IV Pi?tek Wielkanocy
Tekst Ewangelii ( J 14,1-6): Niech si? nie trwo?y serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest
mieszka? wiele. Gdyby tak nie by?o, to bym wam powiedzia?. Id?
przecie? przygotowa? wam miejsce. A gdy odejd? i przygotuj? wam
miejsce, przyjd? powtórnie i zabior? was do siebie, aby?cie i wy byli
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drog?, dok?d Ja id?». Odezwa? si? do
Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dok?d idziesz. Jak wi?c mo?emy
zna? drog??» Odpowiedzia? mu Jezus: «Ja jestem drog? i prawd?, i
?yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

«Ja jestem drog? i prawd?, i ?yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie»
Rev. D. Josep Mª MANRESA Lamarca
(Valldoreix, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj w ten czwarty Pi?tek Wielkanocy Jezus zaprasza nas do spokoju. Rozwaga i
rado?? p?yn? jak rzeka pokoju z jego zmartwychwsta?ego Serca wprost do serc
naszych poruszonych i niespokojnych, wielokrotnie zm?czonych dzia?aniem równie
gor?czkowym co ja?owym.
S? nasze czasy naznaczone wzburzeniem, nerwowo?ci? i stresem. To czasy, w
których Ojciec k?amstwa zatru? inteligencj? ludzi, by nazywali dobro z?em i z?o
dobrem, o?wiecali si? ciemno?ci? i zaciemniali ?wiat?em; zasia? on w duszach
ludzkich zw?tpienie i sceptycyzm, które zabijaj? w nich wszelki przejaw nadziei
perspektyw? obfito?ci, której ?wiat swymi z?udnymi pochlebstwami ani nie potrafi,
ani nie mo?e da?.
Owoce tej szata?skiej dzia?alno?ci s? wyra?nie widoczne: ubóstwienie “bezsensu” i
utrata transcendencji przez tak wiele kobiet i m??czyzn, którzy nie tyle zapomnieli,
co zagubili drog?, poniewa? wcze?niej zapomnieli o Drodze. Wojny, wszelkiego typu
przemoc, zamkni?cie si? i egoizm wobec ?ycia (antykoncepcja, aborcja, eutanazja...),
rozbite rodziny, m?odo?? bez okre?lonego kierunku – to wszystko wielkie k?amstwo,

na którym opiera si? wi?ksza cz??? sm?tnego spo?ecznego rusztowania, tego jak?e
wychwalanego “post?pu”.
I po?ród tego wszystkiego Jezus, Ksi??? Pokoju powtarza ludziom dobrej woli ze
sw? niesko?czon? ?agodno?ci?: «Niech si? nie trwo?y serce wasze. Wierzycie Boga?
I we Mnie wierzcie!» (J 14,1). Po prawicy Ojca, On z czu?o?ci? oczekuje chwili, w
której spe?ni si? Jego mi?osierne marzenie i b?dzie mia? nas przy Sobie, «aby?cie i
wy byli tam, gdzie Ja jestem» (J 14,3). Nie mo?emy usprawiedliwia? si? jak Tomasz.
My owszem znamy drog?. My, dzi?ki czystej ?asce znamy ?cie?k?, która prowadzi
do Ojca, w którego domu jest mieszka? wiele. W niebie czeka na nas miejsce, które
na zawsze pozostanie puste, je?li my go nie zajmiemy. Zbli?my si? wi?c bez trwogi z
pe?nym zaufaniem do Anio?a, który jest jedyn? Drog?, nieodwo?aln? Prawd? i
?yciem w obfito?ci.

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Je?li go kochasz, id? za nim. Chcesz wiedzie? któr?dy masz i???: ‘Ja jestem drog?, prawd? i
?yciem’. Razem z Ojcem On jest prawd? i ?yciem; przyj?wszy cia?o sta? si? drog?» (?wi?ty
Augustyn)

«‘W domu Ojca’ jest miejsce przygowane przez Jezusa. B?dzie móg? do niego wej?? ucze? i na
wieczno?? tam pozosta? wraz z Mistrzem, uczestnicz?c w tej samej rado?ci. Jest tylko jedna
droga, aby ten cel osi?gn??: Chrystus» (?wi?ty Jan Pawe? II)

«Wiara w Niego wprowadza uczniów w poznanie Ojca, poniewa? Jezus jest "drog? i prawd?, i
?yciem" (J 14, 6). Wiara przynosi owoce w mi?o?ci: zachowywanie Jego s?owa, wierno?? Jego
przykazaniom, trwanie z Nim w Ojcu (…)» (Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, nr 2614)

