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Zbliżmy się więc do Jezusa, dajmy Mu takie miejsce w naszym życiu, jakie miał w życiu
swoich uczniów 2000 lat temu. My mamy być dziś Jego uczniami. Pozwólmy Mu chodzić
z nami wszędzie, słuchajmy Jego nauki, gdy przemawia do nas przez Kościół i w słowach
Pisma św., módlmy się z Nim do naszego Ojca w niebie, zapraszajmy go do naszych posiłków,
pracy, odpoczynku, a nawet snu. On odpowie na nasze pytania. Jego obecność da nam poczu
cie bezpieczeństwa, otoczy miłością i doda sił. Jego obecność da pokój i uwolni od strachu.
I będziemy mogli wraz z Jeremiaszem zawołać: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców”.
Ludźmi wielkiej odwagi i wnętrza byli apostołowie. Św. Piotr gdy był wezwany przed
Sanhedryn żydowski powiedział zdecydowanie: „ my nie możemy nie mówić tego, cośmy
widzieli i słyszeli”. Odwagą i męstwem zadziwiał św. Szczepan, św. Paweł. Zadziwiał św.
Maksymilian Kolbe. Odwagą i męstwem zadziwił nas w ostatnich czasach ks. Prymas
Stefan Wyszyński. Ileż razy tego człowieka usiłowano złamać, obrzucano go oszczerstwa
mi, więziono, szykanowano. Ale on się nie ugiął. Nie lękał się ludzi. Miał jedynie strach
przed Bogiem. Oto co mówił w 1953 r. kilka tygodni przed swoim więzieniem: “Nie bój
cie się ludzi - ważniejsi jesteście niż wiele wróbli”. Idąc za głosem i postawą Wielkiego
Prymasa wielu ludzi w nowej Ojczyźnie zdobywało się na odwagę w dziedzinie domaga
nia się praw dla narodu, dla rodziny, dla wiary.
Nie wolno nam bać się, gdy idzie o obronę wartości religijnych. Nie wolno milczeć,
gdy idzie o wartości prawdy, dobra, sprawiedliwości. W sprawach Bożych musimy być
odważni. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą.
Wyjeżdżamy na urlopy, wakacje. Dajmy świadectwo, kim jesteśmy. Jest nam dziś
wszystkim ciężko. Musimy trwać cierpliwie przed Bogiem. Z Jezusem i Maryją przetrwa
my. Patrzmy przede wszystkim na wartości duchowe. Niech w tym niedostatku docze
snym będzie zdrowy duch, duch Jezusowy, duch prawdy, dobra i miłości.
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Wysokie wymagania
Nie lubimy zazwyczaj ludzi, którzy od nas dużo wymagają. Uczniowie, studenci boją
się nauczycieli i profesorów, którzy są surowi, wymagający na egzaminach. Nie lubimy
dyrektorów i przełożonych wymagających.
Dzisiaj idzie przez świat fala łatwizny. Sprzyjają temu społeczne prądy młodzieżowe, libe
rałowie głoszący hasłą że człowiek do niczego nie jest zobowiązany; że może robić, co mu się
chce, co mu się podoba, bo jest wolny. Dzisiaj rzeczy, którymi się człowiek posługuje, są coraz
lepsze, i oczekiwania człowieka wobec przedmiotów codziennego użytku też są coraz wyższe,
lecz sam człowiek dzięki nim wcale się lepszym nie staje. Albowiem być lepszym, to w tru
dzie pracować nas sobą, stawiać sobie wymagania, nie iść na uproszczenia.
Gdyby sportowiec nie trenował na stadionie, mie mógłby startować w igrzyskach sporto
wych i swoimi wyczynami nie zachwycałby widowni. Gdyby muzyk nie ćwiczył wprawek
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na fortepianie, nie mogły występować na koncertach Chopinowskich. Gdybyśmy leżeli na
tapczanie przed telewizją, nie przesiadywali w bibliotece nad książką, w labolatorium nad
probówką, zapewne dzisiaj jeszcze ludzkość nie wyszłaby z epoki kamienia gładzonego.
Trzeba od siebie wymagać, i to dużo więcej, bez obawy uszczerbku na zdrowiu. A jest
odwrotnie, w wielu środowiskach lansuje się hasła wyzwolenia od wszelkiego trudu, wy
siłku, wszystko zdobyć jak najłatwiej, bez zobowiązań, także religijnych, moralnych. Po
stuluje się, by rodzice od swoich dzieci za wiele nie wymagali. Zaleca się wychowanie
bezstresowe. A cóż to za ojciec czy matka, którzy nie wymagają od dzieci? Kto więcej
kocha, ten więcej wymaga. Wymagania są nieodzowną częścią dobrego wychowania, zdro
wych układów społecznych. Jeżeli od dzieci, od młodzieży nie wymagamy, to ich źle
przygotowujemy do życia.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus staje przed nami jako Ten, który stawia nam bardzo
wysokie wymagania: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”. To bardzo wysokie
wymagania. Zauważmy - nikt z ludzi takich wymagań nie odważył się postawić. Chrystus
chce być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Chce być pierwszy od twojej matki, od
twego ojca, od twojego kochanego dziecka, syna i córki. A więc wymagania jakby wbrew
naszej naturze. Co więcej, mówi o tych, co nie biorą krzyża, a idą za Nim, że nie są Go
godni. „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”. Są tacy
ludzie, którzy idą za Chrystusem, ale bez wymagań. Przyklaskują Chrystusowi, przykla
skuj papieżowi, ale już te trudniejsze wymagania Ewangelii stawiają pod wątpliwość, zo
stawiają na boku, nie chcą o nich słyszeć.
Czy warto poddać się wymaganiom Chrystusa? Warto. Nigdy się wtedy nie przegry
wa. Nikt jeszcze nie żałował, że był posłuszny Bogu. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miej
scu, to wszystko w życiu się właściwie układa. Ceńmy nade wszystko tych ludzi, którzy
dużo wymagają od siebie. Bez wymagań do niczego się nie dochodzi. Znane są powiedze
nia: „przez ciernie do gwiazd”, „zwyciężaj samego siebie”, „silniejszy jestem, cięższą
podajcie mi zbroję”.
Jan Paweł II kiedyś pouczał Polaków: „Nie chciejcie Polski, która by was mało koszto
wała”. A do młodzieży często powtarza: „Musicie od siebie dużo wymagać, nawet gdyby
inni od was nie wymagali”.
Nie bójmy się wymagań Chrystusa. Jezus mówił o swojej nauce: “ Moje jarzmo jest
słodkie, a brzemię lekkie”. Warto się poddać Jego wymaganiom. To jest droga do wielko
ści, do wartościowego życia. Chrystus nie zapomni, wszystko policzy, każdy wysiłek wy
nagrodzi. Dziś też na pocieszenie powiedział: „Kto poda kubek świeżej wody do picia
jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody”.
Zatem nie bójmy się wymagań Chrystusa. Prośmy Go dzisiaj w tej Eucharystii, aby On
i Jego Ewangelia była na pierwszym miejscu w codziennych sprawach naszego życia.
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