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Dzisiaj nie rozwa?amy Ewangelii, gdy? w tym dniu nie ma liturgii. Ale razem z
Maryj?, która jako jedyna wytrwa?a niez?omna w wierze i nadziei po tragicznej
?mierci swego Syna, przygotowujemy si?, w skupieniu i modlitwie, aby uczci? w
Chrystusie nasze wybawienie, które jest spe?nieniem Ewangelii.
Czasowa zbie?no?? wydarze? mi?dzy ?mierci? i zmartwychwstania Pana i
?ydowskiego ?wi?ta Pesach, upami?tniaj?ce wyzwolenie z niewoli egipskiej, pozwala
zrozumie? wyzwalaj?cy sens krzy?a Jezusowego, nowy baranka paschalnego, którego
krew zachowuje nas od ?mierci.
Inn? zbie?no?ci? w czasie, mniej wspominan?, lecz bogat? w znaczenie, jest
?ydowskie ?wi?to "Szabat". Rozpoczyna si? w pi?tek po po?udniu, gdy matka
rodziny zapala ?wiat?a w ka?dym ?ydowskim domu, a ko?czy si? w sobot? po
po?udniu. To ma nam przypomniec, ?e Bóg po dziele stworzenia ?wiata z niczego,
siódmego dnia odpoczywa?. Chcia?, aby tak?e cz?owiek móg? odpocz?c siódmego
dnia tygodnia, w dzi?kczynieniu za pi?kno pracy Stwórcy, i jako znak przymierza
mi?o?ci mi?dzy Bogiem a Izraelem, Bóg jest przywo?ywany w ?ydowskiej liturgii
szabatu jako m?? Izraela. Szabat – Sobota - jest dniem, w którym zaprasza ka?dego
na przyj?cie Bo?ego pokoju, jego "Szalom".
Tak wi?c, po bolesnym do?wiadczeniu na krzy?u «uzupe?nieniu, w którym cz?owiek
zostaje ukuty na nowo» wed?ug s?ów Katarzyny ze Sieny, Jezus zyskuje odpoczynek
w tym samym czasie, w którym zapalaj? si? pierwsze ?wiat?a szabatu: "Wykona?o
si?" (J 19,3). W tym momencie zako?czy?a si? praca nowego stworzenia: cz?owiek z
nik?d wi?zie? grzechu staje si? nowym stworzeniem w Chrystusie. Nowe przymierze
mi?dzy Bogiem a ludzko?ci?, którego nic nigdy nie rozerwie, zosta?o w?a?nie
zawarte, i odt?d ca?e wiaro?omstwo mo?e by? obmyte w krwi i wodzie p?yn?cej z
krzy?a.
List do Hebrajczyków mówi: «A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu

Bo?ego» (Hbr 4,9). Wiara w Chrystusa daje nam do niego dost?p. Aby nasz
prawdziwy odpoczynek, nasz g??boki pokój, nie tylko na jeden dzie?, ale na ca?e
?ycie, by? pe?en nadziei w niesko?czonym mi?osierdziu Boga, zgodnie z
zaproszeniem z Psalmu 16: «A cia?o moje b?dzie spoczywa? z ufno?ci?,bo nie
pozostawisz mojej duszy w Szeolu». Z nowym sercem przygotowujmy si? do
obchodów godów z Barankiem i pozwólmy na pe?ne po?lubienie w mi?o?ci Boga w
Chrystusie.

