VII Wtorek Wielkanocy
Tekst Ewangelii ( J 17,1-11a): To powiedzia? Jezus, a podniós?szy
oczy ku niebu, rzek?: «Ojcze, nadesz?a godzina. Otocz swego Syna
chwa??, aby Syn Ciebie ni? otoczy? i aby moc? w?adzy udzielonej
Mu przez Ciebie nad ka?dym cz?owiekiem da? ?ycie wieczne
wszystkim tym, których Mu da?e?. A to jest ?ycie wieczne: aby
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego
pos?a?e?, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczy?em chwa?? na ziemi
przez to, ?e wype?ni?em dzie?o, które Mi da?e? do wykonania.

A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie t? chwa??, któr? mia?em u
Ciebie pierwej, zanim ?wiat powsta?. Objawi?em imi? Twoje
ludziom, których Mi da?e? ze ?wiata. Twoimi byli i Ty Mi ich
da?e?, a oni zachowali s?owo Twoje. Teraz poznali, ?e wszystko,
cokolwiek Mi da?e?, pochodzi od Ciebie. S?owa bowiem, które Mi
powierzy?e?, im przekaza?em, a oni je przyj?li i prawdziwie
poznali, ?e od Ciebie wyszed?em, oraz uwierzyli, ?e? Ty Mnie
pos?a?.

Ja za nimi prosz?, nie prosz? za ?wiatem, ale za tymi, których Mi
da?e?, poniewa? s? Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a
Twoje jest moje, i w nich zosta?em otoczony chwa??. Ju? nie jestem
na ?wiecie, ale oni s? jeszcze na ?wiecie, a Ja id? do Ciebie».

«Ojcze, nadesz?a godzina»
Rev. D. Pere OLIVA i March
(Sant Feliu de Torelló, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Ewangelia ?w. Jana —któr? czytamy od wielu dni —zaczyna opowiada? nam
o “godzinie”: «Ojcze, nadesz?a godzina» (J 17,1). Punkt kulminacyjny, gloryfikacja
wszystkich rzeczy, najwi?ksza darowizna Chrystusa, który oddaje si? za wszystkich
... “Godzina” jest dla ludzi nadal ukryt? rzeczywisto?ci?; zostaje ujawniona w miar?
jak historia ?ycia Jezusa otwiera perspektyw? krzy?a.
Nadszed? czas? Czas na co? No wi?c nadszed? czas, kiedy my ludzie poznajemy imi?
Boga, to znaczy jego dzia?anie, sposób zwracania si? do ludzko?ci, sposób mówienia
do nas przez Syna, przez Chrystusa, który kocha.
Dzi?, my m??czy?ni i kobiety, poznaj?c Boga przez Jezusa («S?owa bowiem, które
Mi powierzy?e?, im przekaza?em»: J 17,8), stajemy si? ?wiadkami ?ycia, ?ycia
Bo?ego, które rozwija si? w nas przez sakrament chrztu. W Nim ?yjemy, poruszamy
si? i jeste?my; w Nim odnajdujemy s?owa, które nas nape?niaj? i pomagaj?
wzrasta?; w Nim odkrywamy, czego Bóg chce od nas: spe?nienie, istnienie, które nie
czerpie z osobistej pró?no?ci tylko z egzystencjalnej postawy, która opiera si? w
samym Bogu i na Jego chwale. Jak przypomina nam ?wi?ty Ireneusz: «chwa?? Boga
jest, by cz?owiek ?y?». Wychwalajmy Boga i Jego glori?, by cz?owiek osi?gn??
pe?ni?!
Jeste?my naznaczeni Ewangeli? Jezusa Chrystusa; pracujemy dla chwa?y Boga,
zadanie, które przek?ada si? w pos?ug? ?yciu wspó?czesnego cz?owieka. Oznacza to:
prac? nad prawdziw? komunikacj? ludzk?, prawdziwe szcz??cie jednostki,
promowanie rado?ci w?ród zasmuconych, okazywanie wspó?czucia s?abym... W
skrócie: otwarcie na ?ycie (z du?ej litery).
Przez ducha, Bóg dzia?a w ka?dym cz?owieku i dociera w g??b ka?dej osoby, i
nieustannie zach?ca wszystkich do ?ycia warto?ciami ewangelicznymi. Dobra Nowina
jest wyrazem wyzwalaj?cego szcz??cia, które On chce nam da?.

