Rozważania Biblijne – 6 lutego 2022

Drugie czytanie - z pierwszego listu do Koryntian 15, 1-11
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też
trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam
rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku
to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że
został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał
się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom
równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się
Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się
także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich
apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz
za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się
daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz
łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

« Przekazałem wam na początku to, co przejąłem »
-

Od dwoch tysiecy lat Ewangelia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Pawel nie byl jednym z pierwszych Uczniow Jezusa. Minelo troche czasu zanim
uwierzyl w Niego. Zatem pewne zdarzenia z dzialanosci Jezusa zna tylko z
opowiadan – z przekazow innych swiadkow : Ananiasza, Barnaby i chrzescijan z
Antiochi Syryjskiej.

« Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem… »
-

-

Zawarte tu dwa slowa - umarl i zmartwychwstal – sa podwalinami naszej wiary.
Pawel dla podkreslenia waznosci tych slow, dodaje tez, ze wszystko to bylo
zapowiedziane wczesniej w Pismach czyli tekstach Starego Testamentu.
Oczywiscie nie znajdziemy nigdzie w Starym Testamencie fragmentu mowiacego
doslownie o smierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. Formula “zgodnie z Pismem”
oznacza, ze wszystko, co sie stalo, jest zgodne z planem Bozym: zgodne z
obietnica Boga, Chrystus umarl za nasze grzechy i zmartwychwstal pokonujac
smierc.
W tekstach Starego Testamentu znajdujemy wiele obietnic Bozych, dotyczacych
przebaczenia grzechow czy zbawienia zycia. I tak, wyrazenie “trzeciego dnia”
przypominalo o Bozej obietnicy wyzwolenia. Oznaczalo, ze Bog zainterweniuje.
• « Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową
miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i
chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do
was». (Rodz 22,4-5)
•

« A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: «Jeśli chcecie ocalić życie,
uczyńcie to - bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz
brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie,
zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin. » (Rodz 42, 18-19)

•

« Pan powiedział do Mojżesza: «Idź do ludu i każ im się przygotować na
święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na
trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę
Synaj. Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się
wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry,
będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz winien być
ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być
zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod
górę». Wtedy Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I
wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi: «Bądźcie gotowi za trzy dni i
nie zbliżajcie się do kobiet». Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z
błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos
potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. »
(Wyj 19, 10-16)

•

« Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam
Matka Jezusa. » (J 2,1)

•

« Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie
i żyć będziemy w Jego obecności. » (Oz 6,2)

Zwrot « trzeciego dnia » nie jest dana chronologiczna ale wyrazeniem nadziei na
tryumf zycia dla kazdego.

« Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w
której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie
tak, jak wam rozkazałem... »
-

Zatem slowa :« Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany,
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem… » sa potwierdzeniem, ze
zbawienie jest zwyciestwem zycia nad smiercia, ze jest ono dla wszystkich
zyjacych w roznych epokach bo Chrystus zmartwychwstal i zyje na wieki.

« będziecie zbawieni »
-

Znaczy : bedziecie miec udzial w zwyciestwie Jezusa nad grzechem i smiercia.
Wszczepieni w Niego, dzieki Niemu bedziecie nalezec do nowej ludzkosci,
prowadzonej przez Ducha Swietego.

Ewangelia wedlug Lukasza 5, 1-11
Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał
nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona,
poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy
przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A
Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na
Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że
sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w
zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim.
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział:
Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo
zarzucę sieci».
-

Postawa Piotra, w czytanym dzis fragmencie, przypomina postawe Izajasza,
ktory doswiadczyl Obecnosci Boga w Swiatyni Jerozolimskiej. Oboje (Izajasz i
Piotr) nagle znalezli sie w obecnosci Bozej. Izajasz w czasie proroczej wizji, a
Piotr nad jeziorem Tyberiackim, gdy Jezus wszedl do jego lodzi. Piotr i Izajasz

reaguja w podobny sposob : oboje sa swiadomi swietosci Boga i przepasci, jaka
ich od Niego oddziela.
• Piotr mowi : «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny».
• Izajasz mowi : «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o
nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a
oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» ( Iz 6,5)

-

•

Grzesznosc czlowieka ani jego niegodnosc nie sa w stanie zatrzymac Boga
spieszacego mu z pomoca, ktory z miloscia pochyla sie nad nim…
Wystarczy, ze czlowiek jest swiadomy swej grzesznosci i staje w prawdzie
przed Bogiem. Gdy jestesmy swiadomi swego ubostwa, Bog moze
szczodrze nas obdarowac.

•

Izajasz i Piotr w obecnosci Boga, odczuwaja lek. Bog uspokaja ich :
oczyszcza wargi Izajasza, a Piotra wzmacnia slowami « nie lekaj sie ».
Obojgu powieza misje w dziele zbawienia ludzi : Izajasz zostaje prorokiem,
a Piotr « rybakiem ludzi ».

« I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za
Nim. »
Uczniowie ida za Jezusem nie tylko, by Go sluchac. Staja sie Jego
wspolpracownikami.

“I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli
wspólnikami Szymona.”
-

Bog oczekuje od czlowieka zaufania Mu i dyspozycyjnosci, gotowosci pojscia za
Nim…To wlasnie na tym polega nasza wspolpraca z Bogiem. Za kazdym razem,
gdy Mu zaufamy, On dokonuje kolejnego cudu. Na nowo wprowadza nas w
zdumienie…gdy Jego laska przewyzsza nasze oczekiwanie czy wyobrazenie…
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