V Czwartek Wielkanocy
Tekst Ewangelii ( J 15,9-11): W owym czasie Jezus rzek? do
uczniów: «Jak Mnie umi?owa? Ojciec, tak i Ja was umi?owa?em.
Wytrwajcie w mi?o?ci mojej! Je?li b?dziecie zachowywa? moje
przykazania, b?dziecie trwa? w mi?o?ci mojej, tak jak Ja
zachowa?em przykazania Ojca mego i trwam w Jego mi?o?ci. To
wam powiedzia?em, aby rado?? moja w was by?a i aby rado??
wasza by?a pe?na».

«Jak Mnie umi?owa? Ojciec, tak i Ja was umi?owa?em»
Rev. D. Lluís RAVENTÓS i Artés
(Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj znów s?yszymy poufne wyznanie, które Jezus nam czyni w Wielki Czwartek:
«Jak Mnie umi?owa? Ojciec, tak i Ja was umi?owa?em.» (J 15,9). Mi?o?? Ojca do
Syna jest ogromna, ?agodna, bliska. Czytamy to w Ksi?dze Przys?ów, gdy zapewnia,
?e na d?ugo przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci, «ja by?am przy Nim mistrzyni?,
rozkosz? Jego dzie? po dniu, ca?y czas igraj?c przed Nim» (Prz 8,30). Tak samo
kocha nas i, oznajmiaj?c to proroczo w tej samej Ksi?dze, dodaje: «igraj?c na
okr?gu ziemi, znajduj?c rado?? przy synach ludzkich» (Prz 8,31).
Ojciec kocha Syna, a Jezus nie ustaje w mówieniu nam o tym: «A Ten, który Mnie
pos?a?, jest ze Mn?; nie pozostawi? Mnie samego, bo Ja zawsze czyni? to, co si?
Jemu podoba» (J 8,29). Ojciec og?osi? to bardzo g?o?no nad Jordanem, gdy
s?yszymy: «Ty? jest mój Syn umi?owany, w Tobie mam upodobanie» (Mk 1,11) i
pó?niej, na górze Tabor: «To jest mój Syn umi?owany, Jego s?uchajcie» (Mk 9,7).
Jezus odpowiedzia? «Abba», Ojcze! Teraz wyjawia nam, «jak Mnie umi?owa?
Ojciec, tak i Ja was umi?owa?em». A co my z tym zrobimy? Mo?emy trwa? w Jego
mi?o?ci, zachowywa? Jego przykazania, kocha? Wol? Ojca. Czy nie jest to
przyk?ad, który daje nam On?: «Ja zawsze robi? to, co Jemu si? podoba».
Ale my, którzy jeste?my s?abi, niestali, tchórzliwi i —czemu by tego nie

powiedzie?— nawet ?li, tracimy na zawsze Jego przyja??? Nie, On nie pozwoli,
?eby?my byli kuszeni ponad nasze si?y! Ale je?li kiedykolwiek odejdziemy od Jego
przykaza?, pro?my Go o ?ask?, by wróci? biegiem jak syn marnotrawny do domu
Ojca i przyst?pi? do sakramentu Pokuty, aby otrzyma? przebaczenie za nasze
grzechy. «Tak i Ja was umi?owa?em —mówi nam Jezus—. To wam powiedzia?em,
aby rado?? moja w was by?a i aby rado?? wasza by?a pe?na. » (J 15,9.11).

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Mój Bo?e, Trójca, któr? adoruj? uspokaja moj? dusz?. Uczy? z niej Swoje niebo, Swój dom i
miejsce Twego odpoczynku. Abym nigdy Ci? nie opu?ci?a w niej i wiecznie w niej by?a,
ca?kowicie przebudzona w wierze, adoracji i oddaniu si? bez reszty Twojemu stwórczemu
dzia?aniu» (B?ogos?awiona El?bieta od Przenaj?wi?tszej Trójcy)

«Bóg potrafi przemieni? w mi?o?? nawet najtrudniejsze i najbardziej przyt?aczaj?ce rzeczy w
naszym ?yciu. Najwa?niejsze, by?my pozostali ‘wszczepieni’ w winoro?l Chrystusa» (Benedykt
XVI)

«Mi?o?? - owoc Ducha i pe?nia Prawa - strze?e przykaza? Boga i Chrystusa: "Wytrwajcie w
mi?o?ci mojej! Je?li b?dziecie zachowywa? moje przykazania, b?dziecie trwa? w mi?o?ci mojej"
(J 15, 9-10)» (Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, nr 1824)

