III Poniedzia?ek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( ?k 4,24-30): W owym czasie Jezus rzek? do ludzi
zgromadzonych w synagodze w Nazaret: «Zaprawd?, powiadam
wam: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie.
Naprawd?, mówi? wam: Wiele wdów by?o w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawa?o zamkni?te przez trzy lata i sze??
miesi?cy, tak ?e wielki g?ód panowa? w ca?ym kraju; a Eliasz do
?adnej z nich nie zosta? pos?any, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydo?skiej. I wielu tr?dowatych by?o w Izraelu za proroka
Elizeusza, a ?aden z nich nie zosta? oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman».

Na te s?owa wszyscy w synagodze unie?li si? gniewem. Porwali Go
z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a? na stok góry, na
której ich miasto by?o zbudowane, aby Go str?ci?. On jednak
przeszed?szy po?ród nich oddali? si?.

«Zaprawd?, powiadam wam: ?aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczy?nie»
Rev. D. Santi COLLELL i Aguirre
(La Garriga, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj s?yszymy s?owa Pana Jezusa o tym, ?e «?aden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczy?nie» (?k 9 4,24). To zdanie w ustach Pana Jezusa by?o dla nas
wielokrotnie usprawiedliwieniem lub nawet wymówk?, ?eby nie komplikowa? sobie
?ycia. Tak naprawd? Pan Jezus pragnie jedynie uprzedzi? swoich uczniów, ?e nie
b?dzie im w ?yciu ?atwo oraz ?e najwi?ksze trudno?ci spotkaj? ich w?ród
najbli?szych.
To stwierdzenie Jezusa jest wst?pem do lekcji, jak? chce da? ludziom
zgromadzonym w synagodze. Pragnie otworzy? im oczy na fakt, ?e sama
przynale?no?? do "narodu wybranego" nie gwarantuje im zbawienia, uzdrowienia
czy oczyszczenia (potwierdzi to wydarzeniami z historii zbawienia).

Jak jednak mówi?em, dla wielu z nas, ten cytat jest zbyt cz?sto wymówk?, by nie
anga?owa? si? ewangelicznie w naszym codziennym otoczeniu. Tak, to jedno ze zda?,
które znamy na pami?? i pos?ugujemy si? nim z piorunuj?cym skutkiem!
Wydaje si? ono jakby wyryte w naszej ?wiadomo?ci do tego stopnia, ?e gdy w
naszym biurze, pracy, rodzinie, kr?gu znajomych czy kontek?cie spo?ecznym mamy
podj?? decyzje w ?wietle ewangelii, to "magiczne" zdanie nas do tego zniech?ca.
Jakby mowi?o nam, ?e nie ma co si? wysila?. ?aden prorok nie jest mile widziany w
swojej ojczy?nie. Mamy doskona?? wymówk?, najlepsze z usprawiedliwie?, by nie
musie? dawa? ?wiadectwa, by nie wesprze? kolegi, któremu firma wyrz?dza szkod?
albo ?eby nie stara? si? pogodzi? zaprzyja?nionego ma??e?stwa.
?wi?ty Pawe? najpierw mówi? do swoich: uda? si? do synagogi, gdzie «odwa?nie
przemawia? przez trzy miesi?ce rozprawiaj?c i przekonuj?c o królestwie Bo?ym»
(Dz 19,8). Czy? nie to w?a?nie mia? na my?li Pan Jezus?

