
Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył
w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych oko-
l ic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie,
Synu Dawida! Moja córka jest ciężko
dręczona przez złego ducha». Lecz On
nie odezwał się do niej ani słowem. Na
to podeszl i Jego uczniowie i prosi l i Go:
«Odpraw ją, bo krzyczy za nami!» Lecz
On odpowiedział: «Jestem posłany tylko
do owiec, które poginęły z domu Izra-
ela». A ona przyszła, upadła przed Nim
i prosiła: «Panie, dopomóż mi!» On jed-
nak odparł: «Niedobrze jest zabrać
chleb dzieciom a rzucić psom». A ona
odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta

jedzą z okruszyn, które spadają ze sto-
łów ich panów». Wtedy Jezus jej odpo-
wiedział: «O niewiasto wielka jest twoja
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!»
Od tej chwil i jej córka była zdrowa.
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Pan Jezus w pierwszym rzędzie przyszedł
do Żydów. Ale łaska zbawienia ostatecznie
przeznaczona jest dla wszystkich ludzi. Je-
go miłość chce łagodzić i unicestwiać
wszelkie konfl ikty, jakie istnieją między na-
rodami. Aby Jego łaska stawała się nam
pomocna potrzeba nam wiary kobiety ka-
nanejskiej .

Zaraz też przynagl i ł uczniów, żeby wsiedl i
do łodzi i wyprzedzil i Go na drugi brzeg,
zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił,
wyszedł sam jeden na górę, aby się mo-
dl ić. Wieczór zapadł, a On sam tam
przebywał. Łódź zaś była już sporo sta-
diów oddalona od brzegu, miotana fala-
mi, bo wiatr był przeciwny. Lecz
o czwartej straży nocnej przyszedł do
nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,
zobaczywszy Go kroczącego po jezio-
rze, zlękl i się myśląc, że to zjawa, i ze
strachu krzyknęl i . Jezus zaraz przemó-
wił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bój-
cie się!» Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśl i to Ty jesteś, każ mi przyjść
do siebie po wodzie!» A On rzekł:
«Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i kro-
cząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.

Lecz na widok si lnego wiatru uląkł się
i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ra-
tuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął
rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu

zwątpiłeś, małej wiary?» Gdy wsiedl i do
łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byl i
w łodzi, upadl i przed Nim, mówiąc:
«Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

Panie ratuj mnie, woła Piotr, któremu wydawało się, że ma silną wiarę. Pan Jezus po-
zwala mu sprawdzić się i mimo słabości nie pozwala utonąć. Podobnie bywa w naszym
życiu, wystarczy niewielka trudność, niepowodzenie, a załamujemy się. Pan jednak nig-
dy nas nie opuszcza, zawsze gotowy podać rękę, poprowadzić. Obyśmy nigdy nie straci l i
wiary w Jego moc.
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Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei
Fi l ipowej, pytał swych uczniów: «Za ko-
go ludzie uważają Syna Człowiecze-
go?» A oni odpowiedziel i : «Jedni za
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jesz-
cze inni za Jeremiasza albo za jednego

z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy
za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział
Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł:
«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało

i krew, lecz Ojciec mój, który jest w nie-
bie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr [czyl i Skała], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na
ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie». Wtedy surowo zabronił
uczniom, aby nikomu nie mówil i , że On
jest Mesjaszem.

Pytanie: kim jest Pan Jezus, jest wciąż aktu-
alne w świecie, jak i dla każdego człowieka
osobiście. W relacj i do Jezusa rozgrywa się
los każdego człowieka. Tylko On ma moc
wyzwolić z grzechu i dać zbawienie. Udziel i ł
Piotrowi władzy związywania i rozwiązywa-
nia. Jakże więc pożyteczne jest dla nas słu-
chać Kościoła i Papieża. Tu na ziemi
znajdują się klucze królestwa niebieskiego.

Ks. Marian Rowicki




