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m oże i w  je g o  sercu kryło s ię  prześw iadczenie człow ieka spraw iedliwego i św iętego, któ
ry upadł pod w pływ em  zdarzeń z Batszebą, żonąU riasza Chetyty. Przyznanie s ię  otwarcie 
do w iny przydało w ielkości jeg o  osobie: „Zgrzeszyłem  przeciwko B ogu”. To w łaśnie z j e 
go ust, jako poety, w g  tradycji, w yszed ł jeden z najpiękniejszych i najbardziej ludzkich  
psalm ów: Zmiłuj się nade mną, Panie. D zisiejsza Ewangelia m oże być dobrą okazją, by  
zw eryfikow ać sw oją prawdziwą postaw ę człow ieka grzesznego w  konfesjonale.

6. A . H oli napisał dzieło teologiczne pod znam iennym  tytułem nawiązującym  w spa
niale do dzisiejszej Ewangelii: Jezus w złym towarzystwie. Zauważa w  nim  fakt, że  Jezus 
zasiadał do stołu z celnikam i i grzesznikam i, z  osobam i „o złej reputacji”. Świat żydow ski 
do osób zaliczanych „do z łego  towarzystwa” zaliczał rów nież kobiety. Żaden rabin aż do 
Jezusa nie pozw alał, aby mu tow arzyszyły kobiety. Jezus był tu inny: kobiety, jak informu
je  nas rów nież dzisiejsza Ewangelia, zajm owały bezdyskusyjnie w ażne m iejsce w Jego  
życiu  i posłannictw ie. Jezus umiał zauważyć i przyjąć każdą godność i w ielkość, która 
zagnieździła się  w  sercu n iew ieścim . Paweł, którego niektórzy posądzają o tendencje an- 
tyfem inistyczne, ju ż  m iał pow iedzieć, że w  w ierze w  Jezusa Chrystusa, „nie ma ju ż  m ęż
czyzny ani kobiety”; że  w  ten sam  sposób, w  jaki została zerwana bariera oddzielająca  
Greków od Żydów, rów nież zn iszczono tę, która oddziela kobietę od m ężczyzny. N iech  to 
nas zachęca do tego, byśm y -  za przykładem Jezusa, jako Jego naśladowcy -  uczyli się  
przyznawać kobiecie jej godność i rolę, która jej przysługuje w  życiu  społecznym  i K o
ścioła, a którą n iew ątpliw ie otrzymała od Chrystusa.
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Czy chcemy kroczyć za Jezusem?

1. D okładniejszą relację o wyznaniu wiary Piotra w  Jezusa Chrystusa jako M esjasza, 
Syna B ożego podaje nam ew angelista Mateusz. Łukasz natomiast, autor dzisiejszego prze
kazu ew angelicznego, jest pod tym w zględem  bardziej zdawkowy, poniew aż zdaje się  
uwypuklać aspekt duchow y całego zdarzenia. W skazuje na to atmosfera m odlitwy, jaka 
temu towarzyszy oraz sw oista interpretacja zdarzeń zbawczych, które m ąjąpokazać praw
dziw y sens m esjańskiego posłannictwa Mistrza; i jak zauważymy, nie jest to punkt w id ze
nia świata, ale B oże zrządzenie, przewidziane w proroctwach, którego nawet nie brali pod 
uwagę sami uczn iow ie Jezusa.

2. Jezus, wbrew oczekiw aniom  Żydów  a nawet samych A postołów, zrywa żydow skie  
schematy o M esjaszu triumfującym i w yzwalającym  z niew oli politycznej, i ogłasza S w o
ją, mękę, śmierć i zm artwychwstanie. A  Piotrowi wyjaśnia, że  bycie skałą, na której zbu
duje swój K ościół i którego m oce piekielne nie przemogą, oznacza kroczyć za Mistrzem, 
M istrzem tym nieoczekiw anym , z krzyżem  każdego dnia. A  synom  Zebedeusza, którzy 
być m oże śnili o pierwszych m iejscach po prawicy i lew icy M esjasza w  dniu sądu, oznaj
mia: „Ten, kto chce ocalić sw e życie, straci je , a ten, kto straci sw e życie z m ego powodu, 
ten je  zyska”.
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3. Ewangelista Łukasz podkreśla rolę m odlitwy Jezusa w  tym zdarzeniu, modlitwy, 
która staje się  jakby jego  tłem. Była ona nieodzowna, aby sam Jezus, a przede wszystkim  
A postołow ie, zrozum ieli w ielki paradoks M esjasza cierpiącego, który nie oferuje mocy, 
ale słabość; który nie obiecuje pierwszych m iejsc, ale proponuje podążać za sobą każdego  
dnia dźwigając krzyż codzienności; który nie obdarza pieniędzm i ani tytułami, ale w yja
śnia ten paradoks ew angeliczny, że  trzeba oddać życie, aby je  zyskać, i że ten, kto się  
zamyka w  sobie, rujnuje sw oją osobow ość.

4. Dw a pytanie Jezusa stanowią centrum życia chrześcijańskiego, doświadczenia w ia
ry. Dzisiaj m usim y sobie je  postaw ić wszyscy. Wiemy, że osoba Jezusa ma w  dzisiejszym  
św iecie  w ielk ie poważanie; nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy chrześcijaństwa re
spektują w ie lce  Jego osobę i posłanie. Z tego powodu już, my, chrześcijanie, w inniśm y  
m ieć słuszne pow ody do chełpienia się, że Osoba Jezusa Chrystusa jest postawiona w  cen
trum człow ieczeństw a i historii ludzkości. Drugie pytanie kieruje dziś do nas Chrystus w  
perspektywie Eucharystii, której jest centrum. I nie chodzi tu już tylko o danie jak najbar
dziej ortodoksyjnej i poprawnej odpowiedzi. D ziś już nie wystarczy stwierdzić, że Jezus 
jest M esjaszem , Synem  Bożym , co u Żydów równało się z m ęczeństwem . Ponieważ staje 
się  to czystym  gołosłow iem ; dziś potrzebna jest odpowiedź życiow a całej osoby.

5. Przed nami stoi jednak jeszcze trzecie pytanie, choć dosłow nie go tu nie znajdziemy: 
czy chcem y kroczyć za tym Jezusem, który nie daje nam rozwiązania automatycznego 
i m agicznego naszych problemów; który nie przydaje nam pewności i przywilejów, lecz któ
ry zaprasza nas do pójścia z krzyżem każdego dnia i objawia nam, że aby dać życie, trzeba 
je  pośw ięcić? O czyw iście w iadom o, że chrześcijaństwo nie jest szukaniem cierpienia dla 
sam ego cierpienia, gdzie brak jest radości życia. M oże były takie tendencje nieraz w h isto
rii K ościoła, w tedy K ościół jej piętnował, bo w  życiu są również radości, które również 
należy brać za dar Pana Boga. A le życie , będąc na ogół ciężkie i trudne, wym aga od nas 
w yrzeczeń, które należy czynić radośnie i które nie odbierają nam życia, ale nam je  dają.
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