Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Tekst Ewangelii ( ?k 24,35-48): Oni równie? opowiadali, co ich
spotka?o w drodze, i jak Go poznali przy ?amaniu chleba. A gdy
rozmawiali o tym, On sam stan?? po?ród nich i rzek? do nich:
«Pokój wam!» Zatrwo?onym i wyl?k?ym zdawa?o si?, ?e widz?
ducha. Lecz On rzek? do nich: «Czemu jeste?cie zmieszani i
dlaczego w?tpliwo?ci budz? si? w waszych sercach? Popatrzcie na
moje r?ce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie si? Mnie i przekonajcie:
duch nie ma cia?a ani ko?ci, jak widzicie, ?e Ja mam». Przy tych
s?owach pokaza? im swoje r?ce i nogi. Lecz gdy oni z rado?ci
jeszcze nie wierzyli i pe?ni byli zdumienia, rzek? do nich: «Macie tu
co? do jedzenia?» Oni podali Mu kawa?ek pieczonej ryby. Wzi?? i
jad? wobec nich.

Potem rzek? do nich: «To w?a?nie znaczy?y s?owa, które mówi?em
do was, gdy by?em jeszcze z wami: Musi si? wype?ni? wszystko, co
napisane jest o Mnie w Prawie Moj?esza, u Proroków i w
Psalmach». Wtedy o?wieci? ich umys?y, aby rozumieli Pisma, i
rzek? do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz b?dzie cierpia? i
trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imi? Jego g?oszone b?dzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz?wszy
od Jerozolimy. Wy jeste?cie ?wiadkami tego.

«Pokój wam!»
Rev. D. Joan Carles MONTSERRAT i Pulido
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Dzisiaj, zmartwychwsta?y Chrystus wita si? z uczniami, na nowo, z przes?aniem
pokoju: «Pokój wam» (?k 24,36). W ten sposób rozwiewa l?ki i uprzedzenia, które

Aposto?owie odczuwali w dniach m?ki i samotno?ci.
On nie jest duchem, jest ca?kiem prawdziwy, to czasem strach w naszym ?yciu
przybiera posta? jedynej rzeczywisto?ci. Czasem decyduje brak wiary i ?ycia
wewn?trznego: strach staje si? nasz? rzeczywisto?ci? i obraz Chrystusa zaciera si?
w naszym ?yciu. Obecno?? Chrystusa w ?yciu chrze?cijanina oddala w?tpliwo?ci,
o?wietla nasz? egzystencj?, a szczególnie te zak?tki, których nie mo?e rozja?ni?
?adna ludzka si?a. ?wi?ty Grzegorz z Nazjanzu wzywa: «Powinni?my si? wstydzi?
unikania przes?ania pokoju, które Pan zostawi? nam odchodz?c z tego ?wiata. Pokój
to s?odkie s?owo i poj?cie, o którym wiemy, ?e pochodzi od Boga, i jak mówi
Aposto? do Filipian: ‘Pokój Boga’; a ?e jest Bo?y pokazuje tak?e mówi?c do
Efezjan: ‘On jest naszym pokojem’».
Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje sens wszelkim kolejom naszego losu i
uczuciom, pomaga odzyskiwa? spokój i koi w ciemno?ciach ?ycia. Inne ma?e
?wiat?a, które spotykamy w ?yciu maj? sens tylko dzi?ki tej ?wiat?o?ci.
«Musi si? wype?ni? wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Moj?esza, u
Proroków i w Psalmach...»: i potem «wtedy o?wieci? ich umys?y, aby rozumieli
Pisma» (?k 24,44-45), jak post?pi? z uczniami z Emaus. Równie? nas pragnie Pan
otworzy? na sens Pisma w naszym ?yciu; pragnie przemienia? nasze biedne serca w
serca p?on?ce, takie jak Jego Serce: wyja?nij?ce Pismo i dzielenie Chleba,
Eucharysti?. Innymi s?owy zadaniem dla chrze?cijanina jest zobaczenie jak On chce
przemienia? nasz? histori? w histori? zbawienia.

