
   Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synago-
dze: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widzia-
ny w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w 
Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 
trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w 
Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk 
Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 
urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. 
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. (Łk 4, 24-30)

   (Por. J 4,44; 1Krl 17,1; 1Krl 18,1; Jk 5,17; Dz 7,57; J 8,59)

• Zwrócę uwagę na to, że Jezus rozpoczyna swoją działalność pu-
bliczną od przegranej. Oto pierwszy obraz Jezusa: Jezus ponoszący 
porażkę, niesłuchany, niechciany, wyrzucony z miasta.

• Będę kontemplował i podziwiał Jezusa, który w dramatycznej sy-
tuacji zachowuje absolutną wolność i nie cofa się przed głoszeniem 
„Ewangelii bez sukcesu” (ww. 28-30). 

• Czy potrafię opowiedzieć się za „słabym” Jezusem? Czy potra-
fi ę publicznie przyznawać się do mało popularnej Ewangelii? Jak 
zachowuję się wówczas, gdy wyczuwam, że ewangeliczne wartości, 
którymi żyję, są pogardzane i wyśmiewane? Zwierzę się Jezusowi z 
moich wątpliwości i słabości.

• Zwrócę uwagę na fakt, że na początku „oczy wszystkich w syna-
godze były w Nim utkwione” (w. 20). Miał wielu wielbicieli. Jezus 
znajduje się pod presją słuchaczy, stoi wobec pokusy dostosowania 
się do ich pragnień i potrzeb.

• Tymczasem przemawia z pełną wolnością i skłania ludzi do zmia-
ny myślenia. Mają dostosować życie do Ewangelii, a nie Ewangelię 
do życia. Czy potrafię słuchać prawdy Ewangelii w całkowitej wol-
ności? Czy nie unikam słów, wyzwań Jezusa, które żądają zmiany 
mojego myślenia, zrezygnowania ze złych pragnień, zmiany posta-
wy życia?

• W serdecznej rozmowie z Jezusem poproszę Go o odwagę i we-
wnętrzną wolność w przyjmowaniu i głoszeniu prawdy Ewangelii.
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