XXVIII ?roda okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( ?k 11,42-46): Lecz biada wam, faryzeuszom, bo
dajecie dziesi?cin? z mi?ty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a
pomijacie sprawiedliwo?? i mi?o?? Bo??. Tymczasem to nale?a?o
czyni?, i tamtego nie opuszcza?. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie
pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada
wam, bo jeste?cie jak groby niewidoczne, po których ludzie
bezwiednie przechodz?». Wtedy odezwa? si? do Niego jeden z
uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi s?owami nam te? ubli?asz».
On odpar?: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wk?adacie na
ludzi ci??ary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ci??arów tych
nie dotykacie».

«Tymczasem to nale?a?o czyni?, i tamtego nie opuszcza?»
+ Rev. D. Joaquim FONT i Gassol
(Igualada, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj boski Nauczyciel udziela nam kilku lekcji. Mówi, mi?dzy innymi, o
dziesi?cinie i spójno?ci jaka powinna charakteryzowa? nauczycieli (rodziców,
nauczycieli i ka?dego chrze?cijanina - aposto?a). W dzisiejszej ewangelii wg ?w.
?ukasza, nauczanie to jest do?? skrótowe. Jednak w innych, paralelnych
fragmentach ewangelii wg ?w. Mateusza (23,1nn.) mo?na znale?? jego bardziej
obszerny i konkretny opis. Pan Jezus chce nam przez to powiedzie?, ?e wszelkie
nasze dzia?ania powinny by? przepe?nione duchem sprawiedliwo?ci, mi?o?ci
bli?niego, mi?osierdzia i wierno?ci (por. ?k 11,42).
Starotestamentowe dziesi?ciny i nasze tera?niejsze wspó?dzia?anie z Ko?cio?em,
zgodne z prawem i zwyczajami, mia?y podobny charakter. Jednak, nadawanie miana
obowi?zku prawa rzeczom drobnym, tak jak czynili to uczeni w Pi?mie, by?o
przesadne i dr?cz?ce: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wk?adacie na ludzi
ci??ary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ci??arów tych nie dotykacie» (?k
11,46).

To prawda, ?e osoby przywi?zuj?ce wag? do szczegó?ów s? sk?onne do hojnych
gestów. Ostatnio spotkali?my si? z osobami, które przeznacza?y 10% (dziesi?cin?)
swoich zbiorów na potrzeby Ko?cio?a i biednych; inni rezerwowali na ten cel
pierwsze, najlepsze owoce ze swoich upraw (pierwociny) lub przynosili tak? sam?
kwot?, jak? wydali na wakacje; inni z kolei ofiarowali ulubione produkty swojej
pracy. Mo?na si? w tym doszuka? ducha ?wi?tej Ewangelii. Mi?o?? jest twórcza; z
ma?ych rzeczy czerpie rado?? i zas?ugi przed Bogiem.
Dobry pasterz kroczy na przedzie stada. Dobrzy rodzice s? wzorem, który przyci?ga.
Dobrzy nauczyciele staraj? si? ?y? wed?ug warto?ci, których nauczaj?. To jest
w?a?nie spójno??. Nie tylko jednym palcem, ale ca?ym sob?: ?y? adoracj?, oddawa?
cze?? Matce Boskiej, wykonywa? ma?e pos?ugi w domu, krzewi? chrze?cija?sk?
rado??... «Wielkie dusze przywi?zuj? ogromn? wag? do rzeczy ma?ych» (?w.
Josemaría Escrivá).

