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Drugie czytanie   

Dzisiejsza liturgia proponuje nam dwa czytania do wyboru: 

 

1.  Z Listu do Kolsan   3, 1-4 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie 

do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w 

Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w 

chwale. 

 

“szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy 

Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 

- Nie chodzi tu o szukanie jakis rzeczy ale o sposob zycia… 

- “to, co w górze” znaczy: pokora, życzliwość, lagodnosc, cierpliwosc, wzajemne 

przebaczenie... 

- “to, co na ziemi” znaczy: rozpusta, nieczystosc, chciwosc… 

Nieco dalej Pawel pisze: “Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla 

Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo 

[wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! » 

- Nie chodzi wiec o to, by pogardzac swiatem, ale by w nim zyc i przemieniac 

go. 

 

 

2. Z pierwszego listu do Koryntian   5, 6b-8 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzucie więc stary kwas, 

abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został 

złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy 

użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości 

i prawdy. 

 

“Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni 

jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. ” 



- Jest to aluzja do przaśnego chleba, spozywanego przez narod wybrany w czasie 

Paschy i calego rytu z tym zwiazanego. Albowiem tuz przed swietem Paschy, 

Zydzi bardzo dokladnie sprzataja swe domy. Czynia to tak, by nawet okruszek 

chleba upieczonego na zakwasie (ze zniw poprzedniego roku) nigdzie nie 

pozostal. 

- Swietowanie paschy zydowskiej, obejmuje powiazane ze soba dwa ryty: przasny 

i baranka paschalnego. 

– Pawel nawiazuje do zydowskiej symboliki swieta Paschy i zaadaptowuje ja do 

Paschy chrzescijanskiej. Wedlug niego, zmartwychwstanie Jezusa jest doskonalym 

wypelnieniem Bozego dziela wyzwolenia, zapoczatkowanym przez uwolnienie z 

Egiptu, o ktorym przypomina co roku na nowo, Pascha Zydowska. 

Jezus Chrystus przez swa smierc i zmartwychwstanie zatryumfowal nad      

najwiekszymi kajdanami zla – nienawisci i smierci. W ten sposob dokonal 

definitywnego uwolnienia czlowieka – zbawil go.   

 

 

   

Ewangelia  - wedlug Jana  20, 1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 

i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 

nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i 

ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 

za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 

Ujrzał i uwierzył.  Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma 

powstac z martwych. 

 

“Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z 

martwych.” 

- Jan juz wczesniej, wielokrotnie pisal, ze uczniowie dopiero po zmartwychwstaniu 

Jezusa zrozumieja Jego mysterium. 

 



• “Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.”  (J 2,22) 

 

• “Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został 

uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu 

uczynili.” (J 12,16) 

– W Starym Testamencie, nigdzie nie jest napisane, ze Mesjasz 

zmartwychwstanie. Apostolowie Jan i Piotr, stojac przed pustym grobem Jezusa, 

podobnie jak nieco pozniej uczniowie w drodze do Emaus, zrozumieli, co zapowiadal 

Stary Testament. « Wtedy oczy im się otworzyły“ i zrozumieli…. 

 

„Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 

grobu. Ujrzał i uwierzył.” 

- Jan „ujrzal i uwierzyl“ bez wahania i wowczas wszystko stalo sie dla niego jasne: 

w zupelnie nowy sposob odczytal zapowiedzi Starego Testamentu… 

  * Jak powie Swiety Anselm: „ zeby wierzyc, nie trzeba rozumiec ale trzeba    

 wierzyc zeby zrozumiec.“ 

 Najpieknieszym dowodem na to, ze Jezus zyje, sa glebokie przemiany 

 dokonujace sie w sercach tych, ktorzy pozwalaja Duchowi Swietemu 

 zamieszkac w nich i dzialac… 


