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Drugie czytanie - z listu do Kolosan 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.
“Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.”
-

Chodzi tu o sposob postepowania, o sposob zycia.

-

Dla Pawla “to, co w gorze” znaczy: pokora, lagodnosc, cierpliwosc, wzajemne
przebaczenie… a “to, co na ziemi” oznacza: rozpuste, nieczystosc, chciwość,
oddanie sie zgubnej pasji, zazdrość…

« Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych… »
-

To zdanie ukazuje specyfike stylu Pawla, dla ktorego od poranka
Zmartwychwstania Jezusa, wszystko sie zmienilo. Tlumaczy ze, odtad cale zycie
czlowieka jest rozpiete miedzy tym, co juz sie dokonalo a naszym
zaangazowaniem i zjednoczeniem z Jezusem… przez Chrzest Swiety zostalismy
w Niego wszczepieni i mamy udzial w Jego Zmartwychwstaniu ale zyjac na ziemi
jeszcze nie zmartwychwstalismy…Należymy już do Chrystusa, ale nie
doświadczylismy jeszcze pełni zbawienia…

W czytanym dzis fragmencie listu, Pawel tlumaczy, ze nie chodzi o to, by szukac
innego zycia, uciekac od zwyklych obowiazkow dnia codziennego ale by inaczej to
znaczy lepiej, przezywac zycie codzienne….a jest to mozliwe dzieki pomocy Ducha
Swietego.

“Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (werset 17)
-

Planem Boga jest przemienic ten swiat w Jego Krolestwo. Zatem nie powinnismy
nim pogardzac ale zyc w nim, majac swiadomosc, ze ziarna Krolestwa sa juz w
nim zasiane…ze Bog nam je powierzyl…ze nasza misja jest czuwanie nad ich
wzrostem i rozprzestrzenieniem sie…

lub z pierszego listu do Koryntian 5, 6b – 8
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie 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.”
-

Pawel nawiazuje tu do przaśnego chleba, inaczej maccy, ktora narod wybrany
spozywal pospiesznie tuz przed ucieczka z Egiptu. Chleb ten do dzisiaj jest
spozywany przez Zydow w pierwszy wieczór święta Paschy, w czasie kolacji
Sederu i przez kolejnych siedem dni, w czasie ktorych swietuja Pasche.
Kazdego roku, tuz przed Pascha, dokladnie sprzata sie caly dom, wszyskie jego
zakamarki tak, by nie zostala ani jedna okruszyna chleba upieczonego ze zbiorow
zboza, z ubieglego roku.

“Wyrzućcie więc stary kwas (…)Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako
nasza Pascha.”
-

Pawel uzywa symboliki zydowskiej swieta Paschy, dostosowujac ja do
chrzescijanskiego swieta Wielkiej Nocy. Uwaza bowiem, ze Zmartwychwstanie
Jezusa jest doskonalym wypelnieniem Bozego dziela wyzwolenia (zbawienia), o
ktorym wspomina kazda Pascha zydowska. Jezus Zmartwychwstaly pokonal
wszystkie kajdany: grzechu, zla, nienawisci i smierci.
To wyzwolenie jest “zarazliwe”: jak odrobina zaczynu, moze sprawic, ze ciasto
urosnie, tak ono moze “urobic” serca ludzi…

Ewangelia wedlug Jana 20, 1-9
A 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 powstać
z martwych.
“wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno”
-

Jan nawiazuje tu do swoich slow z Prologu: “światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5) W ten sposob podkresla, ze odtad juz nic nie
powstrzyma swiatla Zmartwychwstania….

Maria Magdalena zobaczywszy kamień odsunięty od grobu, “pobiegła 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».
-

Maria Magdalena nie zrozumiala, co sie stalo…mimo to pobiegla do Uczniow
Jezusa, by im powiedziec o zniknieciu Jego ciala…To dzieki niej, mimo ze nie
wiedziala…Piotr i Jan pobiegli do grobu, zobaczyli…i ich oczy sie otwarly…

-

Apostolowie zupelnie sie nie spodziewali, ze Jezus zmartwychwstanie. Widzieli,
jak cierpial i jak umarl. Mysleli, ze wszystko sie skonczylo…a jednak uslyszawszy
slowa Marii Magdaleny od razu biegna do grobu… Jan jest mlodszy i biegnie
szybciej, jednak przepuszcza Piotra, by pierwszy wszedl do grobu.
“Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył.” – Jan od razu zrozumial, ze gdyby ktos wykradl cialo
Jezusa, zabralby je razem z płótnami, a gdyby ktos chcial przeniesc Jego cialo to
tez zabralby razem z płótnami…dla niego pozostawione płótna sa dowodem na to
ze Jezus zyje. Pamieta dobrze, jak Lazarz ktoremu Jezus przywrocil zycie,
wyszedl obandazowany jeszcze płótnami. Tymczasem Jezus Zmartwychwstajac
pozucil płótna, zmartwychwstal calkowicie wolny…

“kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna”
-

Jedenym z elementow zydowskiego obrzedu chowania
namaszczenie ciala wonnosciami i obandazowanie płótnami.
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“Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z
martwych.”
-

-

Jan wielokrotnie pisal w swej Ewangeli, ze dopiero po Zmartwychwsatniu Jezusa,
Uczniowie doglebnie zrozumieli Jego slowa i czyny.
•

“Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.” (Jan 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. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy
Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.” (Jan 12,16)

Nie ma zadnego tekstu w Starym Testamencie, ktory wyraznie mowilby, ze
Mesjasz zmartwychwstanie. Zatem Piotr i Jan nie doznali naglego “oswiecenia” i
przypomnieli sobie taki tekst, tylko ich serca i umysly otworzyly sie, jak uczniom z
Emaus, i zrozumieli caly plan Bozy. Nagle zrozumieli cala glebie przeslania ze
Starego Testamentu.
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