V Poniedzia?ek Wielkiego Postu (A y B)
Tekst Ewangelii ( J 8,1-11): Jezus natomiast uda? si? na Gór?
Oliwn?, ale o brzasku zjawi? si? znów w ?wi?tyni. Ca?y lud
schodzi? si? do Niego, a On usiad?szy naucza? ich.

Wówczas uczeni w Pi?mie i faryzeusze przyprowadzili do Niego
kobiet? któr? pochwycono na cudzo?óstwie, a postawiwszy j?
po?rodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, t? kobiet? dopiero
pochwycono na cudzo?óstwie. W Prawie Moj?esz nakaza? nam takie
kamienowa?. A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiaj?c Go na
prób?, aby mieli o co Go oskar?y?. Lecz Jezus nachyliwszy si? pisa?
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci?gu Go pytali, podniós? si? i
rzek? do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na
ni? kamie?». I powtórnie nachyliwszy si? pisa? na ziemi.

Kiedy to us?yszeli, wszyscy jeden po drugim zacz?li odchodzi?,
poczynaj?c od starszych, a? do ostatnich. Pozosta? tylko Jezus i
kobieta, stoj?ca na ?rodku. Wówczas Jezus podniós?szy si? rzek? do
niej: «Kobieto, gdzie? oni s?? Nikt ci? nie pot?pi??» A ona
odrzek?a: «Nikt, Panie!» Rzek? do niej Jezus: «I Ja ciebie nie
pot?piam. - Id?, a od tej chwili ju? nie grzesz!».

«Id?, a od tej chwili ju? nie grzesz»
Rev. D. Jordi PASCUAL i Bancells
(Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj przygl?damy si? w Ewangelii Mi?osiernemu Obliczu Jezusa. Bóg jest
Mi?o?ci?, Mi?o?ci?, która przebacza, Mi?o?ci?, która lituje si? nad naszymi
s?abo?ciami, Mi?o?ci?, która zbawia. Uczeni w Pi?mie i faryzeusze «przyprowadzili

do Niego kobiet?, któr? pochwycono na cudzo?óstwie» (J 8,4) i pytaj? Pana: «A Ty
co mówisz?» (J 8,5). Nie interesuje ich jednak pod??anie za nauk? Jezusa, ale
mo?liwo?? oskar?enia go o ?amanie Prawa Moj?eszowego. Nauczyciel jednak
wykorzystuje t? okazj?, aby pokaza?, i? On przyszed? szuka? grzeszników, podnosi?
upad?ych, wzywa? ich do nawrócenia i pokuty. I oto w?a?nie przes?anie Wielkiego
Postu dla nas, poniewa? wszyscy jeste?my grzesznikami i wszyscy potrzebujemy
zbawczej ?aski Boga.
Mówi si?, ?e dzisiejszy ?wiat zatraci? poczucie grzechu. Wielu nie potrafi ju?
odró?ni? dobra od z?a ani nie zna ich przyczyny. Tak samo mo?na powiedzie? – w
sposób pozytywny – ?e zatracono poczucie Mi?o?ci do Boga: Mi?o?ci, któr? Bóg nas
darzy, i – z naszej strony – wzajemno?ci, o któr? ta Mi?o?? prosi. Kto kocha, nie
obra?a. Kto wie, ?e jest darzony mi?o?ci? i przebaczeniem, mi?o?ci? odpowiada na
Mi?o??: «Zapytano Przyjaciela, jakie jest ?ród?o mi?o?ci. Odpowiedzia?, ?e owo, w
którym Ukochany obmy? nas z naszych win» (Rajmund Llull).
Dlatego te?, sensem nawrócenia i pokuty, w?a?ciwych dla Wielkiego Postu, jest
stan?? twarz? w twarz z Bogiem, spojrze? w oczy Pana na Krzy?u, pój?? do Niego,
?eby osobi?cie wyzna? mu swoje grzechy w sakramencie Pokuty. I tak jak kobiecie z
Ewangelii, Jezus powie i nam: «I Ja ciebie nie pot?piam. - Id?, a od tej chwili ju?
nie grzesz!» (J 8,11). Bóg wybacza, ale to wybaczenie niesie ze sob? pewien wymóg,
pewne zobowi?zanie: Nie grzesz wi?cej!

