XXXIV Czwartek okresu zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( ?k 21,20-28): Skoro ujrzycie Jerozolim? otoczon?
przez wojska, wtedy wiedzcie, ?e jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy
ci, którzy b?d? w Judei, niech uciekaj? w góry; ci, którzy s? w
mie?cie, niech z niego uchodz?, a ci po wsiach, niech do niego nie
wchodz?! B?dzie to bowiem czas pomsty, aby si? spe?ni?o wszystko,
co jest napisane.

Biada brzemiennym i karmi?cym w owe dni! B?dzie bowiem wielki
ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegn? od miecza, a
drugich zap?dz? w niewol? mi?dzy wszystkie narody. A Jerozolima
b?dzie deptana przez pogan, a? czasy pogan przemin?. B?d? znaki
na s?o?cu, ksi??ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawa?nicy. Ludzie mdle?
b?d? ze strachu, w oczekiwaniu wydarze? zagra?aj?cych ziemi.
Albowiem moce niebios zostan? wstrz??ni?te. Wtedy ujrz? Syna
Cz?owieczego, nadchodz?cego w ob?oku z wielk? moc? i chwa??. A
gdy si? to dzia? zacznie, nabierzcie ducha i podnie?cie g?owy,
poniewa? zbli?a si? wasze odkupienie».

«Nabierzcie ducha i podnie?cie g?owy, poniewa? zbli?a si? wasze odkupienie»
Fray Lluc TORCAL Monje del Monasterio de Sta. Mª de Poblet
(Santa Maria de Poblet, Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj czytaj?c t? ?wi?t? Ewangeli? trudno nie zobaczy? momentów coraz bardziej
gro?nych i naznaczonych krwi? «a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawa?nicy. Ludzie mdle? b?d? ze strachu, w oczekiwaniu
wydarze? zagra?aj?cych ziemi» (?k 21,25b-26a). Wiele razy ponowne przyj?cie Pana
przedstawiano przy pomocy nastraszniejszych obrazów i tak jak w tej Ewangelii
zawsze pod znakiem strachu.

Mimo tego, jakie jest przes?anie dzisiejszej Ewangelii, spójrzmy na jej ostatnie
s?owa: «A gdy si? to dzia? zacznie, nabierzcie ducha i podnie?cie g?owy, poniewa?
zbli?a si? wasze odkupienie» (?k 21,28). Istot? przes?ania tych ostatnich dni roku
liturgicznego nie jest strach, lecz nadzieja przysz?ego uwolnienia oznaczaj?ca
chrze?cija?skie oczekiwanie na pe?ni? ?ycia w Panu, w którym we?mie udzia? nasze
cia?o i ca?y otaczaj?cy ?wiat. Wydarzenia opisywane w tak dramatyczny sposób
wskazuj? symblicznie na udzia? wszelkiego stworzenia w powtórnym przyj?ciu Pana,
tak jak to ju? mia?o miejsce przy pierwszym przyj?ciu, a szczególnie w momencie
jego Pasji, gdy pociemnia?o niebo i zadr?a?a ziemia. Koniec czasów nie b?dzie
pozbawiony wymiaru kosmicznego, poniewa? ten wymiar towarzyszy cz?owiekowi od
kiedy wszed? on do Raju.
Nadzieja chrze?cija?ska nie jest z?udna, poniewa? gdy tylko te rzeczy zaczn? si?
dzia?, jak mówi sam Pan «Wtedy ujrz? Syna Cz?owieczego, nadchodz?cego w
ob?oku z wielk? moc? i chwa??» (?k 21,27). Nie bójmy si? ponownego przyj?cia
Pana, jego paruzji: medytujmy lepiej g??bokie s?owa ?wi?tego Augustyna, który ju?
w swojej epoce widz?c przestraszonych ponownym przyj?ciem Pana ludzi, pyta?:
«Jak mo?e ?ona ba? si? M??a?».

