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Pierwsze czytanie - z Dziejow Apostolskich 2, 42-47
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń
ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli,
przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po
domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił
się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
–

Swiety Lukasz zarysowywuje tu obraz zycia pierwszych chrzescijan, « trwajacych w
nauce Apostolow, w łamaniu chleba i w modlitwach....wielbieniu Boga... »

–

Jakie jest przeslanie Lukasza w tym opisie pieknego, idealnego zycia ?

W ten sposob oznajmia, ze nadeszly czasy mesjanskie. Dzieki dzialaniu Ducha Swietego,
pierwsi chrzescijanie potrafia zyc jak bracia, potrafia zyc w zgodzie...
Prorocy Starego Testamentu zapowiadali, ze Mesjasz wprowadzi nowe Krolestwo, w ktorym
panowac bedzie pokoj i sprawiedliwosc. A Lukasz mowi : spojrzcie na znaki swiadczace o
tym, ze nadeszlo juz Krolestwo Niebieskie.

« Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. »
–

Lukasz zaznacza tu, ze to Pan Bog « przymnażał im » nowych braci.

Prawdziwe swiadczenie o Milosci Boga, przyciaga innych...

« Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali
majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. »
–
To szczegoly zycia codziennego chrzescijan i ich wzajemne relacje, moga byc
swiadectwem o Zmartwychwstaniu Jezusa i nastaniu Krolestwa Bozego...
–
Tylko Duch Swiety moze sprawic, ze ludzie dziela sie sprawiedliwie wszystkimi
dobrami...

* « Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». (J 13,34-35)

W czytanym dzis fragmencie Dziejow Apostolskich, Lukasz zarysowuje jakby program zycia
chrzescijanskiego :
1.

Trwac w nauce Apostołów

2.

Trwac we wspólnocie. co zaklada dzielenie sie wszystkimi dobrami
3. Trwac na łamaniu chleba
4. Trwac na modlitwie.

PSALM – 118, 1-4;13-16;22-24
Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki
Niech mówi dom Izraela:
«Łaska Jego na wieki».
Niech mówi dom Aarona:
«Łaska Jego na wieki».
Niech mówią bojący się Pana:
«Łaska Jego na wieki».
Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.
Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!

Psalm 118 opowiada o Mesjaszu :
–

zaczyna sie slowem « Alleluja », co znaczy « chwalcie Boga »

–

w oryginale sklada sie on z 29 wersetow, a slowo « Pan (Yahwe)» wystepuje w nim
30 razy
–

spiewany byl glownie w czasie skladania ofiary dziekczynnej, w czasie swieta
Namiotow, obchodzonego jesienia (swietowanego przez osiem dni), ktore jest bardzo
radosne :

* « Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! »

Najwazniejsze elementy rytu obchodow Swieta Namiotow
(wszystkie sa wymienione w calym psalmie 118) :
–

Dla przypomnienia sobie i upamietnienia ucieczki z Egiptu i odnalezienia « smaku »
Przymierza, przez osiem dni, wszyscy mieszkaja pod namiotami czy szlasami
(czasem sa one wybudowane w ogrodach, w domach czy na ich tarasach).

–

Wszyscy uczestnicza w licznych nabozenstwach w Swiatyni Jerozolimskiej. Ida w
procesjach wokol oltarza, wymachujac galazkami oliwnymi i spiewajac « hosanna »,
co znaczy « Boze, daj nam zbawienie ».

–

To swieto jest silnie naznaczone oczekiwaniem Mesjasza. Pragnac przyspieszyc
Jego nadejscie, czesto powtarza sie slowa modlitwy: « Blogoslawiony, ktorzy
przychodzi w Imie Pana ».

–

W ostatni (osmy) wieczor swietowania, w spektakularny sposob, oswietlano cala
Swiatynie.

* « Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do
rogów ołtarza « (w. 27)
* « Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! « (w. 26)

« Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność. (…)
Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie. (…) Pan, moja moc
i pieśń, stał się moim Zbawcą. (…) Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie. «
–
Psalm 118 opowiada historie krola, ktory dopiero co przezyl straszna wojne. Jego
wojska wygraly ja. Ow krol dziekuje Bogu za pomoc w tym zwyciestwie. Postac tego krola
symbolizuje caly narod wybrany.

