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Drugie czytanie - z listu do Efezjan 2, 4 – 10
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to
nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską
bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach
niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne
bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie
Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was,
lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem
Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry
przygotował, abyśmy je pełnili.

W czytanym dzis fragmencie, Pawel rozwija dwie mysli :
1. Bog troszczy sie o czlowieka
•
•
•
•

«Bóg bogaty w miłosierdzie »
« przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował »
« A to ….jest darem Boga”
“aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na
przykładzie dobroci względem nas”

Milosierne Oblicze Boga znane bylo juz w Starym Testamencie :
•

Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. »
(Ps 103,13) inaczej tlumaczac : jak ojciec z czuloscia opiekuje sie swymi
dziecmi, tak Pan z czuloscia czuwa nad tymi, ktorzy Go milują.

2. Bog ma plan zjednoczenia wszystkich i wszystkiego w Jezusie Chrystusie.
-

Pawel wielokrotnie uzywa slow : « w Nim » i « z Nim », « przez Niego »
• « On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa
Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa
niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla
was w niebie. » (1 P 1, 3-4)
• « Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał
z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do
Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z
Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. » (Rz 6, 4-5)
• « Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla
dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. » (Ef 2,10)

•

-

« A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem
przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. » (Ef 2, 4-5)

Pawel pisze w czasie przeszlym dokonanym, co znaczy, ze ta jednosc w
Chrystusie juz jest zapewniona, a wiec pozostaje nam do niej dazyc.
Kilka zdan dalej pisze :
« W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań,
wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi]
stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając
pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z
Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć
wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście
daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy
w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. » (Ef 2, 15-18)

« Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz
jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. » (w.8)
•

« Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie
przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście
najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi
danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z
domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. » (Pwt 7, 7-8)

•

« Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną
ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku. » (Pwt 9,6)

•

« Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z
tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. » (Iz 43,
4-5)

Ewangelia Jana 3, 14 - 21
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w
Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie
zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w
Bogu».
-

Jezus wspomina wydarzenie, ktore mialo miejsce na pustyni, w poblizu gory
Synaj. Hebrajczycy wedruja za Mojzeszem…czesto atakuja ich jadowite węże.
Jako, ze nie maja czystego sumienia (czesto buntuja sie) mysla, ze to kara Boza.
Zwracaja sie wiec do Mojzesza blagajac, by wstawil sie za nimi u Boga:
•

-

-

“Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że
wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc:
«Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za
nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem. “
(Lb 21, 6-9)
Istnial wowoczas poganski zwyczaj umieszczania weza z brazu na kiju.
Reprezentowal on boga uzdrowiciela. Wierzono, ze gdy ktos zostal ukaszony
przez weza i wzniosl tylko wzrok na tego boga, zostawal natychmiast
uzdrowiony.
• “I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź
węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy
na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i
umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a
ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu
W ten sposob, Mojzesz przemienia to, co dotad bylo aktem poganskiej magii, w
akt wiary. To tak, jakby mowil: zrobcie tak, jak zazwyczaj czynicie, ale
pamietajcie, ze istnieje tylko jeden Bog – Ten; Ktory wywiodl was z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Patrzac na weza z brazu pamietajcie, ze to nie on was
uzdrawia ale Pan – Jego wiec adorujcie.
W czytanym dzis fragmencie ewangeli, Jezus odnosi te slowa do siebie:

« A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. «
-

• « Będą patrzeć na Tego, którego przebili. » (J 19,37)
To znaczy : « uwierza w Niego, rozpoznaja w Nim Milosc Boza. »
Jan cytuje slowa z ksiegi Zachariasza:
•

« Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności.
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje

nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. »
(Za 12,10)
Moznaby powiedziec, ze sa dwa sposoby patrzenia na Krzyz Chrystusa :
1. Jako na miejsce okrucienstwa czlowieka…
2. Jako na miejsce lagodnosci i przebaczenia – miejsce objawienia sie Milosci Boga
do czlowieka nawet tam, gdzie « kroluje » nienawisc….
•

« Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. » (J 14,9)

Jak mowi Pawel : «…my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem
dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To
bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u
Boga, przewyższa mocą ludzi. » (1 Kor 1, 23-25)

