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Ewangelia  wg   œw. Mateusza (10,37-42)

     Jezus powiedzia³ do swoich aposto³ów:
«Kto kocha ojca lub matkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna 

lub córkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzy¿a, a idzie 

za Mn¹, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleŸæ swe ¿ycie, straci je, a kto straci swe 

¿ycie z mego powodu, znajdzie je.
      Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który 

Mnie pos³a³.
      Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodê proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodê sprawiedliwego otrzyma.
      Kto poda kubek œwie¿ej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego ¿e jest 

uczniem, zaprawdê, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
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     Ewangelia dzisiejsza jest œciœle zwi¹zana z wydarzeniem z pierwszego czytania. 
Ma³¿eñstwo goszcz¹ce proroka nie czyni³o tego z powodu jakichœ jego osobistych 
walorów. Ich motywacj¹ by³o uwielbienie Boga poprzez przyjêcie pod swój dach Jego 
cz³owieka. To tak jak ktoœ przyjmuje pos³a w imieniu króla – przyjmuje w nim samego 
króla, choæ nie osobiœcie. Dlatego Jezus mówi o przyjmowaniu Aposto³ów, które w 
istocie jest przyjmowaniem Tego, w którego imieniu s¹ pos³ani.
     Jest to nie lada motywacja dla ka¿dego z nas. Oczywiœcie nie dotyczy tylko 
przyjmowania ksiê¿y do swojego domu. Jeœli przypomnimy sobie, ¿e ka¿dy z nas jest 
dzieckiem Bo¿ym, to przyjmuj¹c siebie nawzajem (z naszymi ludzkimi zaletami i 
wadami) w imiê Chrystusa, otrzymamy samego Chrystusa w nagrodê. Spojrzenie na 
drugiego cz³owieka, w którym mieszka Bóg jest bardzo p³odne w Bo¿e 
b³ogos³awieñstwo. Czasem jest to trudne, bo bliŸni mo¿e skutecznie zamazywaæ w sobie 
to Bo¿¹ obecnoœæ. Niemniej jednak ci¹gle nale¿y widzieæ w bliŸnim Jezusa, byæ mo¿e 
ukrzy¿owanego z powodu jego z³ej postawy.
      Takie patrzenie, zw³aszcza na ubogich, jest typowe dla chrzeœcijañstwa – wyrasta z 
Ewangelii, w której Chrystus uto¿samia siê z drugim cz³owiekiem, zw³aszcza ubogim i 
cierpi¹cym (por. Mt 25,31nn). Zatem jest to pewna droga do zbawienia dla ka¿dego 
cz³owieka, choæ niew¹tpliwie stanowi wyzwanie.
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Wychowanie - Phil Bosmans

To,co dzieje siê w rozmaitych szko³ach,

jest wed³ug mnie wa¿niejsze i bardziej istotne

dla przysz³oœci ni¿ praca w fabrykach,zak³adach

i biurach.Tam kszta³tuje siê lub zniekszta³ca,

formuje lub deformuje ludzi.

Jeœli chodzi o rozum, o wy³adowany po brzegi mózg,

to wypuszcza siê stamt¹d doskona³e roboty,

ale nie ludzi.

Szko³y i uniwersytety,w których profesorowie

i nauczyciele przekazuj¹ za pieni¹dze jakieœ

specjalistyczne wiadomoœci,pracuj¹ na duchowe 

bankructwo spo³eczeñstwa.

Wychowywaæ to nie znaczy rozwijaæ umys³,

ale kszta³towaæ ca³ego cz³owieka,

jego serce,charakter.

Wychowanie to przekazywanie

z pokolenia na pokolenie

duchowych wartoœci,które nadaj¹ ¿yciu sens.

Takie przekazywanie odbywa siê

nie tylko poprzez s³owa,

ale przede wszystkim poprzez czyny,

które je potwierdzaj¹.

Wychowanie to wspólne zadanie rodziców, szkó³,

uczelni, prasy, radia, telewizji, opinii publicznej.

Wychowanie to wielka odpowiedzialnoœæ.

Jest tylko jedno wyjœcie - Phil Bosmans

Nic nie ci¹¿y ci bardziej

ni¿ niezdolnoœæ do wybaczenia.

Nic bardziej ciê nie drêczy

ni¿ ¿ycie dniem i noc¹

z ostrym cierniem w sercu.

Potrafiê to zrozumieæ.

Ktoœ, mo¿e nawet wiele osób, zrobi³ ci krzywdê, coœ z³ego. 

Stopniowe twoje wnêtrze oziêbi³o siê, zastyg³o.

Ju¿ nie jesteœ taki jak kiedyœ.

Ju¿ nie jesteœ taki serdeczny, taki dobry ani opanowany.

Twoj¹ serdecznoœæ przygniot³a nieczu³oœæ.

Sympatia sta³a siê antypati¹.

Zwi¹zek skoñczy³ siê.

Przyjaciele stali siê wrogami.

Mi³oœæ przerodzi³a siê w nienawiœæ.

A ty przez to cierpisz.

Czujesz siê jak w niewoli.

¯aluzje zas³oniête. S³oñce nie dociera.

¯ycie zaczyna ci¹¿yæ niczym o³ów.

W g³êbi serca têsknisz za wolnoœci¹.

Ale wierz mi - jest tylko jedno wyjœcie: przebaczenie.

Przebacz! To du¿o kosztuje,wiem,

ale jest warte swojej ceny.

Przebaczenie to rodzaj twórczego ¿ycia.

Przebaczenie znaczy: odkrywanie nowego ¿ycia i nowej radoœci.

Przebaczenie stwarza nowe mo¿liwoœci tobie i innym.

Wybaczaæ powinieneœ czêsto:

"siedziemdziesi¹t siedem razy ", w nieskoñczonoœæ,

bo i tobie potrzebne jest  wybaczenie.
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