V Wtorek Wielkanocy
Tekst Ewangelii ( J 14,27-31a): Wtedy Jezus rzek? do uczniów:
«Pokój zostawiam wam, pokój mój daj? wam. Nie tak jak daje
?wiat, Ja wam daj?. Niech si? nie trwo?y serce wasze ani si? l?ka!
S?yszeli?cie, ?e wam powiedzia?em: Odchodz? i przyjd? znów do
was. Gdyby?cie Mnie mi?owali, rozradowaliby?cie si?, ?e id? do
Ojca, bo Ojciec wi?kszy jest ode Mnie. A teraz powiedzia?em wam o
tym, zanim to nast?pi, aby?cie uwierzyli, gdy si? to stanie. Ju? nie
b?d? z wami wiele mówi?, nadchodzi bowiem w?adca tego ?wiata.
Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech ?wiat si? dowie, ?e
Ja mi?uj? Ojca, i ?e tak czyni?, jak Mi Ojciec nakaza?».

«Pokój mój daj? wam. Nie tak jak daje ?wiat, Ja wam daj?»
Rev. D. Enric CASES i Martín
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus wprost mówi nam o krzy?u: zostawia nam pokój, lecz za cen? jego
bolesnego odej?cia z tego ?wiata. Czytamy dzi? jego s?owa wypowiedziane przed
m?k? Krzy?a, lecz napisane po Zmartwychwstaniu. Swoj? ?mierci? na Krzy?u
zwyci??y? ?mier? i strach. Daje nam pokój «nie tak jak daje ?wiat» (cf. J 14,27),
lecz czyni to przechodz?c przez ból i upokorzenie i w ten sposób okazuj?c nam sw?
mi?osiern? mi?o??.
Do chwili kiedy grzech wszed? do ?wiata, ?ycie cz?owieka jest nieuchronnie
zwi?zane z cierieniem. Czasem jest to ból fizyczny, a innym razem moralny, jeszcze
innym chodzi o ból duchowy..., i wszystkich nas dosi?ga ?mier?. Bóg w swej
niesko?czonej mi?o?ci pozostawi? nam lekarstwo, by?my mieli pokój po?ród
cierpienia i bólu: On przyj?? odej?cie z tego ?wiata przez bram? bolesn? i pe?n?
spokoju.
Dlaczego to zrobi?? Poniewa? w ten sposób ludzki ból – w po??czeniu z Chrystusem
– staje si? odkupieniem, które uwalnia od grzechu. «W Krzy?u Chrystusa nie tylko
Odkupienie dokona?o si? przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zosta?o te?

odkupione» (Jan Pawe? II). Jezus Chrystus cierpia? z pokor? poddaj?c si? woli
Boga niebieskiego i w tym akcie pos?usze?stwa dobrowolnie odda? siebie dla
naszego zbawienia.
Pewien nieznany autor z II wieku w?o?y? w usta Chrystusa nast?puj?ce s?owa:
«Spójrz na plwociny na mej twarzy, przyj??em je dla ciebie, aby przywróci? ci
proste tchnienie ?ycia. Spójrz na moje obite policzki, znios?em to bicie, aby
upodobni? do siebie twój zniszczony obraz. Spójrz na rany na mych plecach, które
mi zadano, bym z twoich pleców zdj?? ci??ar twych grzechów. Spójrz na me r?ce
przygwo?d?one brutalnie do drzewa krzy?a, to dla ciebie, bo nieszcz?sny
wyci?gn??e? kiedy? swoj? r?k? do zakazanego drzewa».

