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W Ewangelii rzadko kiedy jest mowa o tchórzostwie. Wada to wstydliwa i niełatwo o niej
wspominać. Zarzucenie komuś tchórzostwa jest traktowane jako gest ubliżający, sprzeczny z
miłością bliźniego. Kto wie, czy z tej właśnie racji Chrystus nie zrezygnował z mówienia wprost
o tej poważnej chorobie ludzkiego ducha. Znał jednak doskonale grozę tej słabości, wiedział, że
jest to choroba zaraźliwa i wielokrotnie wzywał do jej przezwyciężenia, do odwagi. Słowa „nie
bójcie się” występują w Ewangelii często, a w programie wychowawczym Mistrza z Nazaretu
cnota odwagi zajmuje poczesne miejsce. Jezus chciał wychować ludzi gotowych do dawania
świadectwa nawet w obliczu śmierci, a tego bez odwagi osiągnąć nie można.

  

Chrześcijanin powinien uważnie przeczytać Nowy Testament, starając się dostrzec liczne
wezwania do odwagi oraz wszystkie konkretne wskazania dotyczące zdobywania tej cnoty.
Odwaga bowiem stanowi istotny element każdej cnoty. Ona decyduje o wytrwałości i
cierpliwości, ona też decyduje o podejmowaniu czynów na miarę wymagań ewangelicznych.

  

Zasadniczo odwaga jest potrzebna zarówno w sięganiu po wielkie wartości, jakie objawił
Chrystus, jak i w zmaganiu ze złem zagrażającym człowiekowi na drodze wiodącej do tych
wartości. Jezus w rozmowie z Apostołami kilka godzin przed męką wzywa do odwagi. „Niech
się serce wasze nie lęka”. Sam wchodząc do ogrodu Getsemani przeżyje chwile grozy, trwogi,
drżenia i smutku, ale przezwycięży tę godzinę słabości i odważnie wyjdzie naprzeciw ludziom,
którzy przygotowali dla Niego cierpienie. Tym samym daje przykład, iż odwaga nie polega na
tym, by się nigdy, nikogo i niczego nie lękać, lecz na tym, by umieć opanować lęk, by nie dać
się sparaliżować bojaźni.

  

Chrześcijańska odwaga oparta jest na wierze, i jej wielkość jest proporcjonalna do mocy wiary.
Odwaga jest łaską, jakiej Bóg udziela dojrzałemu chrześcijaninowi. Stanowi ona integralną
część łaski sakramentu bierzmowania, jest zawarta w sakramencie namaszczenia chorych,
gdzie występuje w formie wytrwałości w cierpieniu, w sakramencie małżeństwa, pomagając w
braniu odpowiedzialności za zbawienie współmałżonka i dzieci, oraz w sakramencie
kapłaństwa, które jest wprost nastawione na prowadzenie innych w stronę ewangelicznego
szczytu i na walkę ze złem istniejącym w świecie.

  

Odwaga należy dziś do zapomnianych wartości w chrześcijańskim świecie. Niewielu ludzi o nią
zabiega, niewielu o nią prosi Boga. Rzadko kiedy mówi się o odwadze, a jeszcze rzadziej
przedstawia zgubne skutki tchórzostwa, lęku, bojaźni. Uzdrowienie sytuacji wymaga
dowartościowania odwagi tak w życiu indywidualnym każdego z nas, jak i w życiu społecznym.  
Ks. Edward Staniek
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