XXXIV Niedziela okresu zwyk?ego:
Jezusa Chrystusa, Króla Wszech?wiata
(A)
Tekst Ewangelii ( Mt 25,31-46): Gdy Syn Cz?owieczy przyjdzie w
swej chwale i wszyscy anio?owie z Nim, wtedy zasi?dzie na swoim
tronie pe?nym chwa?y. I zgromadz? si? przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz
oddziela owce od koz?ów. Owce postawi po prawej, a koz?y po
swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie si? Król do tych po prawej stronie: "Pójd?cie,
b?ogos?awieni Ojca mojego, we?cie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od za?o?enia ?wiata! Bo by?em g?odny, a
dali?cie Mi je??; by?em spragniony, a dali?cie Mi pi?; by?em
przybyszem, a przyj?li?cie Mnie;
by?em nagi, a przyodziali?cie Mnie; by?em chory, a odwiedzili?cie
Mnie; by?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do Mnie". Wówczas
zapytaj? sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieli?my Ci? g?odnym i
nakarmili?my Ciebie? spragnionym i dali?my Ci pi?? Kiedy
widzieli?my Ci? przybyszem i przyj?li?my Ci?? lub nagim i
przyodziali?my Ci?? Kiedy widzieli?my Ci? chorym lub w wi?zieniu
i przyszli?my do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawd?,
powiadam wam: Wszystko, co uczynili?cie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnie?cie uczynili".

Wtedy odezwie si? i do tych po lewej stronie: "Id?cie precz ode
Mnie, przekl?ci, w ogie? wieczny, przygotowany diab?u i jego
anio?om! Bo by?em g?odny, a nie dali?cie Mi je??;
by?em spragniony, a nie dali?cie Mi pi?; by?em przybyszem, a nie
przyj?li?cie Mnie;
by?em nagi, a nie przyodziali?cie Mnie; by?em chory i w wi?zieniu,

a nie odwiedzili?cie Mnie."
Wówczas zapytaj? i ci: "Panie, kiedy widzieli?my Ci? g?odnym
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo
w wi?zieniu, a nie us?u?yli?my Tobie?" Wtedy odpowie im:
"Zaprawd?, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynili?cie
jednemu z tych najmniejszych, tego?cie i Mnie nie uczynili". I pójd?
ci na m?k? wieczn?, sprawiedliwi za? do ?ycia wiecznego».

«Wszystko, co uczynili?cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie?cie
uczynili»
P. Antoni POU OSB Monje de Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Jezus mówi nam o S?dzie Ostatecznym. I t? metaforyczn? ilustracj? owiec i
kóz pokazuje nam, ?e b?dzie to s?d mi?o?ci. «B?dziemy s?dzeni z mi?o?ci», mówi
nam ?wi?ty Jan od Krzy?a.
Jak mówi inny mistyk, ?w Ignacy Loyola w swej medytacji Kontemplacja, aby
osi?gn?? mi?o??, nale?y wprowadzi? mi?o?? raczej w czyny ni? s?owa. A dzisiejsza
Ewangelia jest bardzo obrazowa. Ka?dy nasz dobry czyn jest czynem wobec samego
Chrystusa: «(...) Bo by?em g?odny, a dali?cie Mi je??; by?em spragniony, a dali?cie
Mi pi?; by?em przybyszem, a przyj?li?cie Mnie; by?em nagi, a przyodziali?cie
Mnie; by?em chory, a odwiedzili?cie Mnie; by?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do
Mnie» (Mt 25,34-36). I wi?cej: «Wszystko, co uczynili?cie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnie?cie uczynili» (Mt 25,40).
Ten fragment Ewangelii u?wiadamia nam czym b?dzie celebracja s?du Chrystusa
Króla. Królowanie Chrystusa jest tak ró?ne od wynios?o?ci, jest po prostu podstaw?
rzeczywisto?ci istnienia: do mi?o?ci nale?e? b?dzie ostatnie s?owo.
Jezus pokazuje nam, ?e znaczeniem w?adzy królewskiej —lub mocy— jest s?u?ba
innym. On powiedzia? o sobie samym, ?e jest Nauczycielem i Panem (por. J 13,13), a
tak?e Królem (por. J 18,37), ale sprawowa? sw? w?adz? myj?c nogi swoim uczniom
(por. J 13,4 nast.) i królowa? daj?c ?ycie. Jezus króluje, na pocz?tku, ze skromnej
ko?yski (z?óbka!), a nast?pnie z bardzo niewygodnego tronu, to znaczy z Krzy?a.
Na górze krzy?a widnia? napis «Jezus Nazarejczyk, Król ?ydowski» (J 19,19): co

pozornie zosta?o zanegowane, potwierdzi?o si? w g??bokiej rzeczywisto?ci tajemnicy
Boga, jako ?e Jezus króluje na Swym Krzy?u i s?dzi nas w Swej mi?o?ci. «B?dziemy
s?dzeni z mi?o?ci».

