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Pierwsze czytanie - z Dziejow Apostolskich 14, 21b-27
W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry,
do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w
wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w
każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w
którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge,
zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni
do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak
wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
-

Czytany dzis fragment z Dziejow Apostolskich, dotyczy pierwszej podrozy
Pawla i Barnaby, a dokladnie ich drogi powrotnej. Na te pierwsza misje
wyplyneli statkiem do Antiochi Syryjskiej. Przez Cypr dotarli na poludniowe
wybrzeze, na ktorym lezy dzisiejsza Turcja. Nastepnie zatrzymali sie w Antiochi
Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i w Derbe. Wszedzie gdzie przybyli, przemawiali
do Zydow gfloszac Dobra Nowine. W kazdym z tych miejsc, czesc sluchaczy
reagowala wielkim entuzjazmem i przyjmowali chrzescijanstwo, a inni wprost
przeciwnie : reagowali z przemoca i wypedzali Apostolow z miasta. W Antiochi

Pizydyjskiej Apostolowie podjeli decyzje gloszenia Dobrej Nowiny poganom
(czytania z ubieglej niedzieli). To dlatego czytamy dzis slowa Pawla :
« Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez
nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. »
-

Misja, jaka Bog powierza chrzescijanom jest dzielem wspolpracy z Nim Samym !

Dzisiejsze czytanie dotyczy drogi powrotnej z misji, w czasie ktorej Pawel i Barnaba
odwiedzaja wspolnoty chrzescijan, zalozone krotko wczesniej. W miedzyczasie
zdazyly one doswiadczyc przesladowania. To o tym pisze Pawel : « Umacniając
dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków
trzeba nam wejść do królestwa Bożego. »
W podobny sposob Jezus mowil o wlasnych przesladowaniach :
•

« Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do
drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi
wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. » (Lk 17, 24-25)

•

« Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich
Pismach odnosiło się do Niego. » (Lk 24, 26-27)

« Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych,
polecili ich Panu, w którego uwierzyli. »
-

Pawel z Barnaba staraja sie umocnic braci w wierze, czuwaja tez nad dobra
organizacja w kazdej wspolnocie, powolujac tak zwanych « starszych », po grecku
« presbiteros ».

- Pawel zwraca tu uwage na to, ze wazne jest zachowanie rownowagi miedzy
organizacja wspolonty, modlitwa i postem : wszystkie te elementy sa rownie wazne.

Psalm 145, 8-13
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty.

-

Psalm 145 w calosci zawiera 22 wersety, odpowiadajace 22 literom alfabetu
hebrajskiego. Kazdy z wersetow zaczyna sie kolejna litera alfabetu.
Jest to psalm dziekczynny, podkreslajacy, ze cale nasze zycie, « od A do Z », jest
zanurzone w Przymierzu z Bogiem, w Jego czulej opiece…

-

Ten psalm jest czescia modlitwy zydowskiej, odmawianej codziennie o swicie. Swit
przypomina tu o swicie Nowego Dnia, ktory nadejdzie gdy wypelni sie Krolestwo
Boze, gdy odnowione zostanie cale stworzenie…

-

W Talmudzie zawierajacym nauczanie rabbinow z pierwszych wiekow naszej ery,
jest napisane, ze ten, kto trzy razy dziennie bedzie odmawial psalm 145, « moze
byc pewny, iz znajdzie sie w przyszlym swiecie, w swiecie nowego stworzenia ».
- Dla chrzescijan chodzi tu oczywiscie o Przymierze, odnowione przez Jezusa.

1. W szesciu czytanych dzis wersetach, skondensowana jest tresc calego
Objawienia Bozego.
Wlasnie ten fragment swietnie harmonizuje z pozostalymi tekstami czytan
dzisiejszej niedzieli, przepelnionymi akcentami paschalnymi.

« Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. »

« A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło
Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed
jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność… » (Wyj 34, 5-6)

-

« Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego
dzieła. »
Czula opieka Boga, ktorej jako pierwszy doswiadczyl narod wybrany, jest « dla
wszystkich » !
Zwiastowanie Milosci Bozej nie dotyczy wylacznie Zydow. Bog pragnie objawic
swa Milosc wszystkim ludziom. Jak pisze Pawel « …Bóg otworzył poganom
podwoje wiary. » - poganami nazywa tu tych, ktorzy nie sa Zydami.

2. Czytany dzis fragment psalmu 145 kladzie szczegolny akcent na
krolewskie panowanie Boga.
- Cztery razy wystepuje tu slowo « krolestwo ».
- Jest tez mowa o Jego panowaniu i potedze.
W jezyku biblijnym slowa » głoszą Twoją potęgę » czy »głoszą Twoje
dziela », odnosza sie zawsze do wyzwolenia z niewoli egipskiej. Zydzi w swych
praktykach religijnych, do dzis powtarzaja : « Bog dzisiaj wyzwolil swoj lud i tak sie
dzieje od czasow pierwszego wyzwolenia… »

- Ostatecznym wyzwoleniem bylo Jezusowe zwyciestwo nad smiercia. To Jezus
Zmartwychwstaly, Syn Boga zywego, Krol wszechswiata, ostatecznie wyzwolil
czlowieka. On, pokorny Krol-Sluga zmartwychwstajac, triumfuje nad smiercia!
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