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Tekst Ewangelii ( J 7,1-2.10.14.25-30): Potem Jezus obchodzi?
Galile?. Nie chcia? bowiem chodzi? po Judei, bo ?ydzi mieli zamiar
Go zabi?. A zbli?a?o si? ?ydowskie ?wi?to Namiotów. Kiedy za?
bracia Jego udali si? na ?wi?to, wówczas poszed? i On, jednak?e nie
jawnie, lecz skrycie.

Tymczasem dopiero w po?owie ?wi?t przyby? Jezus do ?wi?tyni i
naucza?. Niektórzy z mieszka?ców Jerozolimy mówili: «Czy? to nie
jest Ten, którego usi?uj? zabi?? A oto jawnie przemawia i nic Mu
nie mówi?. Czy?by zwierzchnicy naprawd? si? przekonali, ?e On
jest Mesjaszem? Przecie? my wiemy, sk?d On pochodzi, natomiast
gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie b?dzie wiedzia?, sk?d jest». A Jezus,
ucz?c w ?wi?tyni, zawo?a? tymi s?owami: «I Mnie znacie, i wiecie,
sk?d jestem. Ja jednak nie przyszed?em sam od siebie; lecz
prawdziwy jest Ten, który Mnie pos?a?, którego wy nie znacie. Ja
Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie pos?a?». Zamierzali wi?c
Go pojma?, jednak?e nikt nie podniós? na Niego r?ki, poniewa?
godzina Jego jeszcze nie nadesz?a.

«Nikt nie podniós? na Niego r?ki, poniewa? godzina Jego jeszcze nie nadesz?a»
Fr. Matthew J. ALBRIGHT
(Andover, Ohio, Stany Zjednoczone)

Dzisiaj Ewangelia pozwala zastanowi? si? nad zamieszaniem, jakie wywo?ywa?o
rozpoznawanie Jezusa Chrystusa i jego misji. Ludzie postawieni twarz? w twarz z
Jezusem s? pe?ni uprzedze? i nieporozumie? co do tego kim On jest, jak w Nim
wype?niaj? si? proroctwa Starego Testamentu i czego On dokonuje. Podejrzenia i
uprzedzenia prowadz? do frustracji i z?o?ci. Tak by?o zawsze: zamieszanie wokó?

Chrystusa i nauczania Ko?cio?a budzi kontrowersje i podzia?y religijne. Stado ulega
rozproszeniu, kiedy owce nie rozpoznaj? pasterza!
Lud mówi: «Przecie? wiemy sk?d On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie,
nikt nie b?dzie wiedzia?, sk?d jest» (J 7,27), i dochodz? do wniosku, ?e Jezus nie
mo?e by? Mesjaszem, gdy? nie pasuje do wyobra?enia “Mesjasza”, o którym byli
pouczeni. Z drugiej strony widz?, ?e zwierzchnicy i kap?ani chc? go zabi?, ale
porusza si? On swobodnie i nikt go nie aresztuje. W ko?cu zadaj? pytanie «czy?by
zwierzchnicy naprawd? si? przekonali, ?e On jest Mesjaszem?» (J 7,26).
Pan Jezus oddala te w?tpliwo?ci nazywaj?c Siebie samego pos?anym przez
“prawdziwego” (cf. Jn 7,28). Zgodnie z opisem ?w. Jana, Chrystus zdaje sobie
spraw? z tej sytuacji, ale nikt nie podnosi na niego r?ki, gdy? nie nadesz?a jeszcze
godzina Jego pe?nego objawienia i wype?nienia misji. Pan Jezus nie spe?nia
oczekiwa? ludu, ukazuj?c si? nie jako lider i wybawca z rzymskiego ucisku, ale jako
“Cierpi?cy S?uga” Izajasza.
Papie? Franciszek napisa?: «Rado?? Ewangelii nape?nia serce i ca?e ?ycie tych,
którzy spotykaj? si? z Jezusem». Pilne jest wezwanie, aby?my pomagali ka?demu
wyj?? poza przypuszczenia i uprzedzenia co do tego, kim jest Pan Jezus i czym jest
Ko?ció?, u?atwiaj?c innym spotkanie z Jezusem. Bo kiedy cz?owiek do?wiadcza, kim
naprawd? jest Jezus, obfituj? rado?? i pokój.

«Nikt nie podniós? na Niego r?ki, poniewa? godzina Jego jeszcze nie nadesz?a»
+ Rev. D. Josep VALL i Mundó
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jan Ewangelista mówi nam, ?e godzina Jezusa «jeszcze nie nadesz?a» (J
7,30). Odnosi si? on do godziny Krzy?a, w której to Chrystus dokona? pi?knego
aktu oddania si? w ofierze za grzechy ca?ej ludzko?ci. Jeszcze nie nadesz?a godzina,
ale jest ju? blisko. To w Wielki Pi?tek Pan dope?ni woli Ojca Niebieskiego i poczuje
– jak pisa? kardyna? Wojty?a – ca?y ci??ar «tej decyduj?cej godziny, w ci?gu
której S?uga Jahwe ma dope?ni? proroctwa Izajasza, wypowiadaj?c swoje "tak"».
Chrystus – poprzez nieustanne pragnienie kap?a?stwa – cz?sto wspomina o tej
ostatniej i decyduj?cej godzinie (Mt 26,45; Mk 14,35; ?k 22,53; J 7,30; 12,27; 17,1).
Ca?e ?ycie Pana b?dzie zdominowane przez t? godzin? ostateczn?, a On b?dzie jej
pragn?? ca?ym sercem: «Chrzest mam przyj?? i jakiej doznaj? udr?ki, a? si? to

stanie.» (?k 12,50); oraz: «By?o to przed ?wi?tem Paschy. Jezus wiedz?c, ?e
nadesz?a Jego godzina przej?cia z tego ?wiata do Ojca, umi?owawszy swoich na
?wiecie, do ko?ca ich umi?owa?.» (J 13,1). Tamtego pi?tku, nasz Zbawca oddaje
Swojego Ducha w r?ce Ojca i od tego momentu misja, któr? wype?ni? staje si? misj?
Ko?cio?a i wszystkich jego cz?onków, o?ywionych Duchem ?wi?tym.
Pocz?wszy od godziny Getsemani, ?mierci na Krzy?u i Zmartwychwstania, ?ycie
Chrystusa «prowadzi ca?? histori?» (Katechizm Ko?cio?a Katolickiego n. 1165).
?ycie, praca, modlitwa, ofiara Chrystusa s? teraz widoczne w Jego Ko?ciele: trwa
równie? godzina Cia?a Chrystusowego; Jego godzina staje si? nasz? godzin?,
godzin? towarzyszenia Panu w modlitwie w Getsemani,«konanie Jezusa trwa? b?dzie
a? do sko?czenia ?wiata – jak twierdzi? Pascal - nie nale?y spa? w tym czasie». Jest
to godzina post?powania jak ?ywi cz?onkowie Chrystusa. Dlatego te?, «Modlitwa
Godziny Jezusa pozostaje na zawsze Jego modlitw?, podobnie jak Jego Pascha, która
wype?ni?a si? "raz na zawsze", pozostaje obecna w liturgii Jego Ko?cio?a»
(Katechizm Ko?cio?a Katolickiego n. 2746).

