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 Powołanie św. Piotra. To już drugi raz Jezus pyta Piotra o miłość i 
powierza mu swój Kościół. Poprzednio było to nad morzem Galilejskim, gdy 
Piotr zapewniał Jezusa o swojej miłości, a później, w Wielki Czwartek się 
Go zaparł. W tym momencie chciałoby się zaprotestować, dlaczego Panie 
znów go pytasz o miłość i powołujesz?“ 

 Mamy jeszcze jedno wspomnienie z poranka wielkanocnego. 
Objawiłeś się Panie - Marii Magdalenie. Czy to tej kobiecie, którą 
pochwycono na cudzołóstwie? Czy tej, z której wypędziłeś siedem złych 
duchów? 

 Dlaczego Jezus im przebacza i pyta o miłość? Bo Bóg jest Miłością, 
bo jest miłosierny. Gdy się nawracamy i prosimy Go o wybaczenia, to nam 
wszystko daruje. U podstaw każdego spotkania człowieka z Bogiem leży 
ogromna Jego miłość. Bóg nie jest pamiętliwy, gdy widzi naszą szczerą 
skruchę i chęć poprawy. Zawsze, w każdym momencie naszego życia pyta 
tak, jak Piotra: czy kochasz mnie i gotów jest nas przyjąć z otwartymi 
rękami, wszystko nam wybaczyć. 

 Piotr po trzykrotnym zaparciu się Pana Jezusa w Wielki Czwartek, 
gorzko zapłakał. Poprzez ten grzech lepiej poznał siebie i jeszcze bardziej 
przylgnął do Pana Jezusa. Dlatego na trzykrotne pytanie, czy kochasz 
mnie, odpowiada: tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. 
To właśnie on, u kresu swego ziemskiego życia złożył największe 
świadectwo swej miłości i wierności Jezusowi umierając śmiercią 
męczeńską na krzyżu. 

 Spójrzmy dzisiaj na siebie. Podobnie jest w naszym życiu, grzech 
przeplata się z nawróceniem. Pomimo chęci poprawy, nie zawsze się nam 
to udaje. Taka jest nasza codzienność. Takie jest nasze życie. Taki jest 
współczesny świat, w którym toczy się straszliwy bój o wartości, o zasady... 
W wir walki z Bogiem zaangażowanych jest wiele ludzi, wiele środków 
masowego przekazu, wiele organizacji, wiele narodów. Tylko ci będą 
zbawieni, którzy zaufali Miłości Boga i okazali Mu wierność.  

 Świat zjednoczony miłością Jezusa i ludzi jest światem szczęścia i 
radości. Nie ma w nim wtedy miejsca na obojętność, wrogość, gorycz, 
rozpacz, strach, samotność. Tę Dobrą Nowinę trzeba nam głosić i nią żyć, 
tak jak Apostołowie, którzy z radością, mimo przeszkód, prześladowań i 
cierpień, dawali świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie, którego Bóg 



wskrzesił i wywyższył. Taka jest też nasza droga i powinność. Droga 
świadectwa wiary i wywyższenia z Chrystusem zmartwychwstałym. 

 Prawdziwa miłość łączy się z cierpieniem. Nie kochamy prawdziwie, 
jeżeli nie jesteśmy gotowi cierpieć dla tych, których kochamy. Dlatego 
Jezus pyta dzisiaj każdego z nas, czy miłujesz mnie? Czy miłujesz ponad 
wszystko? Nawet wtedy, gdy jesteś smutny i przygnębiony, gdy dotyka cię 
choroba lub inne niepowodzenie? 

 “Zasmucił się Piotr, że mu Jezus powiedział po raz trzeci: czy 
kochasz Mnie? Z pokorą odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham.  

 A jaka jest nasza odpowiedź? Czy taka jak Piotra, pełna pokory i 
oddania: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Niech to 
pytanie Jezusa pozostanie w naszym sercu i sumieniu. Niech ono zawsze 
nam przypomina, że Boga mamy kochać zawsze i ponad wszystko. Bo 
tylko wtedy, gdy On będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie w 
naszym życiu na swoim miejscu. Amen. 
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