XVIII Czwartek okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( Mt 16,13-23): Gdy Jezus przyszed? w okolice
Cezarei Filipowej, pyta? swych uczniów: «Za kogo ludzie uwa?aj?
Syna Cz?owieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków». Jezus zapyta? ich: «A wy za kogo Mnie
uwa?acie?» Odpowiedzia? Szymon Piotr: «Ty jeste? Mesjasz, Syn
Boga ?ywego». Na to Jezus mu rzek?: «B?ogos?awiony jeste?,
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawi?y ci tego cia?o i krew,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otó? i Ja tobie powiadam: Ty
jeste? Piotr [czyli Ska?a], i na tej Skale zbuduj? Ko?ció? mój, a
bramy piekielne go nie przemog?. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwi??esz na ziemi, b?dzie zwi?zane w
niebie, a co rozwi??esz na ziemi, b?dzie rozwi?zane w niebie».
Wtedy surowo zabroni? uczniom, aby nikomu nie mówili, ?e On jest
Mesjaszem.

Odt?d zacz?? Jezus wskazywa? swoim uczniom na to, ?e musi i??
do Jerozolimy i wiele cierpie? od starszych i arcykap?anów, i
uczonych w Pi?mie; ?e b?dzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie. A Piotr wzi?? Go na bok i pocz?? robi? Mu
wyrzuty: «Panie, niech Ci? Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie». Lecz On odwróci? si? i rzek? do Piotra: «Zejd? Mi z oczu,
szatanie! Jeste? Mi zawad?, bo my?lisz nie na sposób Bo?y, lecz na
ludzki».

«My?lisz nie na sposób Bo?y, lecz na ludzki»

Rev. D. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Jezus og?osza Piotra wybranym za jego m?dre wyznanie wiary:
«Odpowiedzia? Szymon Piotr: ‘Ty jeste? Mesjasz, Syn Boga ?ywego’. Na to Jezus
mu rzek?: ‘B?ogos?awiony jeste?, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawi?y ci
tego cia?o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie’» (Mt 16,16-17). W tej
pochwale Jezus obiecuje Piotrowi prymat w Ko?ciele; ale wkrótce potem musi
skarci? go za wyra?enie idei zbyt ludzkiej i b??dnej o Mesjaszu: «Piotr wzi?? Go na
bok i pocz?? robi? Mu wyrzuty: ‘Panie, niech Ci? Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie’. Lecz On odwróci? si? i rzek? do Piotra: ‘Zejd? Mi z oczu, szatanie!
Jeste? Mi zawad?, bo my?lisz nie na sposób Bo?y, lecz na ludzki’» (Mt 16,22-23).
Musimy podzi?kowa? ewangelistom, ?e przedstawili nam pierwszych uczniów Jezusa
takimi jakimi by?y: nie jako wyidealizowane postacie, ale ludzie, z krwi i ko?ci, tak
jak my, z ich mocnymi i s?abymi stronami; ta okoliczno?? zbli?a ich ku nam i
pozwala zrozumie?, ?e doskonalenie si? w ?yciu chrze?cija?skim to droga, któr?
wszyscy musimy przeby?, bo nikt nie rodzi si? m?dry.
Jako ?e znamy histori?, akceptujemy, ?e Jezus by? Mesjaszem cierpi?cym,
zapowiadanym przez Izajasza i odda? Swoje ?ycie na krzy?u. Co przychodzi nam
trudniej zaakceptowa? to fakt, ?e nadal musimy uobecnia? Jego dzie?a pokonuj?c t?
sam? drog? ofiary i wyrzeczenia. Zanurzeni w spo?ecze?stwie, które opowiada si? za
szybkim sukcesem, uczeniem bez wysi?ku i w formie zabawy, i maksymum korzy?ci
przy minimum pracy, nietrudno o to, by?my zaczeli patrze? na wszystko bardziej
jak ludzie ni? jak Bóg. Po otrzymaniu Ducha ?wi?tego, Piotr dostrzeg? drog? do
na?ladowania i ?y? w nadziei. «Trudno?ci ?wiata s? pe?ne smutku i bez nagrody;
ale te, które cierpi si? przez Boga, ?agodniej? w nadziei nagrody wiecznej» (?w.
Efrem).

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Nikt nie mo?e mie? Boga za Ojca, je?li nie ma Matki Ko?cio?a» (?wi?ty Cyprian)

«Wiara i na?ladowanie Chrystusa s? mocno zwi?zane. Wiara ma si? umacnia? i wzrasta? w
miar? na?ladowania Pana. Ppiotr i pozostali aposto?owie musieli i?? t? drog? a? do spotkania
Pana zmartwychwsta?ego, które otworzy?o mi oczy na pe?n? wiar?» (Benedykt XVI)

«Poruszeni przez ?ask? Ducha ?wi?tego i poci?gni?ci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o
Jezusie: "Ty jeste? Mesjasz, Syn Boga ?ywego" (Mt 16,16). Na skale tej wiary, wyznanej przez
?w. Piotra, Chrystus za?o?y? swój Ko?ció?. (…)» (Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, nr 424)

