V Niedziela Wielkiego Postu (B)
Tekst Ewangelii ( J 12,20-33): A w?ród tych, którzy przybyli, aby
odda? pok?on [Bogu] w czasie ?wi?ta, byli te? niektórzy Grecy. Oni
wi?c przyst?pili do Filipa, pochodz?cego z Betsaidy Galilejskiej, i
prosili go mówi?c: «Panie, chcemy ujrze? Jezusa». Filip poszed? i
powiedzia? Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli
Jezusowi. A Jezus da? im tak? odpowied?: «Nadesz?a godzina, aby
zosta? uwielbiony Syn Cz?owieczy. Zaprawd?, zaprawd?, powiadam
wam: Je?eli ziarno pszenicy wpad?szy w ziemi? nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale je?eli obumrze, przynosi plon obfity. Ten,
kto kocha swoje ?ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ?ycia na tym
?wiecie, zachowa je na ?ycie wieczne. A kto by chcia? Mi s?u?y?,
niech idzie za Mn?, a gdzie Ja jestem, tam b?dzie i mój s?uga. A
je?li kto? Mi s?u?y, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja dozna?a l?ku i có? mam powiedzie?? Ojcze,
wybaw Mnie od tej godziny. Nie, w?a?nie dlatego przyszed?em na t?
godzin?. Ojcze, ws?aw Twoje imi?!». Wtem rozleg? si? g?os z nieba:
«Ju? ws?awi?em i jeszcze ws?awi?». T?um stoj?cy [to] us?ysza? i
mówi?: «Zagrzmia?o!» Inni mówili: «Anio? przemówi? do Niego».
Na to rzek? Jezus: «G?os ten rozleg? si? nie ze wzgl?du na Mnie,
ale ze wzgl?du na was. Teraz odbywa si? s?d nad tym ?wiatem.
Teraz w?adca tego ?wiata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy
zostan? nad ziemi? wywy?szony, przyci?gn? wszystkich do siebie».
To powiedzia? zaznaczaj?c, jak? ?mierci? mia? umrze?.

«Je?eli ziarno pszenicy wpad?szy w ziemi? nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
je?eli obumrze, przynosi plon obfity»

Rev. D. Ferran JARABO i Carbonell
(Agullana, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, w ostatnim etapie Wielkiego Postu, Ko?ció? proponuje nam t? Ewangeli?
aby?my byli dobrze przygotowani na Niedziel? Palmow? oraz mieli ?wiadomo??
nadchodz?cych wydarze?, najwa?niejszych w ?yciu chrze?cija?skim. Via Crucis
(Droga Krzy?owa) dla chrze?cijanina to via lucis (droga ?wiat?a), umieranie to
ponowne narodziny, i, co wi?cej, trzeba umrze? aby naprawd? ?y?.
W pierwszej cz??ci Ewangelii, Jezus mówi swoim Aposto?om: «Je?eli ziarno
pszenicy wpad?szy w ziemi? nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je?eli obumrze,
przynosi plon obfity» (J 12,24). ?w. Augustyn komentuje to nast?puj?co: «Jezus
nazywa? Siebie ziarnem, które mia?o obumrze?, aby nast?pnie rozmno?y? si?;
musia? On umrze? ze wzgl?du na niewiar? ?ydów, aby da? plon wiary wszystkim
narodom». Chleb Eucharystyczny, zrobiony z ziaren pszenicy rozmna?a si? i ?amie,
aby by? po?ywieniem dla wszystkich chrze?cijan. M?cze?ska ?mier? zawsze daje
owoce; dlatego te? „ten, kto kocha swoje ?ycie”, paradoksalnie „traci je”. Chrystus
umiera, aby dzi?ki swojej krwi da? owoce: my z kolei powinni?my go na?ladowa?,
aby wraz z nim zmartwychwsta? i da? owoc. Ile osób w ciszy oddaje swoje ?ycie dla
dobra bli?nich? Powinni?my uczy? si? w ciszy i pokorze stawa? si? ziarnem, które
umiera, aby powróci? do ?ycia.
Ewangelia tej niedzieli ko?czy si? wezwaniem do kroczenia w ?wietle Syna, który
zostanie wywy?szony nad ziemi?: «A Ja, gdy zostan? nad ziemi? wywy?szony,
przyci?gn? wszystkich do siebie» (J 12,32). Musimy prosi? dobrego Boga, aby by?o
w nas tylko ?wiat?o i aby nauczy? nas rozwiewa? wszelkie mroki. Teraz jest Bo?a
chwila, nie stra?my jej! «?picie?, Czas, który zosta? wam dany mija!» (?w. Ambro?y
z Mediolanu). Nie mo?emy przesta? by? ?wiat?em w tym ?wiecie. Tak jak ksi??yc
otrzymuje swoje ?wiat?o od s?o?ca, my musimy odbija? ?wiat?o Boga dla innych.

