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Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie?
Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko,
idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł.
Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu:
„Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy
patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.
Mt 21, 28–32

Chrystus podając dziś przypowieść o dwóch synach zaproszonych przez ojca do pracy
w winnicy, zwraca uwagę na niesłowność jednego z nich.
Syn obiecuje ojcu, że przyjdzie do pracy, a nie przychodzi,
czyli wprowadza ojca w błąd.
Nie dotrzymał danego słowa.
Drugi syn, nieco leniwy,
nie miał ochoty na pracę i jasno to
ojcu oznajmił: „Nie chce mi się”. Później przemyślał swoją
decyzję, zmienił zdanie i poszedł pracować w winnicy. On
ojca nie wprowadził w błąd. Sprawił mu raczej miłą niespodziankę. Ojciec na jego pomoc nie liczył, a jednak ją otrzymał.
Słowność jest przede wszystkim wyrazem szacunku,
jakim człowiek darzy samego siebie. Kto ceni własne słowo,
ceni siebie. Na tej podstawie cenią go i inni. Kto bowiem nie
szanuje siebie, nie może wymagać, by otaczali go szacunkiem
inni. Słowo winno być jak granitowy głaz. Raz położone nie
powinno być przez nikogo ruszone, nawet przez mówiącego. Takie jest słowo Boga i dlatego można Mu wierzyć. Bóg
jest słowny. Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa.

"Idę, Panie, już biegnę!" Co go to kosztowało?
Oczywiście nic, a jakie pozytywne wrażenie wywarł na ojcu. Przy pomocy jednego zdania kupił sobie jego przychylność i łaski. Znakomity interes!
Co innego drugi syn. Nie pochwalamy co prawda jego opryskliwości i niechęci, ale za to potrafimy chyba
docenić szczerość. No cóż, bywa i tak. Jednakże człowiek
ten szybko zrozumiał swój błąd i zdobył się na opamiętanie.
Swoją ostateczną decyzją zmazał złe wrażenie, czynem
naprawił z nawiązką to, co zepsuł niefortunnym słowem.
Ważne są czyny, a nie puste hasła. Drzewo poznaje
się przecież po owocach, a nie po szumie liści.
W życiu liczą się więc fakty, a nie pozory. Kłamstwo
i lizusostwo mają krótkie nogi. Na pozorach niewiele da się
zbudować. Bo ważniejsze niż słowa są czyny i one to dopiero
tworzą fakty.
Z tej przypowieści widać też to, że każdemu człowiekowi zdarza się nieraz popełniać błędy, upadać, ale ważniejsze
jest to, że ten Ojciec z Ewangelii pozwolił swemu synowi powrócić, miał dla niego cierpliwość i po prostu czekał…
I tu widzę - kochani Czytelnicy - dobrą nowinę, dobre Słowo Pana naszego… że nie ma takiej sytuacji, której
nie dałoby się poprawić i nie ma takiego grzechu, który nie
byłby wybaczony… Nie ma… I każdy moment jest dobry,
by się nawrócić, zmienić życie i zacząć od początku. Bóg
Wartość człowieka mierzy się wartością jego tylko na to czeka.
słów. Jeśli jego słowa nic nie ważą, to znaczy, że
Więc może teraz, kiedy czytasz te słowa pomyśl, że
jego serce jest puste. „Z obfitości serca mówią On, że Bóg na Ciebie patrzy i już wiesz, na co czeka……….
usta” (Mt 12, 34).
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg nie chce śmierci grzesznika
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: „Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu
Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to
zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.
Ez 18, 25–28

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren.
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
Ps 25(24), 4–5. 6–7. 8–9

DRUGIE CZYTANIE
Jezus Chrystus wzorem pokory.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca
miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.
Flp 2, 1–5

