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Drugie czytanie - Rz 5, 12-15
Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie
poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do
Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On
to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z
przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło
na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży,
łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

–
Pawel nie odczytuje ksiegi Rodzaju jako historycznego opisu ale jako
medytacje nad sytuacja czlowieka wszechczasow, swoista parabole, pelna obrazow.
–
Pawel porownuje tu Adama z Jezusem, przeciwstawia ich dwa rozne sposoby
zachowania :
Adam - jego postepowanie prowadzi do duchowej smierci
Jezus – Jego postepowanie prowadzi do zycia
•

W ksiedze Rodzaju, Bog pokazuje plan, jaki ma dla czlowieka: pragnie, by zyl
Jego Zyciem.

•

Czlowiek zyje naprawde na tyle, na ile jest 'zawieszony' na tchnieniu Boga. W
ten sposob, po malu, krok po kroku, wchodzi we wspanialy los, jaki Bog dla niego
przygotowal.

•

« ...wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza
tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. « (Rodz 2,7)
-

Nieco pozniej, kiedy waz kusiciel mowi Ewie i Adamowi, ze moga stac sie, jak
Bog, w jakims sensie powtarza slowa Boga, ale oszukuje ich, dajac im do
zrozumienia, ze sami moga to osiagnac przez przekroczenie zakazu –
zrywajac zabroniony owoc.

-

Ewa i Adam, poprzez swoje nieposluszenstwo, odwracaja sie od Boga i sami
odcinaja sie od Jego zyciodajnego 'tchnienia'. W ten sposob traca zycie
duchowe.

Adam jest figura ludzi, ktorzy szukaja swego szczescia poza Bogiem i probuja
przypisac sobie atrybuty Boga.

Jezus, « On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem... » (Flp 2,6)
-

Jak mowi swiety Jan, « jest On pelen laski i prawdy ». Dzieki Niemu, ktory
jest Bogiem i Czlowiekiem, 'Adamowie', jakimi czesto jestesmy, moga zostac
przywróceni Milosci Bozej. W Nim i przez Niego bowiem rozciaga sie relacja
Milosci Boga z ludzkoscia.

« Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o
ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony
przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. »
-

Jezus odbudowal relacje milosci miedzy Ojcem a czlowiekiem, relacje ktora
jest dla niego (czlowieka) witalna i ktora czyni go spelnionym.

•

« Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce
nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. » (Wyznania swietego Augustyna, ksiega
pierwsza)

•

« A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa » (J 17,3)

Zycie wieczne, zostalo zaszczepione w nas w chwili Chrztu Swietego, Odtad
mozemy zyc w Jego Milosci i Łasce.

Ewangelia - Mt 10, 26-33
Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione,
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności,
powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie
się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś

nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście
ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

-

Uczniowie sa zaniepokojeni. Jezus wysyla ich na misje nie kryjac, ze bedzie
ona trudna i ryzykowna.

-

Oto slowa, ktore poprzedzaja czytany dzisiaj fragment : « Oto Ja was
posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a
nieskazitelni jak gołębie! … Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was
wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed
namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i
poganom. « ( Mt 10, 16-17)

„Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic
tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności,
powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!“
–

Jezus zacheca uczniow do odwaznego dawania swiadectwa.

–
Przez caly Stary Testament, Bog stopniowo ujawnial czlowiekowi swoje plany
za posrednictwem Prorokow. Wszystkie te rzeczy 'ukryte od stworzenia swiata' staja
sie zrozumiale z przyjsciem Jezusa Chrystusa:

* „Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w
przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata...“ (Mt 13,35)

* „ Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego,
gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się
ona w Chrystusie.“ (2 Kor 3,14)
–

W Chrystusie, objawia sie w calej jasnosci, zyczliwy, pelen Milosci plan Boga.

„ Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce
objawić.“ (Mt 11,27)

*

„Więc się ich nie bójcie!“
-

Jedynym dopuszczalnym lękiem jest lęk przed niewypelnieniem powierzonej
misji gloszenia Ewangelii :

•

„ Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą…. Bójcie
się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. » - slowo zatracić
oznacza tu smierc duchowa.

-

Jezus zaprasza, zacheca uczniow do zachowania ufnosci. Przypomina im, ze
sa nieustannie w ‘rekach Bozych’:
« Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli
Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli.“

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie... »
-

Jest tu mowa o publicznym swiadectwie przynaleznosci do Jezusa.

-

Nie chodzi tu o kalkulacje ale o relacje milosci. Przez Chrzest Swiety
zostalismy wszczepieni w Jezusa i razem z Nim przebywamy w relacji Milosci
Trojcy Swietej. I jak mowi Pawel « … ani co wysokie, ani co głębokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. » (Rz 8,39)

« …Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. »
-

Jest to przypomnienie, ze jestesmy zawsze wolni w naszych wyborach i
decyzjach. Mozemy wiec oddalic sie od Boga i powiedziec jak Piotr « «Nie
znam tego Człowieka» (Mt 26,72). Jednakze ten, kto sie oddali, jak Piotr,
zawsze ma mozliwosc powrotu…a wtedy Chrystus po prostu zapyta go « czy
miłujesz Mnie ? » (Jan 21,15)

