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Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i
arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o
tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z
mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy
szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale
Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.
Mt 16,21–27

W
dzisiejszej
Ewangelii
Piotr
w wypowiedzi Jezusa dostrzegł zapowiedź
Jego klęski… I chociaż Jezus powiedział wyraźnie „zmartwychwstanę”, ale tego już
Piotr nie dostrzegł. Dlaczego? Bo widział
tylko po ludzku. I to jest bliskie nam. Że
kiedy w życiu przychodzi widmo porażki,
niewygody i cierpienia, nie widzimy w tym
zwycięstwa BOŻEGO zmartwychwstania,
lecz tylko LUDZKĄ klęskę i słabość.
Piotr zaczął więc przekonywać Mistrza, że klęska
nigdy na Niego nie przyjdzie. Zupełnie jak my, którzy w rozmowach z Jezusem (na modlitwie) bardziej prosimy o zdrowie,
niż o siły w chorobie; o nowego przełożonego, niż o cierpliwość do niego; bardziej o przyjemność, niż o odkrycie szczęścia w chwilach cierpienia…
Dlaczego tak jest? Bo znamy tylko jedną skalę wartości - opartą na sukcesie. To wizja według której budujemy nasz ludzki świat. W nim nie ma miejsca na klęskę, na
krzyż.
Szczęśliwe życie człowieka to często droga od sukcesu do sukcesu. Od bardzo dobrego świadectwa w klasie pierwszej po stanowisko profesora, od pięknie wyrecytowanego
wierszyka w przedszkolu do występów na estradach świata, od
zwycięstwa w szkolnych zawodach sportowych po złoty medal
olimpijski. Mamy gdzieś zapisany głęboko ideał swego życia, na który składa się udane dzieciństwo, udana młodość,
udane małżeństwo, udane dzieci, udana starość, a więc życie stanowiące pasmo sukcesów. Każda porażka jest zaprawiona goryczą i jest w naszym przekonaniu – w naszym
ludzkim myśleniu przeszkodą w zdobywaniu celu. Nie mówiąc już o klęskach uniemożliwiających realizację życiowych planów, takich jak nieuleczalna choroba, kalectwo
czy przedwczesna śmierć.

Tymczasem w Bożym myśleniu klęska jest potraktowana jako stopień wiodący do celu, a widok krzyża zapowiadać może już tylko zmartwychwstanie. Boża wizja życia
traktuje porażkę jako coś, czego nie unikniemy, ale tylko ten
etap znajduje się na drodze do zwycięstwa. Trzeba umieć na
ziemi przegrać, aby ostatecznie wygrać. Trzeba umieć stracić, by zyskać. Trzeba umieć umrzeć, by żyć.
Jezus chcąc nas o tym wszystkim przekonać, sam
dobrowolnie wszedł na tą drogę cierpienia, poniżenia,
śmierci. W dniu swego Zmartwychwstania oświadczył swoim uczniom: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby
wejść do swojej chwały?”
Piotr przeżyje klęskę swego Mistrza i przeżyje klęskę
własną, gdy wobec służącej zaprze się Jezusa. I dzięki swej
ludzkiej porażce odkryje drogę wiodącej już tylko do Boga.
Kiedy po latach apostołowania zostanie przybity do krzyża
na Watykańskim Wzgórzu, będzie już w pełni przekonany,
że droga do nowego życia wiedzie przez śmierć.
Uwierz więc, że twoja godzina klęski może być godziną łaski. W porażce człowiek zbliża się do Boga.

I pamiętaj w chwili, gdy już pasmo cierpienia pojawi się na widnokręgu twego życia, że
wszystkie klęski prowadzą do zwycięstwa. Natomiast wszystkie doczesne sukcesy mają swój
ziemski kres.
I dla ciebie lepiej jest doświadczyć ludzkiej porażki na świecie a szczęścia i zmartwychwstania po śmierci, niż sławy, zaszczytów i sukcesu ziemskiego, a po śmierci porażki...
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

