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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 znajduje sie w Cyzarei Nadmorskiej, gdzie stacjonuje garnizon rzymski.
Wchodzi do domu oficera tej armi. Krotko wczesniej uzdrowil dwie osoby, co
upewnilo go w tym, ze Jezus Zmartwychwstaly mu towarzyszy i dziala przez
niego. Teraz dokonuje sie trzeci cud : przemiany samego Piotra. On – Zyd z
urodzenia, na przekor swemu wychowaniu, wchodzi do domu poganina
Korneliusza… Czytany dzis fragment przytacza przemowienie Piotra w domu
Korneliusza.

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

Slowo każdy tlumaczy tu, ze chodzi nie tylko o Zydow, ze takze poganie moga
wejsc do Przymierza, ze kazdy kto uwierzy w Jezusa, nawet jesli nie jest Zydem,
moze zostac ochrzczony. Jest to wielkie odkrycie dla wspolczesnych Piotrowi.
« 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.»

-

Slowa przemowienia Piotra w domu Korneliusza odzwierciedlaja owczesny stan
ducha wszystkich Apostolow po Zmartwychwstaniu Jezusa. Byli
uprzywilejowanymi swiadkami zycia Jezusa : Jego cudow, slow i gestow. Z
czasem zrozumieli, ze jest oczekiwanym Mesjaszem. Jednak zupelnie
niezrozumiale i nie do przyjecia byla dla nich Meka i smierc
Jezusa…niemozliwym bylo, zeby Bog pozwolil umrzec Mesjaszowi…
Nastepnie Jezus zmartwychwstal i spotkali sie z nim kilkakrotnie. Od Jego
wniebowstapienia i szczegolnie od Zeslania Ducha Swietego, Apostolowie
niestrudzenie glosza Dobra Nowine. Najtrudniejszym jest udowodnienie
Zydom, ze Jezus jest Mesjaszem. Oczekiwali oni Mesjasza krola, ktory
przepedzi rzymskiego okupanta… Inni mysleli, ze bedzie On kaplanem z
pokolenia Lewiego… Dlatego Apostolowie przeanalizowali teksty Strarego
Testamentu, aby ukazac, ze Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem.

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

Piotr tlumaczy, ze kazdy Zyd czy poganin, kazdy kto uwierzy w Jezusa, moze
byc zbawiony.

« 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. »
-

Piotr podkresla, ze to Bog dziala ! Ze dzieki Jezusowi, kazdy moze zostac
namaszczony Duchem Swietym i napelnionym Jego laska.

PSALM 118, 1; 4; 16-17; 22-23
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.
“Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych.”
-

Wszystkie psalmy nawiazuja do dlugiej historii narodu wybranego, zyjacego w
Przymierzu z Bogiem.

-

Sa to slowa wyplywajace z doswiadczenia, ze Milosc Boga jest wierna i
wieczna.
•

-

“Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia
i jeźdźca jego pogrążył w morzu. 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 jezyku biblijnym Straego Testamentu, slowa “dzielo” i “cud” sa zawsze aluzja
do wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej.

“Prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje.”
-

Jest to nawiazanie do ucieczki z Egiptu, szczegolnie do przejscia przez Morze
Czerwone. Jednoczesnie slowa te uswiadamiaja, ze Bog nadal wyzwala swoj
lud i dalej bedzie go wyzwalal, zawsze gdy bedzie tego potrzebowal.

“Niech mówią bojący się Pana: «Łaska Jego na wieki».
-

W innych tlumaczeniach Bibli jest” Jego Milosc na wieki”. Z biegiem wiekow, w
jezyku biblijnym zamieniano slowo “bac sie “ na “milowac”.
Milosc Boga jest wieczna, jest zrodlem naszej nadziei. Kiedy narod wybrany
wspomina kazda pomoc Boza w uwolnieniu z roznych niewoli, jednoczesnie

czerpie sile z Jego Milosci…bo wie, ze On moze przemienic kazda sytuacje
smierci w zycie…
“Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.”
-

Sa to slowa modlitwy dziekczynnej i jednoczesnie slowa wyznania wiary w to,
ze Bog nigdy nie opusci swego ludu. W czasach, gdy powstal ten psalm, nie
wierzono jeszcze w zmartwychwstanie.

-

Misja narodu wybranego jest gloszenie i dawanie swiadectwa o dzielach
Bozych, o Jego Milosci.

“Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.”
-

Slowa te nawiazujace do architektury, wyrazaja prawde o tym, ze Bog jest
wszechmocny, ze moze zmienic kazda sytuacje…

-

Wczsniej Izajasz uzyl tego porownania, piszac o dzielach Bozych:
•

“Przeto tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień
dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie
się. I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion». (Iz 28, 1617)

Jest to zapowiedz niesamowitej zmiany, jakiej dokona Bog: przemieni
spoleczenstwo silnie naznaczone korupcja w zupelnie nowy narod!
Jezus podjal te slowa, tlumaczac, ze to On jest tym odrzuconym kamieniem,
ktory sal sie kamieniem węgielnym nowej ludzkosci. Zapisali je Ewangellisci synoptycy.
•

« 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. » (Mt 21,42)

•

“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». (Mk 12, 10-11)

•

“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».
(Lk 20, 17-18)

- Polska Misja Katolicka w Strasburgu,
-

ks. Ryszard Górski

- Parafia Notre Dame de Lourdes
-

9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg
-

tel: 03.88.32.31.60

