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XIV Niedziela Roku - B

Ez 2:2-5; 2 Kor 12:7-10; Mk 6:1-6

Przyszedł do swoich

 "Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli.” Taką sytuację przedstawia nam dzisiej- 
sza Ewangelia. Wiele słyszeli o Jego nauce i cudach; byli świadkami Jego świętego życia, 
a jednak “powątpiewali o Nim”. Pytali ze zdziwieniem: “Skąd On to ma? I co za mądrość, 
która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn 
Maryi?"
 Postawa pełna niewiary, a nawet zawiści współziomków, rozczarowała Jezusa. Dlat-
ego wypowiedział do nich słowa pełne żalu i goryczy: “Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 
swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. Z powodu ich nie-
dowiarstwa „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i 
uzdrowił ich”.
 Dzisiaj Pan Jezus też przychodzi do „swoich”, do nas. To my - tak samo jak ludzie, 
o których mówi dziś Ewangelia, często zachowujemy się podobnie, powątpiewamy, lek-
ceważymy Jego nauczanie, a niekiedy nawet całkowicie je odrzucamy. Dlaczego tak się 
dzieje? 
 To prawda, że czasami trudno jest nam wierzyć, gdy w Kościele źle się dzieje, gdy 
widzimy kapłana i ludzi, którzy nie zawsze dają nam dobry przykład. Czasami są dla nas 
powodem zgorszenia i z tego powodu odrzucamy wszystko, odwracamy się nie tylko od 
nich, ale i od Boga. Nie dostrzegamy Jego prawdziwej obecności wśród nas, a w Kościele 
widzimy tylko to, co ludzkie, co czasami jest słabe i ułomne. Krytykujemy, obrażamy się na 
nich i często także na samego Boga.
 W Nazarecie Jezus nie mógł uczynić żadnego cudu z „powodu ich niedowiarstwa”. 
Może i wśród nas, w naszym życiu, Jezus nie może nam skutecznie pomagać, z powodu 
naszego niedowiarstwa. Dlatego prosimy, a nie otrzymujemy, modlimy się, a Bóg nas 
nie wysłuchuje. Wtedy obrażamy się na Niego, nie przyjmujemy Jego nauczania, wręcz 
odwrotnie, chcemy Go poprawiać. Mówimy jak ma być, jak ma wyglądać nasze życie, jaki 
ma być Kościół i czego może nauczać i od nas wymagać, a o czym nie może wspominać, 
bo to nie pasuje do naszych czasów. Oczekujemy tego od Papieża, biskupów, kapłanów. 
Tymczasem Kościół musi pozostać wierny nauczaniu Jezusa, przykazaniom ustanowionym 
przez Boga, a nie ludzi. Tylko wtedy będzie boski. Tylko wtedy nasza religijność będzie 
miała sens i zbawczą moc.
 W chwilach trudnych i próby naszej wiary, popatrzmy na piękny przykład Maryi. 
Dzisiaj słyszeliśmy, że pochodzenie Jezusa, jako syna cieśli i Maryi, było powodem powąt-
piewania o Jego Bóstwie. Ból odrzucenia przez ludzi przeżyła już w Betlejem, gdy nie było 
dla nich miejsca w gospodzie, a później, gdy razem z Józefem i Dzieciątkiem Jezus, musieli 
uciekać przed Herodem do Egiptu. A największy ból przesył Jej serce, gdy stała pod krzyżem 
na górze Kalwarii, gdy umierał Jej Syn odrzucony przez ludzi. Przecież to ludzie, a nie tylko 
Piłat Go skazał, ludzie, których On uzdrawiał, pocieszał, nauczał. W dniu sądu przecież to 
oni najgłośniej wołali - ukrzyżuj Go, a uwolnij Barabasza.
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 Maryja doświadczyła odrzucenia, przeżywała je razem z Jezusem. Jesteśmy za to 
pełni podziwu dla Niej. Jest to także droga i przykład dla każdego z nas, że nawet w chwi-
lach dla nas trudnych, w chwilach próby i doświadczeń, nie wolno nam zapierać się Boga. 
Nie wolno nam powątpiewać w Jego obecność wśród nas i w naszym życiu, w Kościele, 
w posłudze Papieża, biskupów i kapłanów. Nawet, gdy są słabi, to przecież moc płynie za 
ich pośrednictwem od samego Boga. 
 Święty Paweł w drugim czytaniu przypomina nam pouczenie Jezusa - „Wystarczy 
ci mojej łaski. Moc, bowiem w słabości się doskonali." Paweł niejednokrotnie przekonał 
się, że „w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w ucisku z powodu Jezusa” 
najbardziej odczuwał Jego moc.
 Przyjąć czy odrzucić Chrystusa - oto pytanie, dylemat, który zawsze stoi przed 
nami. Od tego zależy nasze zbawienie. Przyjąć Słowo Boże i według niego żyć, to przyjąć 
dar zbawienia. Odrzucić je, to wyzbyć się wszelkich nadziei na zbawienie oraz możliwości 
otrzymania od Niego jakiejkolwiek łaski i pomocy. Jaka jest Twoja odpowiedź?
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