V Pi?tek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( J 10,31-42): I znowu ?ydzi porwali kamienie, aby
Go ukamienowa?. Odpowiedzia? im Jezus: «Ukaza?em wam wiele
dobrych czynów pochodz?cych od Ojca. Za który z tych czynów
chcecie Mnie ukamienowa??» Odpowiedzieli Mu ?ydzi: «Nie chcemy
Ci? kamienowa? za dobry czyn, ale za blu?nierstwo, za to, ?e Ty
b?d?c cz?owiekiem uwa?asz siebie za Boga». Odpowiedzia? im
Jezus: «Czy? nie napisano w waszym Prawie: Ja rzek?em: Bogami
jeste?cie? Je?eli [Pismo] nazywa bogami tych, do których
skierowano s?owo Bo?e - a Pisma nie mo?na odrzuci? - to jak?e? wy
o Tym, którego Ojciec po?wi?ci? i pos?a? na ?wiat, mówicie:
"Blu?nisz", dlatego ?e powiedzia?em: "Jestem Synem Bo?ym?"
Je?eli nie dokonuj? dzie? mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Je?eli
jednak dokonuj?, to cho?by?cie Mnie nie wierzyli, wierzcie moim
dzie?om, aby?cie poznali i wiedzieli, ?e Ojciec jest we Mnie, a Ja w
Ojcu». I znowu starali si? Go pojma?, ale On uszed? z ich r?k. I
powtórnie uda? si? za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio
udziela? chrztu, i tam przebywa?. Wielu przyby?o do Niego,
mówi?c, i? Jan wprawdzie nie uczyni? ?adnego znaku, ale ?e
wszystko, co Jan o Nim powiedzia?, by?o prawd?. I wielu tam w
Niego uwierzy?o.

«Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienowa??»
Rev. D. Carles ELÍAS i Cao
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, w pi?tek, kiedy zosta? nam ju? tylko tydzie? do upami?tnienia ?mierci
Pana, Ewangelia przedstawia nam powody Jego skazania. Jezus stara si? ukazywa?
prawd?, ale ?ydzi maj? go za blu?nierc?, którego winni ukamienowa?. Jezus mówi o

dzie?ach, które wykonuje, dzie?ach Boga, które o Nim za?wiadczaj?, o tym jak mo?e
nada? sam sobie tytu? "Syna Bo?ego"... Jednak?e mówi w kategoriach zbyt
trudnych do zrozumienia dla jego przeciwników: "by? w prawdzie", "s?ucha? jego
g?osu"...; mówi do nich, by pod??ali za Nim i sprzymierzyli si? z Jego osob?, bo to
sprawia, ?e Jezus jest znany i kochany - «Panie, gdzie mieszkasz?», spytali go
uczniowie na pocz?tku Jego pos?ugi (Jn 1,38)-. Ale wszystko na pró?no: to co Jezus
próbuje powiedzie? jest tak wielkie, ?e nie mog? tego zrozumie?, zrozumiej? to tylko
mali i pro?ci, bo Królestwo jest schowane przed m?drymi i uczonymi.
Jezus walczy, by pokaza? im argumenty, które mogliby zaakceptowa?, ale jego
staranie jest pró?ne. Ostatecznie, zginie po to, by powiedzie? prawd? o Sobie
samym, przez bycie wiernym Sobie samemu, swojej to?samo?ci i swojej misji. Jako
prorok, przedstawi wezwanie do nawrócenia i zostanie odrzucony, nowe oblicze Boga
i zostanie opluty, nowe braterstwo i zostanie opuszczony.
Ponownie wznosi si? Krzy? Pana z ca?? swoj? si?? jak prawdziwy sztandar, jak
jedyna racja nie podlegaj?ca dyskusji: «O godna podziwu cnoto Krzy?a ?wi?tego! O
niewys?owiona chwa?o Ojca! W niej mo?emy rozwa?a? panowanie Boga, s?d nad
?wiatem i moc Ukrzy?owanego. O tak, Panie: przyci?gn??e? ku sobie wszystko
kiedy, codziennie wyci?gaj?c r?c? do ludu niesfornego i buntowniczego (Is 65,2),
ca?y wszech?wiat zrozumia?, ?e powinien sk?ada? pok?on przed Twym
majestatem!» (?w. Leon Wielki). Jezus musi uciec na drugi brzeg Jordanu y ci,
którzy naprawd? w Niego wierz? pod??aj? tam, gotowi na to by za nim pod??a? i go
s?ucha?.

