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5 czerwca, Niedziela 
Serce Jezusa godne chwały poza nabożeństwem

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze… Znów natykamy 
się na „oczywistą oczywistość”, że Jezusowi należy się wszelka chwała. Nikogo 
z nas nie trzeba do tego przekonywać. Warto jednak i w przypadku tego 
wezwania „pozmagać się” z tym, co wydaje nam się tak oczywiste, że niemal 
banalne.

Skupienie na Sercu Jezusa jest w rzeczywistości skupieniem na Jego 
człowieczeństwie. Pięknie ujęła to św. Teresa Wielka, pisząc, że „jest wolą 
Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, 
otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w 
którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie”. Pozostając 
wiernymi temu „kluczowi”, przyjrzyjmy się chwale, jaką Jezus odbiera w swoim 
człowieczeństwie. Na kartach Ewangelii widzimy jak wielokrotnie otrzymuje 
i przyjmuje On wyrazy czci i szacunku. Nie zabiega o nie, a w niektórych 
sytuacjach wydaje się wręcz ich unikać. Jednocześnie jednak – a z biegiem 
wydarzeń coraz częściej i dotkliwiej – doświadcza odmowy uznania lub wręcz 
zaprzeczenia swojej godności.

Można by przywołać wiele przykładów sytuacji jednego i drugiego rodzaju. 
Zwróćmy jednak uwagę na jedną tylko, ale za to znamienną w interesującym 
nas kontekście, ewangeliczną scenę. Ma ona miejsce podczas obiadu, na który 
Jezus został zaproszony przez pewnego faryzeusza. W pewnym momencie do 
domu wchodzi kobieta powszechnie znana jako grzesznica. Klęka u nóg Jezusa, 
obmywa je własnymi łzami, wyciera włosami, całuje i namaszcza olejkiem. 
Gdy gospodarz gorszy się, że Jezus na to wszystko pozwala, On odpowiada 
mu przykładem o dłużnikach, którym darowano diametralnie różne sumy, 
a potem wprost czyni mu wyrzut: „Wszedłem do twego domu, a nie podałeś 
Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. 
Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg 
moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje 
nogi” (Łk 7,44-46). Jezus, który wielokrotnie unika składanych Mu wyrazów 
czci i uwielbienia, tutaj sam zwraca uwagę swojemu gospodarzowi na jawne 
uchybienie podstawowym zasadom grzeczności i gościnności, właściwym 
mesjasza, proroka, nauczyciela; ale dlatego, że nie uszanował go po prostu 
jako swojego gościa, zwykłego człowieka. kulturze, w której obaj funkcjonują.  
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Właściwie nigdzie indziej w Ewangelii Jezus nie „domaga się” tak bardzo 
wprost oznak szacunku, jak w tym jednym miejscu. Nie chodzi jednak o 
jakąś nadzwyczajną cześć, ale o to, co jeden człowiek winien jest drugiemu w 
ramach bazowych zasad kształtujących życie społeczne. Jezus czyni swojemu 
gospodarzowi wyrzut nie dlatego, że ten nie rozpoznał i nie uczcił w nim 
mesjasza, proroka, nauczyciela; ale dlatego, że nie uszanował go po prostu 
jako swojego gościa, zwykłego człowieka.

Wstańmy  więc z kolan, wyjdźmy z kościoła, w którym śpiewamy czerwcową 
litanię i przyjrzyjmy się naszym codziennym wzajemnym relacjom. To ich 
przecież dotyczy Jezusowe zapewnienie, że „cokolwiek uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Jakie 
przełożenie na nasze odniesienie do bliźnich w najprostszych powszednich 
sytuacjach (i do samych siebie) ma owo regularnie wyśpiewywane przez 
nas stwierdzenie, że Serce (człowieczeństwo) Jezusa jest „wszelkiej chwały 
najgodniejsze”?

Doprawdy nie idzie jedynie o kindersztubę i savoir-vivre, ale – jak widać 
– o samą Ewangelię. Może dziś warto postarać się (a nie kosztuje to przecież 
nie wiadomo jakiego wysiłku), by wydarzyła się ona choćby w jednym geście, 
spojrzeniu, skinieniu; w jednym „proszę”, „dziękuję” lub „przepraszam”, które 
już dawno powinno zostać komuś powiedziane?


