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Zamiast wstępu
Znalaz³ siê wreszcie kto, kto wpad³ na icie zbawienny pomys³, aby do
rozwi¹zania konfliktów w Europie zaprosiæ Jezusa. B¹d co b¹d ¿yjemy
przecie¿ w chrzecijañskiej Europie i chlubimy siê tymi tradycjami, wiêc
czemu by nie...
Bezporednim bodcem tego b³ogos³awionego pomys³u by³a ci¹gn¹ca
siê od d³u¿szego czasu beznadziejna sprawa konfliktu na Bliskim Wschodzie, w którym Jerozolima, szczególnie przez Jezusa ukochane miasto,
odgrywa wcale niebagateln¹ rolê. Jak to trafnie ujê³a Rachel Freudenthal
 ¯ydówka niemieckiego pochodzenia, historyk, zaanga¿owana w pokojowy ruch kobiet w czerni: Ten problem wynika w gruncie rzeczy st¹d,
¿e obie strony (myla³a o izraelskiej i palestyñskiej) maj¹ racjê.
Nie mo¿e byæ nic gorszego  dodajmy ju¿ od siebie  od sytuacji,
w której obie strony maj¹ racjê... To jak pocz¹tek koñca. Zawiód³ projekt
Wye 2 z wrzenia 1999 roku (ca³y wiat cieszy³ siê wówczas, ¿e w koñcu
znaleziono cudown¹ receptê... z pani¹ Madeleine Albright, ówczesn¹ minister spraw zagranicznych USA w³¹cznie), niczego nie zmieni³y rozmowy
w Camp David z lipca 2000 roku.
Ostatni¹ nadziej¹ pozosta³... Jezus. A¿ dziwne, ¿e nikomu to wczeniej
nie przysz³o do g³owy. Wprawdzie wiele razy og³aszano modlitwy do
Boga (Jezusa) w tych sprawach, ale na to, by Go zaprosiæ osobicie, jako
nikt nie wpad³. Tym wiêkszy wiêc powód do radoci!
A ¿e poczta niebieska funkcjonuje sprawniej ni¿ wszystkie serwery internetowe razem wziête (w. Izydor  od niedawna patron wszystkich
internautów nad tym czuwa), zaproszenie, zaadresowane do Jezusa, do• 23 •
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tar³o natychmiast. Trójca wiêta, oprócz radoci, mia³a jednak niez³y orzech
do zgryzienia. Wszystko to ³adnie, ¿e tam na ziemi chc¹ Jezusa, ale s³owo
siê rzek³o. Jezus wprawdzie zapowiedzia³ paruzjê, ale jej godzina jeszcze
nie wybi³a. Bóg-Ojciec drapa³ siê w m¹dre czo³o, Jezus chodzi³ z k¹ta
w k¹t, a Duch wiêty trzepota³ nerwowo skrzyd³ami.
Problem nie by³ banalny. S³owo siê rzek³o. Komu jak komu, ale
Bogu ³amaæ s³owa nie wypada. W koñcu Jezus przerwa³ ciê¿k¹ chwilê
zadumy:
 Nad czym my siê tak w³aciwie zastanawiamy? Zostawcie to mnie,
biorê wszystko na siebie. Ju¿ nieraz ³ama³em boskie prawo (spisane
przez faryzeuszów i uczonych w Pimie, a do wierzenia ludziom podane,
jak choæby to szabatowe) dla samego Boga, wiêc w czym problem? Mnie
nie bêd¹ siê dziwiæ...
Tak te¿ siê sta³o. Jezus wyj¹³ zza szafy omsza³y ju¿ kostur pasterski
i z nieukrywan¹ radoci¹ wyruszy³ w drogê. Zastêpy dworu anielskiego
po¿egna³y Go wprawdzie z nale¿n¹ czci¹, zaraz jednak zaczê³y znacz¹co
potakiwaæ g³owami. w. Piotr nie wyrzek³ ani s³owa. Raz ju¿ próbowa³
pouczyæ Mistrza co jest lepsze, wtedy przed Jego mêk¹, i dosta³ tak po
uszach, ¿e a¿ do dzi, przy zmianie pogody (cinienia) s³yszy, jak wtedy:
Zejd mi z oczu, szatanie! Jeste Mi zawad¹, bo mylisz nie na sposób
Bo¿y, lecz na ludzki (odnotowane w Mt 16, 23).
 By³oby nie fair przy tej okazji nie pok³oniæ siê swemu namiestnikowi
na ziemi, papie¿owi. To w koñcu kto w rodzaju sobowtóra  pomyla³
ju¿ za niebiesk¹ bram¹ Jezus.
Jezus nie przywi¹zywa³ specjalnej wagi do form dobrego zachowania.
Wszystkie te tak zwane konwencje by³y mu z gruntu obojêtne. Autentyczn¹ radoci¹ napawa³a Go wizja spotkania ze swoim nastêpc¹ na ziemi.
I to w³anie przed bramami Watykanu widziano Go po raz ostatni. Potem
lad po Nim zagin¹³. Przest¹pi³ progi pañstwa papieskiego i wydaje siê, ¿e
ju¿ nie wyszed³, a je¿eli wyszed³, to chyba jakimi bocznymi drzwiami.
Miêdzy zakonnicami us³uguj¹cymi ojcu wiêtemu mówi³o siê o doæ
burzliwej dyskusji miêdzy papie¿em i Jezusem i ¿e spotkanie raczej nie
up³ynê³o w przyjaznej atmosferze. Niektórzy kurialici ponoæ do dzi s¹
obra¿eni, a niektóre z sióstr zarzekaj¹ siê, ¿e s³ysza³y, jakoby Jezus nawet
wali³ piêci¹ w stó³! wiadectwa kobiet nie mog¹ mieæ jednak wiêkszego
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znaczenia  tak by³o nie tylko za czasów Jezusa z Nazaretu, dzisiaj te¿ im
siê nie wierzy... a w Kociele tym bardziej.
Miêdzy wiêtymi w niebie te¿ rozesz³a siê pog³oska, ¿e Jezus wci¹¿ nie
wróci³ do domu i z tego powodu Ojciec Niebieski nabawi³ siê kilku dodatkowych zmarszczek, a Duch trzepocze skrzyd³ami szybciej ni¿ kiedykolwiek. Najwyraniej co powa¿nego zatrzyma³o Jezusa w drodze. Fakt faktem, zaginionego widziano po raz ostatni przed bramami Watykanu i, jak
twierdz¹ z³oliwi, jeszcze wiele wody up³ynie, zanim dojdzie do ³adu
z tym, co tam zasta³.
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