I Sobota okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( Mk 2,13-17): Potem wyszed? znowu nad jezioro.
Ca?y lud przychodzi? do Niego, a On go naucza?. A przechodz?c,
ujrza? Lewiego, syna Alfeusza, siedz?cego w komorze celnej, i rzek?
do niego: «Pójd? za Mn?!». On wsta? i poszed? za Nim. Gdy Jezus
siedzia? w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników
siedzia?o razem z Jezusem i Jego uczniami. By?o bowiem wielu,
którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Pi?mie, spo?ród faryzeuszów,
widz?c, ?e je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów:
«Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus us?ysza? to
i rzek? do nich: «Nie potrzebuj? lekarza zdrowi, lecz ci, którzy si?
?le maj?. Nie przyszed?em powo?a? sprawiedliwych, ale
grzeszników».

«Nie przyszed?em powo?a? sprawiedliwych, ale grzeszników»
Rev. D. Joaquim MONRÓS i Guitart
(Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj w scenie, któr? opisuje ?wi?ty Marek, widzimy jak Jezus naucza? i jak
wszyscy gromadzili si?, aby Go s?ucha?. Oczywisty jest g?ód doktryny, wtedy i
teraz, bo najwi?kszym wrogiem jest ignorancja. Tak bardzo, ?e klasycznym sta?o si?
zdanie: «nienawi?? ko?czy si?, gdzie ko?czy si? ignorancja».
Przechodz?c ujrza? Lewiego, syna Alfeusza siedz?cego gdzie pobierano podatki i,
powiedziawszy mu: «Pójd? za Mn?!», zostawi? wszystko i poszed? za Nim. T?
gotowo?ci? i hojno?ci? ubi? wielki “interes”. Nie tylko “interes stulecia”, ale tak?e
wieczno?ci.
Pomy?lmy jak dawno temu zako?czy? si? interes pobierania podatków dla Rzymian,
i Mateusz —raczej znany dzi? po tym imieniu ni? jako Lewi— nadal gromadzi
korzy?ci ze swoich pism, b?d?c jednym z dwunastu filarów Ko?cio?a. Takie
konsekwencje ma gotowo?? do na?ladowania Pana. On to zapowiedzia?: «I ka?dy,

kto dla mego imienia opu?ci dom, braci lub siostry, ojca lub matk?, dzieci lub pole,
stokro? tyle otrzyma i ?ycie wieczne odziedziczy» (Mt 19,29).
Jezus przyj?? zaproszenie na przyj?cie, które Mateusz zorganizowa? w swym domu
wraz z innymi celnikami i grzesznikami, i z jego aposto?ami. Faryzeusze —jako
obserwatorzy pracy innych— unaoczniaj? aposto?om, ?e ich nauczyciel je z osobami,
które oni uznaj? za grzeszników. Pan ich s?yszy i broni swojego zwyk?ego sposobu
traktowania dusz: «Nie przyszed?em powo?a? sprawiedliwych, ale grzeszników» (Mk
2,17). Ca?a ludzko?? pootrzebuje boskiego Lekarza. Wszyscy jeste?my grzesznikami
i, jak mówi Pawe?: «wszyscy (...) zgrzeszyli i pozbawieni s? chwa?y Bo?ej» (Rz 3,23).
Odpowiedzmy z t? sam? gotowo?ci? z jak? Maryja zawsze odpowiada?a na swe
powo?anie.

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Ach, Panie Bo?e mój ulituj si? nade mn?! Nie kryj? przed Tob? moich ran. Ja jestem chory, a
Ty jeste? lekarzem; ja jestem ?a?osny, a Ty mi?osierny» (?wi?ty Augustyn)

«Ten, kto pozornie znajduje si? najdalej od ?wi?to?ci mo?e nagle sta? si? ?wiadkiem
przygarni?cia przez Bo?e mi?osierdzie i l?ni? cudowymi jego owocami» (Benedykt XVI)

«Jezus wprawdzie wzywa? do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmusza?. (…)»
(Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, nr 160)

