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Kiedy Jezus ukaza? si? swoim uczniom po zmartwychwstaniu, przekaza? im ostatni? lekcj?. Rozpocz??a si? od
tego, kiedy zapyta? Piotra czy Go kocha. Powtórzy? to pytanie uczniowi trzy razy i za ka?dym razem Piotr
odpowiada?: Tak. Z kolei Jezus odpowiada? za ka?dym razem: „Pa? Moje owieczki – troszcz si? o Moje owce –
pa? Moje owce” (Jana 21:15-17).
S?owo mi?o??, jakiego u?y? tutaj Jezus jest greckim s?owem agape, które wskazuje niesamolubn?, ofiarn?,
bezwarunkow? mi?o??. Ten rodzaj mi?o?ci mówi: „Je?eli ty mn? pogardzisz, ja tobie dam. Je?eli mnie porzucisz, ja
nadal tobie dam. A je?eli mnie zranisz, ja nadal b?d? tobie dawa?.”
Jednak, kiedy Piotr odpowiedzia? Jezusowi, to u?y? innego s?owa dotycz?cego mi?o?ci. Za ka?dym razem, kiedy
wyznawa? swoj? mi?o?? do Chrystusa, u?ywa? s?owa Fileo oznaczaj?cego mi?o?? bratersk?. Tego rodzaju
mi?o?? jest wzajemna – ona przyjmuje, jak równie? daje. Piotr mówi? Jezusowi w gruncie rzeczy, „Kiedy Ty mi
dajesz, to ja daj? Tobie.”
Ta odpowied? nie by?a wystarczaj?ca dla Jezusa. Dlatego odpowiada? Piotrowi za ka?dym razem, „Je?eli Mnie
kochasz, to pa? Moje owce.” Mówi?: „Mój lud potrzebuje pomocy, Piotrze. Opiekuj si? nimi. Karm ich. Daj im swoje
?ycie.”
Jezus kierowa? Piotra do ?ycia dawania. Wiedzia?, ?e ucze? dorasta? do tego, bo w poprzednich tygodniach Piotr
zosta? g??boko z?amany. To, co Jezus mu mówi nast?pnie, opisuje samo sedno ?ycia dawania – z?amanie: „
Zaprawd?, zaprawd?, powiadam ci: Gdy by?e? m?odszy, sam si? przepasywa?e? i chodzi?e?, dok?d chcia?e?;
lecz gdy si? zestarzejesz, wyci?gniesz r?ce swoje, a kto inny ci? przepasze i poprowadzi, dok?d nie chcesz. (A to
powiedzia?, daj?c zna?, jak? ?mierci? uwielbi Boga.) I powiedziawszy to, rzek? do niego: Pójd? za mn?” (Jana
21:18-19).
Poprzez to ostatnie nauczanie Jezus prowadzi? Piotra od b?ogos?awionego ?ycia do z?amanego ?ycia dawania.
W ten sposób wr?czy? Piotrowi klucze do królestwa. Ból, agonia i smutek czeka?y Piotra w ?yciu dawania, jakie
Bóg dla niego przygotowa?. Ale, jak nam tu mówi Ewangelia Jana, nawet ?mier? Piotra przynios?a chwa?? dla
Boga.
Mo?e ty i ja nie otrzymamy tego, co by?my chcieli w tym ?yciu, ale mo?emy mie? ?ycie, które jest odbiciem chwa?y
natury dawania naszego Pana. Poprzez oddawanie wszystkiego z siebie dla innych przez agape mo?e si? okaza?,
?e wylewasz si? bole?nie tak, jak wino komunii. Ale w ten sposób staniesz si? skoncentrowany na innych, mocny i
wp?ywowy – i ten ?wiat zobaczy ró?nic?. Twoje ?ycie dawania b?dzie objawia?o Bo?? chwa?? – b?dzie
?wiadectwem dla ?wiata o Jego hojnej, kochaj?cej naturze.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/10628/

Page 1 of 2

MI?O?? AGAPE
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Page 2 of 2

