IV Wtorek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( J 5,1-3.5-16): Potem nast?pi?o ?wi?to ?ydowskie i
Jezus uda? si? do Jerozolimy. W Jerozolimie za? znajduje si?
sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w
pi?? kru?ganków. W?ród nich le?a?o mnóstwo chorych:
niewidomych, chromych, sparali?owanych,
Jednak?e dnia tego by? szabat. Rzekli wi?c ?ydzi do uzdrowionego:
«Dzi? jest szabat, nie wolno ci nie?? twojego ?o?a». On im
odpowiedzia?: «Ten, który mnie uzdrowi?, rzek? do mnie: We?
swoje ?o?e i chod?». Pytali go wi?c: «Có? to za cz?owiek ci
powiedzia?: We? i chod??» Lecz uzdrowiony nie wiedzia?, kim On
jest; albowiem Jezus odsun?? si? od t?umu, który by? w tym
miejscu. Potem Jezus znalaz? go w ?wi?tyni i rzek? do niego: «Oto
wyzdrowia?e?. Nie grzesz ju? wi?cej, aby ci si? co? gorszego nie
przydarzy?o». Cz?owiek ów odszed? i doniós? ?ydom, ?e to Jezus go
uzdrowi?. I dlatego ?ydzi prze?ladowali Jezusa, ?e to uczyni? w
szabat.

«Gdy Jezus ujrza? go le??cego, (...)rzek? do niego: ‘Czy chcesz sta? si? zdrowym?’»
Rev. D. Àngel CALDAS i Bosch
(Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, ?wi?ty Jan mówi ze sceny sadzawki Betsaidy. Przypomina?a raczej
poczekalni? szpitala urazowego: «le?a?o mnóstwo chorych: niewidomych, chromych,
sparali?owanych» (Jan 5:03). Jezus zaszed? tam.
To ciekawe, Jezus jest zawsze tam, gdzie pojawiaj? si? problemy. Wsz?dzie tam,
gdzie jest co? do “wyzwolenia”, co? aby uszcz??liwia? ludzi, tam Go znajdziemy.
Faryzeusze natomiast my?leli tylko o tym, ?e jest sobota. Ich z?a wiara zabija?a
ducha. Z?e intencje wida? bylo w ich spojrzeniach. Nie ma bardziej g?uchego jak
ten, który nie chce zrozumie?.

Bohater cudu by? przez trzydzie?ci osiem lat niepe?nosprawny. «Czy chcesz sta? si?
zdrowym?» (Jan 05:06), Jezus pyta. Od dawna zmaga? si? na pró?no, poniewa? nie
znalaz? Jezusa. W ko?cu znalaz? Cz?owieka. Pi?? kru?ganków sadzawki Betsaidy
zagrzmia?o, gdy zabrzmia? g?os Mistrza: «Wsta?, we? swoje ?o?e i chod?!» (Jan
5:08). To by?a kwestia chwili.
G?os Chrystusa jest g?osem Boga. Wszystko by?o nowe w tym starym paralityku,
wyczerpanym przez zniech?cenie. Pó?niej, ?wi?ty Jan Chryzostom powie, ?e w
sadzawce Betsaidy uzdrawiano chorych na ciele, i w chrzcie odnawiali na duszy; tam
dzia?o si? to od czasu do czasu i dla jednego chorego. W chrzcie jest zawsze i dla
wszystkich. W obu przypadkach moc Boga przejawia si? w wodzie.
Bezradny paralityk na brzegu wody, nie przypommina ci do?wiadczania w?asnej
niemocy do czynienia dobra? Jak zamierzamy rozwi?za?, sami, to co ma
nadnaturalny zasi?g? Czy nie widzisz co dzie? wokó? siebie, konstelacji
sparali?owanych, którzy “poruszaj? si?” du?o, ale nie s? w stanie odst?pi? od
swojego braku wolno?ci? Grzech parali?uje, postarza, zabija. Musimy skierowa?
nasz wzrok na Jezusa. Jest nieodzowne, by On — Jego ?aska — zanurzy?a nas w
wodach modlitwy, spowiedzi, otwarto?ci ducha. Ty i ja mo?emy by? wiecznie
sparali?owani lub przewodnikami i instrumentami ?wiat?a.

