Sunday17-C7 Homily by Fr. Gabor
Through today’s readings the Lord teaches us how to pray.
In the first reading we can learn from Abraham’s example. He prays
with courage to the Lord. He dares to ask the Lord to change His
decision about the destruction of Sodom. Abraham knows how little
he is, like a piece of dust compared to the Lord, and yet he dares to
ask the Almighty to change His decision.
In fact Abraham also acts as God the Father. He shows mercy and
does everything to save the few righteous of Sodom, and he pleads
not once, but three times. Through all these the Lord teaches Abraham
to become like Him. He could just say He would spare Sodom for the
sake of all the righteous, no matter how many there are, but instead
He brings the best out of Abraham, by letting Him plead again and
again. God wants us to be like Him, especially with regards to
forgiveness and mercy, which is so much needed in our age, when
there are so many conflicts in the world and in our families and
workplaces.
When you pray, pray for mercy for those who offend you or commit
even more serious crimes, and pray that conflicts may come to an end,
instead of helping one or the other opponent to win. Instead of
seeking revenge or even God’s rightful punishment on your enemies,
let’s pray for God’s mercy.
Jesus brings a similar example of perseverance in the Gospel reading
by telling the story of the friend who knocks on the door of his friend
in the middle of the night, the worst time to disturb anybody. The
friend may be in serious need and that’s why he dares to knock in the
middle of the night, but his action also reflects his trust in His friend
that he will not refuse to give him what he needs, if he perseveres.
This way the friend who is need learns to persevere, and the friend
who gives leans to be able to show care even when he least wants to
help, in the middle of the night.
So Jesus teaches us to persevere in prayer and not jump to a
premature conclusion that God doesn’t want to give you what you ask
for. God doesn’t give what you want immediately, because He wants
to bring the best out of you through your perseverance.

Poprzez dzisiejsze czytania Pan uczy nas jak modlić się.
W pierwszym czytaniu możemy uczyć się z przykładu Abrahama.
Odważnie modli się do Pana. Ośmiela się prosić Pana o zmianę Jego
decyzji o zniszczeniu Sodomy. Abraham wie, jak mały jest, jak kurz
w porównaniu z Panem, a mimo to ośmiela się prosić
Wszechmocnego o zmianę Jego decyzji.
W rzeczywistości Abraham działa również jako Bóg Ojciec. Okazuje
miłosierdzie i czyni wszystko, aby uratować nielicznych
sprawiedliwych Sodomy, i błaga nie raz, ale trzy razy. Przez to
wszystko Pan uczy Abrahama, aby upodobnił się do Niego. Mógłby
po prostu powiedzieć, że oszczędzi Sodomę ze względu na
wszystkich sprawiedliwych, bez względu na ich liczbę, ale zamiast
tego wydobywa z Abrahama to, co najlepsze, pozwalając Mu raz po
raz błagać. Bóg chce, abyśmy byli tacy jak On, zwłaszcza jeśli chodzi
o przebaczenie i miłosierdzie, które są tak bardzo potrzebne w
naszych czasach, kiedy jest tyle konfliktów na świecie, w naszych
rodzinach i miejscach pracy.
Kiedy się modlisz, módl się o miłosierdzie dla tych, którzy cię
obrażają lub popełniają jeszcze poważniejsze przestępstwa i módl się,
aby konflikty mogły się zakończyć, zamiast pomóc jednemu lub
drugiemu przeciwnikowi wygrać. Zamiast szukać zemsty, a nawet
słusznej kary Bożej na swoich wrogach, módlmy się o Boże
miłosierdzie.
Jezus daje podobny przykład wytrwałości w czytaniu Ewangelii,
opowiadając historię przyjaciela, który puka do drzwi swojego
przyjaciela w środku nocy, w najgorszym czasie, aby nikomu
niepokoić. Przyjaciel może być w poważnej potrzebie i dlatego
ośmiela się pukać w środku nocy, ale jego działanie odzwierciedla
również zaufanie do przyjaciela, że nie odmówi mu udzielenia tego,
czego potrzebuje, jeśli wytrwa. W ten sposób przyjaciel, który jest w
potrzebie, uczy się wytrwać, a przyjaciel, który daje chudego, aby
móc okazać troskę nawet wtedy, gdy najmniej chce pomóc, w środku
nocy.
Dlatego Jezus uczy nas wytrwania w modlitwie i nie wyciągania
przedwczesnych wniosków, że Bóg nie chce dać ci tego, o co prosisz.

Bóg nie daje natychmiast tego, czego chcesz, ponieważ chce wydobyć
z ciebie to, co najlepsze poprzez twoją wytrwałość.

