej mnie piersi. Gdybym dziś tak 
łakomie się rwał już nie do piersi, lecz do pokarmu stosownego do moich lat, 
wyśmiano by mnie i udzielono słusznej nagany. Postępowałem więc w sposób 
zasługujący na naganę. Ale ponieważ nie byłem zdolny do jej zrozumienia, ani 
zwyczaj, ani prawo nie pozwalały jej udzielać. Takich cech pozbywamy się z 
upływem lat. A nigdy nie widziałem, żeby rozsądny człowiek, robiąc porządki, 
wyrzucał cenne rzeczy. Więc i wtedy postępowanie takie nie było dobre - to 
wymuszanie płaczem nawet rzeczy szkodliwych, złoszczenie się tak zażarte na 
ludzi wolnych, że nie chcą być niewolnikami na dorosłych, na własnych 
rodziców i innych ludzi rozumnych, że nie są posłuszni na każde skinienie.  

Gorzej jeszcze - te próby, na miarę dziecięcych sił, bicia dorosłych za to, 
że nie spełniają rozkazów, wtedy gdy ich spełnienie przyniosłoby dziecku 
szkodę.  

Niewinność niemowląt polega na słabości ciała, a nie na niewinności 
duszy. Na własne oczy widziałem zazdrość małego dziecka: jeszcze nie umiało 
mówić, a pobladłe ze złości spoglądało na swego mlecznego brata. 

Przecież wszyscy o tym wiedzą! Matki i piastunki powiadają, że potrafią 
stłumić takie wady. Jakim sposobem - nie wiem. 

Ale czy można by upatrywać przejaw niewinności w tym, że wobec 
obfitego i aż niepomiernego źródła mleka nie znosi się obok siebie innej istoty, 
także w najwyższym stopniu potrzebującej opieki i żywiącej się tylko tym 
jednym pokarmem? Traktujemy te rzeczy lekko nie dlatego, jakoby chodziło o 
sprawy błahe. Trudno jest na takie zjawiska patrzeć spokojnie wtedy, gdy się 
przejawiają u kogokolwiek, kto już nie jest dzieckiem"  

(Św. Augustyn, Wyznania, s. 14-15) 

 


