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 Prześledźmy wraz z Chryzostomem relację Jezusa w czasie Jego Pasji z tym, który stał się 

pierwszym wśród apostołów – z Piotrem.  

„Godzina” Syna Człowieczego rozpoczęła się w Wieczerniku. Wówczas Jezus rzekł do [uczniów]: ‘Wy 

wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada’. 

Odpowiedział Mu Piotr: ‘Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, lecz ja nigdy nie zwątpię’ (Mt 26, 31. 33.).  

 Ojciec Kościoła zwraca się w swej homilii wprost do Piotra: „Co mówisz Piotrze? Prorok 

powiedział: Rozproszą się owce (por. Mt 26, 31B), Chrystus potwierdził jego słowa, a ty mówisz: ‘Nie’? 

Nie poprzestajesz na tym, co usłyszałeś dawniej, kiedy powiedziałeś: „[Panie], niech Cię Bóg broni” 

(Mt 16, 22) i zostałeś skarcony (por. Mt 16, 23)”1. Złotousty przypomina wydarzenie spod Cezarei 

Filipowej. Tam Piotr, zapytany przez Nauczyciela, wyznał wiarę w Jego Bóstwo i misję mesjańską. 

Wtedy też uczniowie usłyszeli pierwszą zapowiedź męki i zmartwychwstania Chrystusa, na co Piotr 

zareagował gwałtownym sprzeciwem. Usłyszał wtedy surową naganę Mistrza (por. Mt 16, 23). 

Złotousty zwracając się do Piotra sugeruje, że Piotr znów postąpił niewłaściwie, gdyż „(...) należało 

prosić i powiedzieć: ‘Pomóż nam, byśmy się od Ciebie nie odłączyli’, [a Piotr] ufny w siebie, mówi: 

Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię (Mt 26, 33), choćby wszyscy tego doznali, to 

jednak ja nie doznam; to go wkrótce przywiodło do zarozumiałości”2.  

 Chryzostom przytaczając słowa Mistrza zwraca uwagę na to, że Chrystus zapowiadając 

zwątpienie i ucieczkę uczniów, nie mówi tego jakby sam od siebie, ale cytuje słowa proroka, co 

powinno mieć ogromną wagę w oczach apostołów – Żydów oczekujących spełnienia proroctw: „(...) 

przytoczył bowiem proroka dlatego, by się nie sprzeciwiali (por. Mt 26, 31B)”3. To jednak nie pomogło 

zrozumieć Piotrowi wagi słów wypowiedzianych przez Jezusa: „Skoro nie posłuchał ani Jego, ani 

proroka, to przekonuje go czynami, ponieważ nie uwierzył słowom”4. Z powyższych rozważań 

Antiocheńczyka można wnioskować, że Nauczyciel chciał przekonać Piotra do zmiany jego 

zarozumiałej postawy. Homileta mówiąc, że Chrystus przekonał swego ucznia czynami, ma na myśli 

upadek Piotra – chcąc poskromić jego pychę „pozwolił na zaparcie się Piotra”5.  

Chryzostom analizuje dalej winę Piotra i zastanawia się, dlaczego Chrystus pozwolił aż na zdradę: 

„Jego wina była bowiem podwójna: po pierwsze, że się sprzeciwił; po drugie, że się wywyższył ponad 

innych; a raczej była jeszcze trzecia: że wszystko przypisał sobie. Zatem pozwolił na jego upadek, by 

go z tego uleczyć”6. Chrystus potraktował Piotra jak chorego. Chorobę tę homileta określił mianem 

namiętności, była to więc choroba ducha: „Namiętność ta była w nim wielka. Nie poprzestawał 

bowiem na tym, że zaprzeczył Chrystusowi i prorokowi, lecz (por. Mt 26, 33) gdy Chrystus rzekł 

jeszcze do niego: Zaprawdę powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 

wyprzesz, (Mt 26, 35) odpowiedział [Mu Piotr] Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. 

[Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie] (Mt 26, 34B.). Łukasz natomiast opowiada, że im bardziej 
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Chrystus przeczył, tym bardziej on obstawał przy swoim (por. Mk 14, 31)”7. Piotr był tak pewny 

siebie, że nie zważał już na to, co mówił Jezus.  

Przyczynę takiego zachowania Piotra (i innych apostołów) Złotousty upatruje w pewnym dążeniu 

uczniów: „Był w tym czynie jakiś głód zaszczytów. Podczas wieczerzy rozmawiali przecież o tym, kto 

jest większy (por. Łk 22, 24); tak bardzo prześladowała ich ta namiętność”8. Ojciec Kościoła ocenił 

więc podobnie wszystkich apostołów. Zgubiło ich to, co miało ich (w ich mniemaniu) stawiać wyżej od 

innych. Piotr górował w tym nad innymi, gdyż twierdził –Choćby wszyscy zwątpili..., lecz ja... nie 

zwątpię (Mt 26, 33).  

Kaznodzieja twierdzi, iż tę postawę Piotra spotęgował wcześniejszy epizod, o którym tak mówi: „Cóż 

to, Piotrze? Gdy [Jezus] mówił: ‘Jeden z was Mnie wyda (Mt 26, 21; J 13, 21), bałeś się, byś to ty nie 

był tym zdrajcą, i wzywałeś innego ucznia, aby spytał (por. J 13, 23-24), choć nie poczuwałeś się do 

niczego podobnego. Teraz natomiast, gdy On wyraźnie ogłasza: Wszyscy zwątpicie (Mt 26, 31), ty 

zaprzeczasz? I to nie raz, lecz dwa i więcej? Łukasz bowiem tak mówi (por. Mk 14, 31)”9. Złotousty 

zastanawia się: „Skądże mu to przyszło? Z wielkiej miłości, z wielkiej radości. Gdy ochłonął z tego 

strachu przed zdradą i poznał zdrajcę, mówił już odważnie i wywyższał się ponad innych(...)”10.  

Z rozważań homilety, z przywołanych przez niego wydarzeń ewangelicznych wynika, iż wcześniej 

Piotr bał się, by nie stać się zdrajcą Nauczyciela; jednak ujawnienie Nauczyciela osłabiło jego 

czuwanie nad sobą, co zrodziło nieograniczoną pewność siebie. Wzmocniona ona była uczuciem 

radości, ulgi, że to nie jego wskazał jako zdrajcę ukochany Nauczyciel. Pewność ta zagłuszyła pamięć 

wcześniejszych wydarzeń, a także naturalny układ rozważania tego co mówił do nich (uczniów) 

Mistrz. Można zastanawiać się, czy Piotr kierował się wtedy wyłącznie emocjami? Wzmianka 

Chryzostoma o miłości i radości ucznia sugeruje, że Piotr bardzo kochał Jezusa i nie chciał uczynić Mu 

nic złego. Można zatem postawić wniosek, że zdrada ta nie wyniknęła ze złej woli i pragnienia ucznia, 

lecz jak mówi Złotousty z namiętności, którą właśnie pragnął uleczyć Jezus.  

Jezus pragnął, by pierwszy spośród Jego apostołów nie wywyższał się nad innych. Dlatego w 

odpowiedzi na wątpliwości uczniów zwrócił się właśnie do niego: „Dlatego wszystkich pominąwszy, 

do niego kieruje swe słowa: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, aby was przesiać jak 

pszenicę (Łk 22, 31), to znaczy aby was zmieszać, przestraszyć, kusić. Ale Ja prosiłem za tobą, aby nie 

ustała twoja wiara (Łk 22, 32). A czemu, jeśli na innych Mu zależało, nie powiedział w odniesieniu do 

wszystkich: ‘Prosiłem’? Czy nie jest oczywiste, że przyczyna jest taka, jaką podałem wyżej: kieruje do 

niego swe słowa, żeby go głębiej dotknąć i pokazać, że jego upadek jest cięższy niż upadek innych”11.  

Chryzostom podkreśla, że Piotr przewyższał innych w pewności siebie, gdyż powtarzał, że choć inni 

mogliby zdradzić, on na pewno tego nie uczyni. Nauczyciel nie wypomina mu jego pychy, ale przez to, 

że zwraca się właśnie do niego, daje mu do zrozumienia, że taka postawa wyjątkowo Mu się nie 

podoba.  
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Chryzostom zauważa tu jeszcze troskę Nauczyciela o wiarę: „[Zauważ], że Jezus nie powiedział: ‘Abyś 

się nie zaparł’, lecz: ‘Aby nie ustała twoja wiara’ (por. Łk 22, 32), aby zupełnie nie zniknęła. Bo to było 

dziełem Jego zatroskania”12. Zatem największą troską Jezusa było wytrwanie apostoła w wierze.  

Chryzostom kieruje naszą uwagę na słowa Jezusa, w jakich zwraca się do swego ucznia: „Czemu nie 

mówi: ‘Ale Ja nie pozwoliłem’, tylko: Ale Ja prosiłem (Łk 22, 32)? Wyraża się pokornie, aby okazać swą 

ludzką naturę, ponieważ przygotowuje się do męki. Kto zbudował swój Kościół na jego wyznaniu i tak 

go zabezpieczył, że nie pokonały go tysiąckrotne niebezpieczeństwa ani śmierci, kto dał mu klucze do 

niebios i uczynił go panem tak wielkiej mocy, nigdy nie potrzebował do tego prośby? Nie powiedział 

bowiem: ‘Prosiłem’ (Łk 22, 32), lecz własną mocą rzekł: Zbuduję mój Kościół (Mt 16, 18) oraz: Tobie 

dam klucze od królestwa niebieskiego (Mt 16,19). Jakże więc potrzebowałby prośby, aby umocnić 

jedną chwiejącą się duszę?”13.  

Rozważanie ukazuje pokorne zachowanie Mistrza wobec ucznia. Jezus był świadomy swojej ludzkiej 

kondycji wobec ogromu męki, w którą świadomie wchodził. Być może był to znak dla Piotra, iż 

powinien postępować w sposób, jaki swoją postawą pokazywał mu Mistrz.  

Złotousty zastanawia się jeszcze: „Czemu więc [Jezus] tak powiedział? Z tej przyczyny, którą 

wymieniłem, i z powodu ich słabości. Nie mieli jeszcze o Nim odpowiedniego mniemania”14. Oznacza 

to, iż apostołowie, widząc Człowieczeństwo Jezusa podlegające cierpieniu, nie przyjmowali wtedy w 

pełni prawdy o ich Nauczycielu. Chrystus tuż przed swą Pasją mówi do nich w pokorny sposób, tak jak 

człowiek, który nic nie może uczynić własną mocą. W kontekście rozważań można twierdzić, że 

właśnie takiej postawy oczekiwał od uczniów Nauczyciel.  

Jezus wraz z uczniami wychodzi z Wieczernika na modlitwę do Getsemani. W ogrodzie zostawia 

uczniów, by modlić się w samotności. Zabiera ze Sobą Piotra i dwóch innych, by Mu towarzyszyli. 

Jednak uczniowie, także Piotr, zasnęli. I właśnie wtedy Pan, „Gdy przyszedł: Rzekł do Piotra: ‘Tak, 

jednej godziny nie mogłeś czuwać ze Mną?’ (Mt 26, 40). Wszyscy spali, a On karci Piotra, niewyraźnie 

wytykając mu to, co powiedział (por. Mt 26, 33. 35). Słowa ze Mną nie stoją tu przypadkowo. Jakby 

mówił: ‘Nie mogłeś ze Mną czuwać, a umrzesz za Mnie?’”15. Jezus, jakby nie zauważając innych 

śpiących, uświadamia Piotrowi jego słabość i niekonsekwencję.  

Antiocheńczyk komentując słowa Jezusa, wyraźnie wskazuje na Piotra jako ich adresata przez 

singularis czasownika: „nie mogłeś”. Współczesne tłumaczenia Biblii mają w tym miejscu pluralis – 

„nie mogliście”. Początek całego zdania jest identyczny: „Rzekł do Piotra...”. Czy zatem tekst grecki, z 

którego korzystał Antiocheńczyk był taki jak cytuje w swej homilii? Prawdopodobnie był to jedynie 

zabieg retorski homilety, umożliwiający dokładniejsze oddanie myśli.  

Warto przytoczyć tu podobną argumentację homilety do wypowiedzi Jezusa: „Szymonie,...oto szatan 

domagał się, żeby was przesiać..., ale Ja prosiłem za tobą...” (Łk 22, 32): „A czemu, jeśli na wszystkich 

Mu zależało, nie powiedział w odniesieniu do wszystkich: Prosiłem? Czy nie jest oczywiste, że 

                                                           
12

 MtHom 82, 3 (ŹMT 23, 458).  
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 MtHom 82, 3 (ŹMT 23, 458).  
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przyczyna jest taka, jaką podałem wyżej: kieruje do niego swe słowa, żeby go głębiej dotknąć i 

pokazać, że jego upadek jest cięższy niż upadek innych”16.  

 Ewangelista zapisał, że gdy zgraja, która miała pojmać Jezusa, przybyła i rzuciła się na Niego, 

jeden z uczniów mieczem odciął ucho słudze arcykapłana (por. Mt 26, 47-50). Mateusz nie ujawnił 

imienia ucznia. Chryzostom pyta: „Kim był ten jeden, który odciął ucho? Jan mówi, że był nim Piotr 

(por. J 18, 10). Był to czyn jego gorliwości”17. Krótko i lakonicznie skomentował Chryzostom 

potraktowanie przez Piotra sługi, który rzucił się na Jezusa. Czy tym razem kaznodzieja ocenia go 

pozytywnie, widząc w tym nawet czyn gorliwości?  

 Oto dalszy ciąg homilii: „Skąd wzięły się tam miecze? Pochodziły one z wieczerzy, od stołu; 

zdaje się, że były tam dla zabicia baranka, a oni słysząc, że przyjdą po Niego jacyś ludzie, wzięli je do 

obrony, by walczyć w obronie Nauczyciela, co pochodziło wyłącznie z ich myśli. Dlatego karci Piotra 

(por. J 18, 11; Mt 26, 52-54), który go użył, i to z wielką groźbą. Bo zapalczywie rzucił się na 

przybyłego sługę, nie w swojej obronie, lecz uczynił to dla Nauczyciela”18. Biskup podkreśla błędną 

interpretację apostołów dotyczącą zabrania dwóch mieczy z wieczerzy, co wcześniej komentował19. 

Jednego z nich użył Piotr okaleczając mocno człowieka, za co otrzymał surową naganę Mistrza. Jezus 

wyraźnie zabronił Piotrowi takiego postępowania. „Chrystus nie pozwolił, by wyniknęła stąd jakaś 

szkoda. Uzdrowił [sługę] (por.Łk 22, 51) i sprawił wielki cud, który mógł pokazać Jego dobroć i Jego 

moc oraz miłość i posłuszeństwo ucznia. Pierwsze wynikało z miłości, a następne z posłuszeństwa. 

Usłyszawszy rozkaz: Schowaj miecz swój do pochwy (Mt 26, 52), zaraz posłuchał, i nigdy już więcej 

tego nie robi. Inny powiada, że pytali: ‘Czy mamy bić [mieczem]? (Łk 22, 49), a On nie pozwoli, 

uzdrowił sługę (por. Łk 22, 51), skarcił ucznia i zagroził mu, by posłuchał. Bo wszyscy, mówi, którzy za 

miecz chwytają, od miecza umierają (por. Mt 26, 52)”20. Warto zwrócić uwagę na postawę Jezusa w 

tej zatrważającej sytuacji. Jest środek nocy. Jezus po wyczerpującej, samotnej modlitwie zostaje 

haniebnie zdradzony przez jednego z tych, którzy byli z Nim najbliżej. Pierwszy spośród nich używa w 

obronie miecza; Jezus wie, że również on się Go wyprze, a inni uciekną. Niewinnie napadnięty i 

brutalnie traktowany, okazuje swą niezmierną dobroć wobec tych, którzy Go krzywdzą: uzdrawia 

swego oprawcę i według Chryzostoma – pokazuje wszystkim miłość i posłuszeństwo Piotra, być 

może, broniąc go, przed konsekwencjami jego postępku.  

To było ostatnie spotkanie Nauczyciela ze wszystkimi apostołami przed Jego pojmaniem i wydaniem 

na śmierć krzyżową. Jezus został związany i uprowadzony w ciemnościach nocy przed Sanhedryn. Nie 

wiemy, co czuł wtedy zdradzony i opuszczony Zbawiciel; wiemy, jak się zachowywał w tamtej 

sytuacji.  

Co działo się z tym, który zapewniał, że nigdy nie zdradzi? Mateusz pisze: A Piotr szedł za Nim [z 

daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana]. Wszedł na dziedziniec i usiadł między służbą], aby 

widzieć, jaki będzie wynik (Mt 26, 58). Chryzostom mówi: „Wielka była gorliwość tego ucznia: widząc 

uciekających nie uciekał, ale zatrzymał się i również wszedł. Wprawdzie uczynił to również Jan, ale był 
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 MtHom 82, 3 (ŹMT 23, 458).  
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 MtHom 84, 1 (ŹMT 23, 473).  
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 MtHom 84, 1 (ŹMT 23, 474).  
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 Por. wyżej - rozdz. 2, 1; MtHom 84, 1 (ŹMT 23, 473).  
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on znany arcykapłanowi (por. J 18, 15)”21. Złotousty drugi raz mówi o gorliwości Piotra, który po 

nieudanej próbie bronienia Nauczyciela, mimo ucieczki towarzyszy, decyduje się pójść za pojmanym 

Jezusem i zostaje na dziedzińcu pałacu arcykapłańskiego, gdzie odbywał się sąd nad Jezusem.  

W Ewangelii czytamy, iż właśnie tam, służąca rozpoznała go jako ucznia Pojmanego. Wtedy to Piotr 

zaparł się swego Nauczyciela (por. Mt 26, 69-75). „Rzeczy nowe i niesłychane! Gdy ujrzał, że pojmali 

Nauczyciela, wówczas tak się zapalił, że nawet dobył miecza i odciął ucho (por. J 18, 10); a kiedy 

należało się oburzyć, zapalić i roznamiętnić jeszcze bardziej, gdy słyszał takie bluźnierstwa, wtedy się 

wypiera. Kogo nie poruszyłoby do wściekłości to, co się wtedy działo? A jednak uczeń drży ze strachu 

i nie tylko nie okazuje oburzenia, ale nawet się zapiera i nie wytrzymuje groźby byle jakiej, nędznej 

dziewczyny.  

Zapiera się nie jeden raz, ale drugi i trzeci, i to w krótkim czasie i nie wobec sędziów; był bowiem na 

dworze. A gdy wychodził z bramy, spytali go, a on nawet nie spostrzegł od razu swojego upadku. Tak 

samo opowiada Łukasz, że Chrystus spojrzał na niego (por. Łk 22, 61), pokazując, że nie tylko się 

zaparł, ale nawet sam nie spostrzegł swojego upadku, chociaż zapiał kur, tylko potrzebował znowu 

przypomnienia Nauczyciela, a Jego spojrzenie starczyło mu zamiast słów; tak był zdjęty strachem. (...) 

Chociaż Chrystus przypomniał mu jego grzech, to nie miał jednak odwagi płakać jawnie, by się łzami 

nie zdradzić, lecz: Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (Mt 26, 75)”22.  

„Marek natomiast (Mk 14, 68-72) (...)opisuje dokładniej słabość ucznia umierającego ze strachu; 

dowiedział się o tym od samego nauczyciela, bo był towarzyszem Piotra. Z tego względu najbardziej 

zasługuje na podziw: że nie zataił upadku swego mistrza, lecz opisał go nawet dokładniej niż inni, 

właśnie dlatego, że był jego uczniem”23.  

 W komentarzu zaparcia się Piotra dominującym słowem jest ‘strach’. Według Chryzostoma, 

Piotra opanował przerażający strach, ktory stał się bezpośrednią przyczyną zdrady Jezusa. Uczeń drżał 

i umierał ze strachu (homileta użył greckiego slowa – ‘agonia’); ale nie przed kohortą uzbrojonych 

żołnierzy, nawet nie przed sędziami, którzy mogliby wydać wyrok na niego, ale – jak mówi 

Chryzostom – drżał przed byle jaką, nędzną dziewczyną, czyli taką, która nie byłaby w stanie i nie 

mogłaby mu nic zrobić. To znaczy, że strach apostoła był ogromnie nieproporcjonalny do sytuacji 

(okoliczności).  

Tajemnicę tej nagłej zmiany u mężczyzny, który przed paroma godzinami rzucił się z mieczem na 

jednego z uzbrojonej zgrai24, wyjaśnia homileta: „Strach zniszczył wszystko, był bowiem wielki, a był 

wielki, ponieważ Bóg pozbawił go swej pomocy. A pozbawił go w wielkiej mierze dlatego, że wielka 

była wada jego zarozumiałości i oporu. Zatem, aby ją wyrwać z korzeniem, pozwolił, aby ogarnął go 

taki strach (άγωνία)”25. Odpowiedź jest więc jedna: Piotr bez pomocy Bożej stał się słaby jak dziecko. 

Gdyby nie wymowne spojrzenie skazanego Mistrza, nie spostrzegłby nawet, czego się dopuścił:, że 

oto wyparł się trzykrotnie jakiegokolwiek związku z Tym, który uczynił go opoką swojego Kościoła i 

obiecał, że powierzy mu klucze królestwa niebieskiego26. Początkiem takiej zdrady stały się 

                                                           
21

 MtHom 84, 2 (ŹMT 23, 476).  
22

 MtHom 85, 1 (ŹMT 23, 483).  
23

 MtHom 85, 1 (ŹMT 23, 483).  
24

 Por. Mt 26, 47.  
25

 MtHom 82, 3 (ŹMT 23, 458).  
26

 Por. Mt 16, 17-19.  
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zarozumiałość i upór. Piotr chciał sam zwyciężyć, był przekonany, że potrafi więcej niż inni; a w chwili 

próby doświadczył, do czego zdolny jest ogarnięty strachem, pozbawiony mocy Boga, człowiek.  

W konkluzji Złotoustego zwraca również uwagę (użyte dwa razy) słowo określające postawę Mistrza 

wobec zdradzającego: «przypomnienie Nauczyciela» i «Chrystus przypomniał». Nie jest to na pewno 

zwrot sugerujący negatywne uczucia: jak złość, oburzenie, pretensje, czy gwałtowny wyrzut. 

Przypominanie jest właściwe cierpliwej matce (wychowawczyni), która swojemu dziecku nieustannie 

przypomina o tym, co je nauczyła, co już powiedziała. Dla osób pozostających w tak bliskiej relacji 

wystarczy tylko spojrzenie, by coś przypomnieć. Tak uczynił Pan. Odwrócił się do Piotra i swym 

spojrzeniem przypomniał mu. Nie przekreślił go, nie potępił, nie odebrał mu pierwszeństwa, ani też 

innych, wspaniałych obietnic. Przebaczył mu i uleczył go z jego ‘choroby’, pozwalając mu zrozumieć 

to, co wcześniej usłyszał. A Piotr? Uprzytomniwszy sobie co uczynił, nie miał nawet odwagi, aby 

płakać jawnie. Ukrył się przed oczami wszystkich, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (Mt 26, 75). 

 Oczywiście naiwnością byłoby twierdzić, że Pan nie cierpiał zdradzany przez przyjaciela27. Był 

przecież Człowiekiem – i to w najwyższym stopniu wrażliwym i kochającym. Cierpienie nie zmieniło 

postawy, jaką miał wcześniej i jakiej uczył swych uczniów. Jednakże o uczuciach Jezusa święty biskup 

nie mówi wiele. Tajemnica Pasji Człowieka za zbawienie świata pozostaje ukryta za tajemnicą 

milczenia Boskiego Męczennika.  

Kaznodzieja uważa, iż Mistrz pozwolił, jakby zgodził się być zdradzonym przez swego apostoła. Pan 

uczynił to dla pouczenia i przemiany nie tylko Piotra, ale innych. Chryzostom mówi: „Dlatego [Pan] 

pozwala na jego upadek, ucząc go, aby we wszystkim wierzył Chrystusowi i uważał Jego wypowiedź 

za pewniejszą od swego własnego mniemania. Inni również odnieśli niemałą korzyść z zaparcia się 

[Piotra]. Poznali słabość ludzką i Bożą prawdomówność. Kiedy On coś oznajmia, nie trzeba ciekawie 

tego roztrząsać ani oburzać się na wielu. ‘A wtedy, powiada, każdy powód do chluby znajdzie tylko w 

sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim’ (Ga 6, 4)”28. W innym miejscu Chryzostom doda: 

„Dlatego pozwolił nawet na upadek pierwszego z apostołów, aby uczynić go bardziej pokornym i 

zagrzać do jeszcze większej miłości. Komu więcej się odpuszcza, powiada, bardziej miłuje (por. Łk 7, 

43. 47)”29. To stwierdzenie Antiocheńczyka prowadzi do wniosku, iż Bóg dopuszcza czasem 

doświadczenie zła swego grzechu, by po uzyskanym przebaczeniu bardziej Go miłować. 

Doświadczenie przebaczenia pobudza do wdzięcznej miłości, a pamięć o własnej słabości czyni 

pokornym i wyrozumiałym wobec innych.  

 Właśnie tak stało się z upokorzonym Piotrem. Chryzostom tak mówi o tym pierwszym 

papieżu: „Zauważ, jak skruszony był [Piotr] potem. Albowiem po zmartwychwstaniu, gdy powiedział: 

‘[Panie], a co z tym’ (J 21,21) i został skarcony, nie odważył się już więcej sprzeciwiać, lecz zamilkł. Z 

kolei przed wniebowstąpieniem, usłyszawszy: ‘Nie wasza to rzecz znać czas i chwile’ (Dz 1, 7), milczy i 

się nie sprzeciwia. Potem, przy naczyniu i prześcieradle, gdy usłyszał głos mówiący doń: ‘Nie nazywaj 

nieczystym tego, co Bóg oczyścił’ (Dz 10, 15), zachował się spokojnie i nie sprzeciwiał się, chociaż 

jeszcze nie rozumiał dobrze, co znaczą te słowa”30. Nauka wypływająca z tak upokarzającego upadku 

zaowocowała diametralną zmianą. Piotr doświadczywszy przebaczenia Zmartwychwstałego, stał się 

                                                           
27

 Por. J 15, 14-15.  
28

 MtHom 82, 3 (ŹMT 23, 457).  
29

 MtHom 82, 4 (ŹMT 23, 460).  
30

 MtHom 82, 3 (ŹMT 23, 459).  
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posłusznym uczniem Chrystusa i prawdziwą ‘Skałą’ tworzącego się Kościoła. Świadczą o tym 

późniejsze wydarzenia z jego życia zapisane w Ewangelii i Dziejach Apostolskich, które przypomniał 

Złotousty.   

 

Opracowanie: 

 Dorota Zydroń 

 


