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Mi?osierdzie jest nad sprawiedliwo?ci?

Swoim post?powaniem Jezus nieraz mo?e nas zaskoczy?. Tak mo?e by? z dzisiejsz?
Ewangeli?. Jezus kieruje do nas przypowie??, nawi?zuj?c do codziennej sytuacji, która mia?a
miejsce w tamtej spo?eczno?ci. Jezus opisuje w?a?nie zwyk?y dzie? grupy ludzi, którzy nie
maj?c sta?ej pracy, czekaj? na w?a?cicieli ziemskich, którzy by ich naj?li do pracy na polu lub w
winnicy. Bezrobocie, bowiem, nie jest zjawiskiem tylko czasów nowoczesnych. Ono mia?o
miejsce równie? w staro?ytno?ci.
Od pocz?tku umowa jest jasna: dzie? pracy za denara. Robotnicy dobrze pracuj? od samego
rana. Widz?, jak w ró?nych porach dnia, do??czaj? do nich kolejni pracownicy, którzy mo?e
d?u?ej spali lub si? czym innym wcze?niej zajmowali. Ci te? pracuj?, lecz du?o krócej. Na ko?cu
dnia po wyt??onej pracy nast?puje zap?ata, a co ciekawe, zaczynaj?c od tych ostatnich. Oni
dostaj? denara. W zwi?zku z tym ci, którzy dobrze pracowali ca?y dzie?, my?l?, ?e dostan?
wi?cej. Nic z tego: oni dostan? równie? po denarze. To post?powanie mo?e nas zaskoczy?, bo
my my?limy w kategoriach sprawiedliwo?ci. Prorok Izajasz, natomiast, podkre?la, ?e my?li Boga
nie s? naszymi my?lami. One góruj? nad naszymi my?lami jak niebiosa góruj? nad ziemi?. Bóg,
bowiem my?li nie tylko w kategoriach sprawiedliwo?ci, lecz przede wszystkim w kategoriach
mi?o?ci i mi?osierdzia. Ka?demu, kto ?y? dobrze przez ca?e ?ycie, otwiera bramy do Raju. Daje
mu to, co obieca? od pocz?tku. Ale chce otwiera? bramy do Raju równie? tym, którzy si?
nawróc?. Zaczn? dobrze post?powa?, mówi?, my?le? dopiero w ostatnich godzinach swojego
?ycia. Czy z tego powodu mo?emy mie? do Niego pretensje? Wr?cz przeciwnie. To, ?e Bóg tak
post?puje jest bardzo wielk? pociech? dla wszystkich, równie? dla tych, którzy naprawd? staraj?
si? ?y? dobrze, bo skoro w Pi?mie ?wi?tym czytamy, ?e tak?e sprawiedliwy grzeszy siedem razy
dziennie, to ka?dy z nas potrzebuje przebaczenia.
Szczególnie pi?kna wydaje si? dzisiejsza wypowied? ?w. Paw?a z Listu do Filipian. „Dla mnie,
bowiem ?y? to Chrystus, a umrze?, to zysk….. Pragn? odej?? i by? z Chrystusem, bo to o wiele
lepsze, a pozostawa? w ciele, bo bardziej dla was konieczne”. Jest to wypowied? cz?owieka,
który przesta? ?y? dla siebie, a zanurzy? si? ca?kowicie w Mi?o?ci przez du?e M, w tej Mi?o?ci,
któr? jest sam Chrystus. ?w. Pawe?, bowiem, nie mówi, ?e ?mier? jest dla niego zyskiem, bo
ma ju? dosy? trudów ?ycia, jak mog? powiedzie? dzisiaj niektórzy promotorzy eutanazji. Nie,
?w. Pawe? kocha ?ycie tu na ziemi, bo chce pomaga? swoim uczniom, bo chce dalej po?wi?ci?
si? dla nich. „Pragn? pozostawa? w ciele, bo to bardziej dla was konieczne”. Dla niego umrze?
jest zyskiem, bo oznacza to ?ycie w Raju z Chrystusem, który sta? si? jego ?yciem ju? tutaj
podczas ziemskiej w?drówki, jak napisa? w Li?cie do Galatów: „Ju? nie ja ?yj?, lecz ?yje we
mnie Chrystus”. Wszystkie czytania dzisiejsze mog? by? inspiruj?ce dla naszego
?ycia. Pierwsze z proroka Izajasza, zach?ca nas, aby?my mieli do Boga pe?ne zaufanie,
równie? wtedy, kiedy ?ycie nas zaskakuje, kiedy spotykamy sytuacje, które zmieniaj? nasze
plany. Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. B?d?my otwarci. Bóg mo?e nas zaskoczy?, ale
nigdy nas nie rozczaruje. Pami?tajmy: „My?li Boga nie s? naszymi my?lami”. ?w. Pawe?
przypomina nam nasze powo?anie. Jako uczniowie Chrystusa jeste?my powo?ani, aby
pozwoli? Mu ?y? w nas. Staje si? to wtedy, kiedy przyjmujemy Eucharysti? w czasie Mszy
?wi?tej, a mo?e trwa? dalej po Mszy, je?li w naszej codzienno?ci staramy si? ?y? s?owami
Ewangelii, kiedy mi?ujemy naszych bli?nich, a szczególnie kiedy mi?ujemy si? wzajemnie w
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rodzinach, we wspólnotach, w s?siedztwie. Wtedy Chrystus ?yje w nas i pomi?dzy nami, jak
obieca?: „Gdzie s? dwaj albo trzej zebrani w imi? moje, tam jestem po?ród nich.”
W ko?cu Ewangelia zaprasza nas, aby?my mi?owali tych, którzy jeszcze dobrze nie ?yj?,
aby?my mieli dla nich serce otwarte i mi?osierne, gotowe pomóc im wyprostowa? drogi swojego
?ycia. Tak czyni Pan Bóg, a my powinni?my Go na?ladowa?.
ks. Roberto
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