III Niedziela Wielkiego Postu C
Tekst Ewangelii ( ?k 13,1-9): W tym samym czasie przyszli niektórzy
i donie?li Mu o Galilejczykach, których krew Pi?at zmiesza? z krwi?
ich ofiar. Jezus im odpowiedzia?: «Czy? my?licie, ?e ci Galilejczycy
byli wi?kszymi grzesznikami ni? inni mieszka?cy Galilei, ?e to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz je?li si? nie
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo my?licie, ?e owych
osiemnastu, na których zwali?a si? wie?a w Siloam i zabi?a ich,
by?o wi?kszymi winowajcami ni? inni mieszka?cy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz je?li si? nie nawrócicie, wszyscy
tak samo zginiecie».

I opowiedzia? im nast?puj?c? przypowie??: «Pewien cz?owiek mia?
drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszed? i szuka? na
nim owoców, ale nie znalaz?. Rzek? wi?c do ogrodnika: "Oto ju?
trzy lata, odk?d przychodz? i szukam owocu na tym drzewie
figowym, a nie znajduj?. Wytnij je: po co jeszcze ziemi?
wyja?awia?" Lecz on mu odpowiedzia?: "Panie, jeszcze na ten rok
je pozostaw; ja okopi? je i ob?o?? nawozem; mo?e wyda owoc. A
je?li nie, w przysz?o?ci mo?esz je wyci??"».

«Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo»
+ Kardyna? Jorge MEJÍA Archiwariuszem i Bibliotekarzem ?wi?tego Ko?cio?a
Rzymskiego
(Città del Vaticano, Watykan)

Dzisaj jest trzecia niedziela Wielkiego Postu i czytanie ewangeliczne wzywa nas do
pokuty i nawrócenia. A raczej, do zmiany naszego ?ycia.
“Nawróci? si?” w j?zyku Ewangelii oznacza przemian? postawy wewn?trznej, ale

tak?e zewn?trznego stylu. Jest to jedno z nacz??ciej u?ywanych s?ów w Ewangelii.
Przypomnijmy sobie, ?e przed przyj?ciem Jezusa Chrystusa, Jan Chrzciciel okre?la?
proroctwo tym samym wyra?eniem: «G?osi? chrzest nawrócenia» (Mk 1,4). I
równie? proroctwo Jezusa opiera si? na takich s?owach: «Nawracajcie si? i wierzcie
w Ewangeli?» (Mk 1,15).
To dzisiejsze czytanie jest mimo wszystko charakterystyczne i wymaga wnikliwej
uwagi i konkretnej odpowiedzi. Mo?na powiedzie?, ?e pierwsza jego cz??? z dwoma
odniesieniami historycznymi (krew przelana przez Pi?ata i zawalenie si? wie?y),
zawiera ostrze?enie. Nie mo?na tego nazwa? inaczej!: rozpacz z powodu dwóch
nieszcz??? wówczas odczuwanych i op?akiwanych, ale Jezus Chrystus z wielk?
powag? mówi do nas wszystkich: —Je?li nie zmienicie swojego ?ycia «wszyscy
podobnie zginiecie» (?k 13,5).
Wskazuje to na dwie sprawy. Po pierwsze, na absolutn? powag? zobowi?zania
chrze?cija?skiego. I po drugie, ?e nie respektowanie go zgodnie z wol? Boga,
prowadzi do ?mierci, lecz nie na tym ?wiecie, ale du?o gorszej, na tamtym: do
wiecznego zatracenia. Obydwa obrazy ?mierci nie s? niczym innym dla nas ni?
przedstawieniem innej ?mierci, nieporównywalnej z t? pierwsz?.
Ka?dy wie, jak to wymaganie zmiany do niego si? odnosi. Nikt nie jest pomini?ty. A
je?li to nas niepokoi, to druga cz??? jest pocieszeniem. Winiarz, którym jest Pan
Jezus, prosi w?a?ciciela winnicy, swojego Ojca, aby poczeka? jeszcze rok. A w tym
czasie On zrobi wszystko, co mo?liwe (i niemo?liwe, umieraj?c za nas), aby winnica
wyda?a owoce. A wi?c, zmie?my nasze ?ycie! Takie jest przes?anie Wielkiego Postu.
Potraktujmy je na serio. ?wi?ci, tacy jak na przyk?ad ?wi?ty Ignacy, cho? pó?no w
swoim ?yciu, ale dzi?ki ?asce Boga zmieni? si? i zach?ca nas do zmiany.

