V Wtorek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( J 8,21-30): A oto znowu innym razem rzek? do
nich: «Ja odchodz?, a wy b?dziecie Mnie szuka? i w grzechu swoim
pomrzecie. Tam, gdzie Ja id?, wy pój?? nie mo?ecie». Rzekli wi?c
do Niego ?ydzi: «Czy?by mia? sam siebie zabi?, skoro powiada:
Tam, gdzie Ja id?, wy pój?? nie mo?ecie?» A On rzek? do nich:
«Wy jeste?cie z nisko?ci, a Ja jestem z wysoka. Wy jeste?cie z tego
?wiata, Ja nie jestem z tego ?wiata. Powiedzia?em wam, ?e
pomrzecie w grzechach swoich. Tak, je?eli nie uwierzycie, ?e JA
JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich».

Powiedzieli do Niego: «Kim?e Ty jeste??» Odpowiedzia? im Jezus:
«Przede wszystkim po có? jeszcze do was mówi?? Wiele mam o was
do powiedzenia i do s?dzenia. Ale Ten, który Mnie pos?a? jest
prawdziwy, a Ja mówi? wobec ?wiata to, co us?ysza?em od Niego».
A oni nie poj?li, ?e im mówi? o Ojcu. Rzek? wi?c do nich Jezus:
«Gdy wywy?szycie Syna Cz?owieczego, wtedy poznacie, ?e JA
JESTEM i ?e Ja nic od siebie nie czyni?, ale ?e to mówi?, czego
Mnie Ojciec nauczy?. A Ten, który Mnie pos?a?, jest ze Mn?; nie
pozostawi? Mnie samego, bo Ja zawsze czyni? to, co si? Jemu
podoba». Kiedy to mówi?, wielu uwierzy?o w Niego.

«Gdy wywy?szycie Syna Cz?owieczego, wtedy poznacie, ?e JA JESTEM»
Rev. D. Josep Mª MANRESA Lamarca
(Valldoreix, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, we wtorek pi?tego tygodnia Wielkiego Postu, w tygodniu kontemplacji M?ki
Pa?skiej, On sam nas zaprasza by?my si? mu przypatrzyli z wyprzedzeniem jak na
krzy?u dokonuje naszego odkupienia: «Jezus Chrystus jest naszym kap?anem, jego

drogocenne cia?o jest nasz? ofiar?, któr? z?o?y? na drzewie krzy?a dla zbawienia
wszystkich ludzi» (?w. Jan Fisher).
«Gdy wywy?szycie Syna Cz?owieczego…» (J 8,28). W ten sposób, Chrystus
Ukrzy?owany – Chrystus „wywy?szony”! – jest wielkim i ostatecznym znakiem
mi?o?ci Ojca do upad?ej Ludzko?ci. Jego otwarte ramiona, rozci?gni?te mi?dzy
niebem a ziemi?, kre?l? nieusuwalny znak jego przyja?ni z nami lud?mi. Widz?c go
tak, wywy?szonego wobec naszego grzesznego spojrzenia, rozumiemy, ?e On JEST (J
8,28), i wtedy, podobnie jak s?uchaj?cy go ?ydzi, tak?e i my uwierzymy.
Tylko przyja?? która jest oswojona z Krzy?em mo?e da? nam zdolno?? do
zag??bienia si? w Sercu Odkupiciela. Wymaga? Ewangelii bez krzy?a, pozbawionej
chrze?cija?skiego rozumienia umartwienia, lub zanieczyszczon? poga?skimi lub
naturalistycznymi nalecia?o?ciami, które uniemo?liwiaj? zrozumienie warto?ci
zbawczej cierpienia, mo?e sprawi?, i? us?yszymy z ust Chrystusa: «Przede
wszystkim po có? jeszcze do was mówi??».
Niech nasze spojrzenie na Krzy?, spojrzenie uspokajaj?ce i kontemplatywne, b?dzie
pytaniem do Ukrzy?owanego, w którym bez ha?asu s?ów spytamy go: «Kim?e Ty
jeste??» (J 8,25). On nam odpowie, ?e jest «Drog?, Prawd? i ?yciem» (J 14,6),
krzewem winnym, w którym je?li nie jeste?my zaszczepieni nie mo?emy da? owocu,
gdy? tylko On ma s?owa ?ycia wiecznego. Dlatego, je?li nie wierzymy, ?e On JEST,
umrzemy w naszych grzechach. B?dziemy ?yli, bez w?tpienia, i b?dziemy ?yli ju? tu
na ziemi ?yciem niebia?skim je?li nauczymy si? od Niego radosnego przekonania, ?e
Ojciec jest z nami, i nie zostawia nas samych. W ten sposób b?dziemy na?ladowa?
Syna w wykonywaniu zawsze tego, co si? podoba Ojcu.

