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Pierwsze czytanie - z Dziejow Apostolskich 5, 27b-32. 40b-41
Przyprowadziwszy Apostolow stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan
zapytał:ich : «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto
napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego
Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i
Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy
na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać
Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie
oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». A przywoławszy
Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem
zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć
dla imienia [Jezusa].
« A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć
dla imienia [Jezusa]. »
-

Apostolowie zostali ubiczowani ale nie okazuja bolu. Wprost przeciwnie! Ciesza
sie i zachowuja sie tak, jakby ich wyrozniono jakims wspanialym odznaczeniem.
•

« Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna

•

Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. » (Lk 6, 22-23)
« Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie
jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i
was będą prześladować. » (J 15,20)

Nie po raz pierwszy Piotr i Jan staneli przed Sanhedrynem czyli trybunalem
Jerozolimskim, tym samym ktory kilka tygodni wczesniej, skazal Jezusa na smierc.
Niedawno aresztowano ich za uzdrowienie kulawego, ktore to roznioslo sie szerokim
echem po calym miescie. Zamknieto ich w wiezieniu ale w koncu uwolniono. Zaraz
potem na nowo nauczali i dokonywali cudow w imie Jezusa. Ponownie ich
aresztowano i wsadzono do wiezienia. Tym razem zostali cudownie uwolnieni przez
Aniola Bozego. Z jeszcze wiekszym zapalem powrocili do nauczania. To w tym
momencie zaczyna sie dzisiejsze czytanie : po raz kolejny zostali aresztowani i
zaprowadzeni przed Trybunal stanu. Arcykaplan przesluchujac ich, mowi :
« Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście
Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?»
Piotr odpowiada mu :
«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. »
-

Co znaczy, ze sa dwa sposoby postepowania: Bozy i ludzki. Po ludzku (co czyni
Sanhedryn) pozbywa sie zloczyncow, niewygodnych ludzi. Dlatego Jezus zostal
przez nich skazany, ukrzyzowany, zabity jak bandyta…W oczach starszych i
uczonych w Pismie byl On oszustem, ktory obrazil to, co dla nich
najswietsze…ktory osmielil sie nazwac Synem Bozym! Opierajac sie na Prawie
byli przekonani, ze sam Bog przeklnal Jezusa. Tymczasem logika Boza pokazuje,
ze ten ukrzyzowany i zamordowany Jezus, zostal wywyzszony i stal sie
Zbawicielem…
• « Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i
Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie
grzechów. » (Dz 5,31)
- To zdanie jest bardzo trudne do uslyszenia i zaakceptowania
przez Zydow bo oznacza to, ze obietnice Boze sie wypelnily, a
przeciez oni nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza…

-

Odwaga i spokojna pewnosc siebie, jaka charakteryzuje Apostolow, irytuje
sedziow…wielu z nich widzi tylko jedno wyjscie : zlikwidowac ich tak, jak Jezusa.
Wtedy to interweniuje Gamaliel. Dzisiejsze czytanie nie zawiera jego wypowiedzi.
Czytamy tylko, ze Apostolowie zostali skazani nie na kare smierci ale na
ubiczowanie i pozniej zostali uwolnieni.

« Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił
tym, którzy Mu są posłuszni».
-

Piotr uzywa tu aluzji do czlonkow Sanhedrynu, dajac im do zrozumienia, ze wlasnie
w tej chwili oni nie sa posluszni Bogu. Wowczas :
« Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Lecz pewien faryzeusz,
imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę
usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie… teraz wam mówię: Odstąpcie od tych
ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie
się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się
czasem okazać, że walczycie z Bogiem». Usłuchali go. »
- Gamaliel byl Faryzeuszem.
- Czytany dzis fragment ukazuje czesc historycznych debat,
ktore mialay wowczas miesce wsrod czlonkow judaizmu à
propos mlodej wspolnoty chrzescijanskiej.

Psalm 30, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
Panie, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, dobyłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość - przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.
Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;
wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.
Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki.
-

Spiewany dzis psalm jest dosc krotki bo zawiera tylko 13 wersetow.
To tak, jakby opowiadal historie kogos, kto wpadl do glebokiej studni…krzyczal
wzywajac pomocy, blagal o nia…wytrwale wzywal pomocy ufajac, ze w koncu ktos
go uslyszy i przyjdzie z pomoca. I rzeczywiscie Ktos przyszedl mu z pomoca, a byl
nim sam Bog. Uwolniony czlowiek, odzyskawszy sily, wybucha radoscia…
• « Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia
spośród schodzących do grobu. »
- Jest to obraz histori calego narodu wybranego.

« A ja powiedziałem pewny siebie: «Nigdy się nie zachwieję». Z łaski Twojej,
Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze4, ogarnęła
mnie trwoga. » (w.7-8)
-

-

Czlowiek, ktory dotad wiodl dosc spokojne zycie, doswiadczyl naglego upadku –
zburzenia wszystkiego, co wydawalo mu sie niezachwiane i pewne. Poznal
niepewnosc i lek oraz blaganie o ratunek i wyzwolenie…
W psalmach, obojetnie czy sa pisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej czy
mnogiej, zawsze chodzi o caly narod wybrany : to on przemawia, spiewa, raduje
sie po powrocie z niewoli. Sama niewola babilonska byla jak « smiertelny
upadek » w glab studni…wielu zwatpilo wowczas, ze narod wybrany podniesie sie
z tego upadku.

«Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię
będzie wysławiał albo rozgłaszał Twą wierność? » (w.10)
-

Krew jest tu symbolem zycia.
W czasie, gdy psalm ten zostal napisany, nie wierzono jeszcze w
zmartwychwstanie. Dlatego moznaby przetlumaczyc te slowa jako : « po smierci
nie bede mogl podarowac Ci ani modlitw ani ofiar ani wyrzeczen… » Bog
wysluchal tej modlitwy i dokonal cudu: wybawil Swoj lud.
•

« Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór mi rozwiązałeś,
opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc psalm Tobie
śpiewało. Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki. »
(w.12-13)

•

«On nas wyprowadził z niewoli do wolności, ze smutku do
radości, z żałoby do świętowania, z ciemności do jasniejacego
światła, z niewoli do odkupienia. Więc mówimy przed Nim:
Alleluja” » (Meliton z Sardes, Homilia Paschalna)
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