Wielkanoc 2021, rok B

W tym roku Zydzi swietuja Pasche od 27 marca (soboty wieczor) do niedzieli 4 kwietnia
wieczorem. W czasie ich pierwszego uroczystego posilku, zwanego Seder, na stole
nie moze zabraknac min. jajka ugotowanego na twardo i później dodatkowo
opieczonego w piekarniku. Symbolizuje ono ofiary skladane niegdys w Swiatyni
Jerozolimskiej i samo zburzenie tej Swiatyni. Jest to potrawa symboliczna, ktora
nie jest zjadana.
A my chrzescijanie, spozywamy gotowane jajka w czasie sniadania wielkanocnego
jako symbol zmartwychwstania Jezusa, ktory powiedzial : «Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na nowo.»...

Pierwsze czytanie - z Dziejow Apostolskich 10, 34-43
Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i
postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez
Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei,
począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł
On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my
jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego
to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków,
którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi
i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy
świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie
grzechów».

–

Piotr przebywa w Cezarei, w ktorej stacjonuje rzymski garnizon. Krotko
wczesniej, w imie Jezusa, dokonal dwoch cudow : uzdrawil Eneusza i Tabite.
(Dz 9,32-43) Teraz wchodzi do domu Korneliusza, rzymskiego oficera, ktory
nazywany jest « bojacym sie Boga », co znaczy ze nawrocil sie na judaizm,
jednak nie przestrzega jeszcze wszystkich praktyk religijnych i nie jest
obrzezany. Dlatego nadal jest uwazany za poganina.
Pojscie do domu poganina, kosztuje Piotra wiele wysilku. Robi to po raz
pierwszy. Jako praktykujacy Zyd nigdy by sobie na to nie pozwolil. Wchodzi do
niego i oglasza mu nowine, ktora zaczyna juz rozprzestrzeniac sie poza
granice Izraela: Jezus zmartwychwstal!

–

Wprawdzie to Pawel jest nazywany Apostolem pogan ale Piotr pierwszy sie do
nich zwrocil, odwiedzajac Korneliusza. Choc opierajac sie na osmym rodziale
trzeba przyznac, ze uprzedzil go Filip, udzielajac chrztu Etiopczykowi.

“Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów».
-

“Kazdy” znaczy tu: nie tylko Zyd.

-

Pawel tlumaczy tu, ze Zbawienie zostalo najpierw objawione Zydom, a teraz
kazdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, moze wejsc w Przymierze z Bogiem.
Wystarczy uwierzyc, aby byc zbawionym.

Psalm 118
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki
Niech mówią bojący się Pana:
«Łaska Jego na wieki».
Prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
–

Psalm ten, napisany na dlugo przed Chrystusem, spiewany przez wiele wiekow
w Swiatyni Jerozolimskiej, opowiada cala historie narodu wybranego.

« Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych. »
-

Sa to slowa czlowieka, ktory doswiadczyl wiernej opieki Boga, ktory zachowuje w
zywej pamieci wydarzenia, w ktorych Bog wyprowadzil go z roznych opałów...

•

« Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał…Pan jest moją
mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim,
uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. » (Wyj 15, 1-2)
–

W Starym Testamencie, slowa « dzielo » i « cud » sa zawsze aluzja do
uwolnienia z niewoli egipskiej. Uzywa sie ich, aby narod wybrany pamietal o
tym, by pielegnowal te wspomnienia.

Kazde wspominnanie uwolnienia przez Boga, umacnia czlowieka i daje sile w
oczekiwaniu na kolejne Jego interwencje.

« Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie. »
-

Sa to slowa wyznania wiary, ze Bog nigdy nie opusci swego ludu, ze wybawi go z
kazdej niebezpiecznej sytuacji.

-

Bog moze przemienic kazdy stan smierci w stan zycia.

-

Sa to slowa wdziecznosci narodu wybranego, ktorzy przeciez otarl sie o smierc
ale Bog go wybawil

-

W czasie gdy powstal ten psalm, nie wierzono jeszcze w zmartwychwstanie.

«Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym »
▪

-

« Przeto tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja kładę na Syjonie kamień,
kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto
wierzy, nie potknie się. Iwezmę sobie prawo za miarę, a
sprawiedliwość za pion». (Iz 28, 16-17)

Jest to zapowiedz niesamowitego zwrotu, jaki nastapi w dziele Bozym : Bog z
osob odrzuconych, maluczkich i pogardzanych stworzy nowy lud … a Chrystus
jako « kamien odrzucony », stanie sie Kamieniem wegielnym nowej ludzkosci…
▪

« Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który
założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię,
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i
wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego
sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym
razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy
zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie

zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go,
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie,
co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy
mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy
nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest
cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo
Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on
spadnie, zmiażdży go». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego
przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go
pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. »
(Mt 21, 33-46)
▪

«...Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień,
który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił
i jest cudem w oczach naszych». I starali się Go ująć, lecz bali
się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę
przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli. » (Mk 12, 1-12)

▪

« …. On zaś spojrzał na nich i rzekł: «Cóż więc znaczy to słowo
Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się
głowicą węgła? Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się,
a na kogo on spadnie, zmiażdży go». W tej samej godzinie uczeni
w Piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać Go w swoje ręce,
lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował
tę przypowieść. » (Lk 20, 17-19)

