Drugie czytanie – z pierwszego listu Swietego Piotra Apostola 1, 3-9
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. 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. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla
zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz
musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje
się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie
widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a
ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary
- zbawienie dusz.

Czytany dzis fragment, przypomina hymny, spiewane przez pierwszych chrzescijan w
czasie liturgii chrzcielnej.
Moznaby go podzielic na trzy czesci :

1. « Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. 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. Wy bowiem jesteście przez
wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie
ostatecznym. » (w.3-5)
- Rozpoczecie wypowiedzi slowami blogoslawienstwa Bozego jest typowe dla modlitwy
zydowskiej. W ten sposob moze pisac tylko ktos, kto czesto modli sie slowami psalmow.

- Jednak tresc czytanego dzis fragmentu jest chrzescijanska : w psalmach Pan jest
przestawiany jako Bog Abrahama, Izaaka i Jakuba...w tekstach Nowego Testamentu mowi
sie o Nim jako o Ojcu Jezusa Chrystusa.
« Bog Ojciec przez Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei »
–

Piotr mowi o Chrzcie Swietym jako o nowych narodzinach, ktore swe zrodlo
maja w Zmartwychwstaniu Jezusa.

* « Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło,
a oto stało się nowe. » (2 Kor 5,17)

2. « Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele
cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę,
chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. » (w.6-7)
–

Wiara chrzescijanina jest poddawana probom ale posiadajac nadzieje, moze,
mimo trudnosci, gleboko radowac sie w Bogu..
« musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń »

–
Z dalszej czesci listu Piotra wynika, ze mowi tu o trudnosciach zwiazanych z tym,
ze pierwsi chrzescijanie sa zdecydowana mniejszoscia w swiecie poganskim, sa uwazani
za ludzi z marginesu...ale milosc jest silniejsza niz
nienawisc i smierc...

3. « Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie,
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy
osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. » (w.8-9)
–
Gleboka wiara w Boga i milowanie Go, napelnia chrzescijanina ogromna radoscia,
ktora przemienia jego zycie...
–
Piotr mial przywilej zycia blisko Jezusa ale chrzescijanie do ktorych sie zwraca
nie znali Jezusa za Jego zycia na ziemi. To dlatego rowija tu slowa,
ktore
Jezus
Zmartwychwstaly powiedzial do niedowierzajacego Tomasza:
«Uwierzyłeś
dlatego,
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli» (J 20, 29)
–

Piotr nawiazuje tu do jednego z glownych tematow poruszanych przez Pawla
w Jego listach : napiecia miedzy terazniejszoscia a przyszloscia : Krolestwo
Boze juz nadeszlo i jednoczesnie jeszcze nie w pelni...wszystko wypelnilo sie
przez Zmartwychwstanie Jezusa i odtad ukierunkowani jestesmy ku
przyszlosci, « gdy osiągniemy cel naszej wiary - zbawienie dusz. »

* slowo « zbawienie » znaczy tu tez « zycie »

Ewangelia – wedlug Swietego Jana 20, 19-31
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

« A pierwszego dnia po szabacie (J 20,1) (...) Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia... » (J 20,19)
–

czyli bylo to w niedziele
–

Jan pisal swa Ewangelie czterdziesci pare czy nawet ponad piecdziesiat lat po
Zmartwychwstaniu Jezusa. Tlumaczy tu chrzescijanom, spotykajacym sie w kazda
niedziele na lamaniu chleba, jakie jest znaczenie tego, ze to wlasnie w niedziele
Jezus Zmartwychwstal. Dla Zydow, od wiekow, to sobota jest dniem odpoczynku i
swietowania, a niedziela jest pierwszym dniem nowego tygodnia, dniem pracy. Jezus

zmartwychwstal w niedziele czyli w pierwszy dzien nowego tygodnia, w pierwszy
dzien nowych czasow... odtad tak, jak siedem dni tygodnia symbolizowalo dla Zydow
siedem dni Stworzenia swiata, tak niedziela jako dzien zmartwychwstania Jezusa,
symbolizuje dla chrzescijan poczatek nowego Stworzenia...
–
–

W niedziele tylko chrzescijanie spotykali sie na wspolnej modlitwie i lamaniu chleba.
To wlasnie pierwszego dnia po szabacie Jezus zmartwychwstal...pozniej kilka razy
ukazywal sie roznym osobom, a zawsze bylo to w niedziele...
* « A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. » (J 20,1)
* « Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie,
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: «Pokój wam!» (J 20,19)

* «A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce....» (J 20,26-27)
* « Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same
tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Tego samego dnia
dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów
od Jerozolimy. » (Lk 24,12-13)

« ... tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»

–
Jan uzywa tu kontrastu : uczniowie sa zamknieci, niepokoja sie, ze skoro zabito ich
Mistrza, to moze i ich zabija...i wtedy Jezus staje posrod nich pelen pokoju...zamkniete i
zaryglowane drzwi nie sa dla Niego problemem...
–

Pierwsze slowa, jakie do nich wypowiada to « Pokój wam!». W ten sposob, w tamtych
czasach, pozdrawiali sie wszyscy Zydzi... W tej chwili slowa te maja szczegolny
wydzwiek...po horrorze, jaki przezyl Jezus i Jego uczniowie w ciagu ostatnich dni...
Jezus staje posrod nich zywy, pokazuje im slady po ukrzyzowaniu...
Zmartwychwstanie nie zatarlo sladow meki... nie wymazalo smierci...

« Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! »
–
Uczniowie ujrzawszy Pana, uspokajaja sie i ciesza. Mimo tego, co sie stalo w
ostatnich dniach, ich serca napelnily sie pokojem bo pokoj, jaki daje Jezus Zmartwychwstaly
jest ponad wszelkim bolem, wszelka troska, trudnoscia czy smiercia...

«Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
–
Bog zawsze udziela Swego Ducha, powierzajac komus misje, a ostatecznym celem
kazdej misji jest pojednanie ludzi z Bogiem.

«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam»
–
Jezus mowi tu na czym polega misja...to tak, jakby mowil : « Ojciec poslal Mnie, bym
glosil, ze Bog jest Miloscia i Przebaczeniem...a teraz Ja was posylam, byscie czynili
podobnie... »

