V ?roda Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( J 8,31-42): Wtedy powiedzia? Jezus do ?ydów,
którzy Mu uwierzyli: «Je?eli b?dziecie trwa? w nauce mojej,
b?dziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd?, a prawda
was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jeste?my potomstwem Abrahama
i nigdy nie byli?my poddani w niczyj? niewol?. Jak?e? Ty mo?esz
mówi?: "Wolni b?dziecie?"» Odpowiedzia? im Jezus: «Zaprawd?,
zaprawd?, powiadam wam: Ka?dy, kto pope?nia grzech, jest
niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze,
lecz Syn przebywa na zawsze. Je?eli wi?c Syn was wyzwoli, wówczas
b?dziecie rzeczywi?cie wolni. Wiem, ?e jeste?cie potomstwem
Abrahama, ale wy usi?ujecie Mnie zabi?, bo nie przyjmujecie mojej
nauki. G?osz? to, co widzia?em u mego Ojca, wy czynicie to, co?cie
s?yszeli od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzek? do nich Jezus: «Gdyby?cie byli dzie?mi Abrahama, to by?cie
pe?nili czyny Abrahama. Teraz usi?ujecie Mnie zabi?, cz?owieka,
który wam powiedzia? prawd? us?yszan? u Boga. Tego Abraham nie
czyni?. Wy pe?nicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «My?my
si? nie urodzili z nierz?du, jednego mamy Ojca - Boga». Rzek? do
nich Jezus: «Gdyby Bóg by? waszym Ojcem, to i Mnie by?cie
mi?owali. Ja bowiem od Boga wyszed?em i przychodz?. Nie
wyszed?em od siebie, lecz On Mnie pos?a?.

«Gdyby Bóg by? waszym Ojcem, to i Mnie by?cie mi?owali»
Pe. Givanildo dos SANTOS Ferreira
(Brasilia, Brazylia)

Dzisiaj, Jezus kieruje ostre s?owa do ?ydów. Nie do jakiegokolwiek ?yda, ale
dok?adnie do tych, którzy przyj?li wiar?: Jezus zwróci? si? do tych «którzy Mu
uwierzyli» (J 8,31). Bez w?tpienia ten dialog Jezusa odzwierciedla pocz?tki
trudno?ci spowodowane przez chrze?cijan judaizuj?cych w pocz?tkach Ko?cio?a.
Jako ?e byli oni potomkami Abrahama wedle wi?zów krwi, ci sami uczniowie Jezusa
uwa?ali si? za lepszych, nie tylko od ludzi ?yj?cych z dala od wiary, ale tak?e
lepszych od jakiegokolwiek ucznia nie-?yda uczestnicz?cego w tej samej wierze.
Mówili: «Jeste?my potomstwem Abrahama» (J 8,33); «Ojcem naszym jest Abraham»
(w. 39); «jednego mamy Ojca - Boga» (w. 41). Pomimo faktu, ?e byli uczniami
Jezusa, mamy wra?enie, ?e Jezus nie znaczy? dla nich nic, niczego nie dodawa? do
tego co ju? posiadali. I tu w?a?nie znajduje si? wielki b??d ich wszystkich:
„prawdziwi synowie” nie s? potomkami wedle krwi, ale s? nimi dziedzice obietnicy,
czyli ci którzy uwierzyli (por. Rz 9,6-8). Bez wiary w Jezusa nie jest mo?liwe aby
kto? móg? osi?gn?? obietnic? Abrahama. Do tego, mi?dzy uczniami «nie ma ju?
?yda ani poganina, nie ma ju? niewolnika ani cz?owieka wolnego, nie ma ju?
m??czyzny ani kobiety» poniewa? wszyscy s? bra?mi na mocy chrztu (por. Gal 3,2728).
Nie pozwólmy by nas opanowa?a duchowa pycha. Pochodz?cy z judaizmu
chrze?cijanie uwa?ali si? za lepszych od innych chrze?cijan. Nie ma potrzeby mówi?
tu o braciach od??czonych. Pomy?lmy o nas samych. Ile? razy niektórzy katolicy
uwa?ali si? za lepszych od innych katolików poniewa? s? w tym czy innym ruchu,
poniewa? zachowuj? tak? czy inn? duchow? dyscyplin?, poniewa? uczestnicz? w
takim czy innym rycie liturgicznym! Jedni – poniewa? s? bogatsi, inni – poniewa?
wi?cej studiowali. Jedni – poniewa? zajmuj? wa?ne stanowiska; inni – poniewa?
wywodz? si? z szlacheckich rodzin… «Chcia?bym aby ka?dy z was czu? rado??
bycia chrze?cijaninem… Bóg prowadzi swój Ko?ció?, podtrzymuje go zawsze, a
tak?e i przede wszystkim w trudnych momentach» (Benedykt XVI).

