XXVIII Wtorek okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( ?k 11,37-41): Gdy jeszcze mówi?, zaprosi? Go
pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszed? wi?c i zaj?? miejsce za
sto?em. Lecz faryzeusz, widz?c to, wyrazi? zdziwienie, ?e nie obmy?
wpierw r?k przed posi?kiem. Na to rzek? Pan do niego: «W?a?nie
wy, faryzeusze, dbacie o czysto?? zewn?trznej strony kielicha i misy,
a wasze wn?trze pe?ne jest zdzierstwa i niegodziwo?ci. Nierozumni!
Czy? Stwórca zewn?trznej strony nie uczyni? tak?e wn?trza? Raczej
dajcie to, co jest wewn?trz, na ja?mu?n?, a zaraz wszystko b?dzie
dla was czyste.

«Raczej dajcie to, co jest wewn?trz, na ja?mu?n?, a zaraz wszystko b?dzie dla was
czyste»
Rev. D. Pedro IGLESIAS Martínez
(Rubí, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, ewangelista ukazuje nam Pana Jezusa na przyj?ciu: «zaprosi? Go pewien
faryzeusz do siebie na obiad» (?k 11,37). Chyba wybra? nie najlepszy dzie?!
Ciekawe jak? min? zrobi? gospodarz, gdy zaproszony go?? najpierw pomin??
religijny rytua? obmycia nóg (nie by? to przepis prawa, lecz tradycja rabinistyczna),
a potem dosadnie skrytykowa? jego i jego otoczenie. Faryzeusz trafi? na z?y dzie?, a
zachowanie Jezusa by?o, mówi?c dzisiejszm j?zykiem „niepoprawne politycznie”.
Ewangelie pokazuj? nam, ?e Panu Jezusowi ma?o zale?a?o na opiniii ludzi czy na
poprawno?ci politycznej. Dlatego ?adne z tych zachowa? nie mo?e by? norm? dla
kogo?, kto uwa?a si? za chrze?cijanina. Jezus wyra?nie pot?pia tzw. podwójn?
moralno?? i hipokryzj?, która szuka wygody lub jest oszustwem: «W?a?nie wy,
faryzeusze, dbacie o czysto?? zewn?trznej strony kielicha i misy, a wasze wn?trze
pe?ne jest zdzierstwa i niegodziwo?ci.» (?k 11,39). Jak zawsze, S?owo Bo?e zwraca
nasz? uwag? na zachowania i zwyczaje dnia codziennego, kiedy b?achostki, b?d?ce
prób? przykrycia grzechów pychy, egoizmu i dumy, przedstawiamy jako „warto?ci”;
kiedy redukujemy „moralno??” do politycznej poprawno?ci, aby bro? Bo?e nie
wy?amywa? si? i nie zosta? na marginesie, nie wa?ne jak? za to poniesiemy cen?,
ani jak bardzo splamimy nasz? dusz?. W ko?cu...przecie? wszycy tak robi?.

Jak mówi? ?wi?ty Bazyli: «od niczego bardziej nie powinien stroni? cz?owiek
rozwa?ny, jak od ?ycia wed?ug opinii innych». Je?eli jeste?my ?wiadkami
Chrystusa, powinni?my wiedzie?, ?e prawda zawsze pozostanie prawd?, cho?by
wali?a si? ziemia. Nasz? misj? po?ród ludzi, z którymi dzielimy nasze dni, jest
utrzymanie czysto?ci ducha na wzór czlowieka, którego Bóg objawia nam w
Chrystusie. Czysto?? ducha jest ponad konwenansami spo?ecznymi. Je?eli za? mamy
w jakim? momencie w?tpliwo?ci, pami?tajmy, ?e ludzie czystego serca b?d? ogl?da?
Boga. Niech ka?dy z nas wybierze cel swojego spojrzenia na ca?? wieczno??.

