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12. NIEDZIELA ZWYKŁA -  21 VI 1998

Jezus -  Mesjaszem

1. Jezus postaw ił dziś A postołom  dwa pytania dotyczące Jego osoby: za kogo je s t  uw a
żany przez ludzi (świat) i za kogo jest  uważany przez sam ych A postołów. „Świat” żydow 
ski, w  m niemaniu uczniów  żyjących również w  św iecie, sprowadza się do przedstawienia 
Jezusa jako jednego z  ludzi w ielk iego formatu, za kogoś w  rodzaju Jana C hrzciciela czy  
Eliasza lub jednego z w ielk ich  proroków Starego Testamentu. O dpow iedź Piotra -  w  im ie
niu A postołów  -  utwierdza jednak Jezusa w  przekonaniu, że Jego w ysiłek  zbaw ienia cz ło 
w ieka z niew oli grzechu i ustanowienia K rólestwa B ożego  nie idzie na marne. Jego K ośció ł 
będzie dobrym instrumentem tego zbawienia, ale poniew aż ma się ono dokonać niekon
w encjonalnie -  poprzez ofiarę m ęki i haniebnej śm ierci -  nakazuje m ilczenie przygotow u
jąc do niego na razie sam ych Apostołów.

2. W edług przekonań żydow skich  m esjasz miał być doczesnym  w ładcą Izraela, a jego  
królestwo w prowadzone środkami politycznym i i przem ocą. Jezus natomiast, powołując 
się na proroctwa Starego Testamentu, zrealizuje m odel M esjasza -  Cierpiącego Sługi Jah
w e, któremu w łócznia  przebije bok  otwierając tym  sam ym  źródło łaski i m iłosierdzia B o 
żego (1 czyt.); przez co rozpocznie erę Królestwa m iłości. Odtąd droga zbawienia dla ucznia  
Jezusa powinna być upodobniona do drogi Mistrza; ma polegać na w yrzeczeniu się w ła
snego egoizm u i naśladowaniu Go każdego dnia, co sam  Jezus nazywa niesien iem  krzyża 
dnia codziennego.

3. Spostrzeżenie to jest  bardzo istotne dla uczniów  Chrystusa dnia dzisiejszego. D ziś  
również są  aktualne dwa pytania Mistrza: za  kogo uważa Go świat i sami Jego uczniow ie. 
Chrześcijanie żyjący w  św iecie m uszą znać opinię tego świata na temat ich  nauki i za łoży
ciela, by m óc w  tym  św iecie skuteczniej działać; m uszą też pośrodku tego świata bronić 
sw oich  prawdziwych przekonań, a najlepszym  sprawdzianem jest tu ich  życie prowadzone 
w  duchu ofiary krzyżowej Mistrza.

4. D zisiejszy  świat, podobnie jak  niegdyś, nie w idzi w  Jezusie M esjasza, Syna B ożego , 
który odkupił świat przez sw ą m ęką krzyżową. O w szem , w ielu  w idzi w  N im  człow ieka  
w ielkiego formatu i ducha, gum  czy rewolucjonistę, ale nic poza tym. A  ponadto, brak dziś 
zrozum ienia dla religii związanej z w yrzeczeniem  i ofiarą. Jednym z siedm iu grzechów  
społecznych wym ienianych prawie 50 lat tem u przez M. Gandhiego jest  w łaśnie re lig iabez  
ofiary. K ośció ł jednak, mimo w szystko niewzruszenie powtarza wyznanie Piotra: „Tyś jest  
M esjaszem B ożym ”, znając kontekst ofiam iczy tego wydarzenia. Jakże w ym ow nym jest tu 
pontyfikat papieża Jana Paw ła II opierający się w szelkiem u przesadnemu, absolutnemu  
demokratyzmowi, woluntaryzm owi i konsum pcjonizm owi reprezentowanym  przez w spół
czesny świat. Pamiętajmy, że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża Chrystusowego; pamiętaj
my o nauce Jezusa i dźw iganiu krzyża naszej codzienności, poniew aż naprawdę „ten, kto 
straci sw oje życie z pow odu Chrystusa, ten je  zachow a”.
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