Drugie czytanie – z pierwszego listu Jana 5, 1-6
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego,
który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy,
że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem
miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie
są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie
ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł
przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje
świadectwo, bo jest prawdą.
-

Jan ostrzega tu chrzescijan przed zlymi nauczycielami, wypaczajacymi wiare
chrzescijanska. Pisze cos w rodzaju credo, opierajacego sie na trzech
punktach.

1. Jezus z Nazaretu jest prawdziwie Synem Bozym.
Pierwsi chrzescijanie byli przesladowani przez Zydow, ktorzy traktowali ich
jako sekte zydowska. Inna, dosc duza trudnoscia pierwszych wspolnot
chrzescijanskich, byly dyskusje dotyczace misterium Osoby Jezusa.
Jan nie probuje wytlumaczyc tu, jak Jezus bedac Czlowiekiem, jest
jednoczesnie Synem Bozym bo nikt nie moze zrozumiec ani wyjasnic tego
misterium, jako ze nikt nie moze przeniknac mysli Boga. Wyznaje on z
moca, ze Jezus jest w pelni Czlowiekiem i w pelni Bogiem.
•

« Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie
uznaje Jezusa, nie jest z Boga » ( 1J 4,2-3)

•

« Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest
Mesjaszem? » (1 J 2,22)

« Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko

w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. «
-

« który przyszedł przez wodę i krew » : chodzi tu o czlowieczenstwo Jezusa ;
slowo przyszedl oznacza tu Jego Wcielenie.

-

Jan pisze, ze nie mozna zwrocic uwagi tylko na chrzest (ktory symbolizuje tu
woda) i odrzucic upokorzenie krzyza (ktory symbolizuje tu krew).
•

« Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».” (J 1,34)

2. Czlowiek wierzacy, przyjmujac Chrzest Swiety, rodzi sie z Boga i
odtad zyje nowym zyciem – dziecka Bozego.
•

« Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie
zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.“ (1 J 3,
1-2)

•

„Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na
świat przychodzi. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.“ (J1,
9;12-13)

3. To nowe zycie polega na milowaniu Boga i ludzi.
-

W Biblii wiara i milosc sa nierozlaczne.

-

Kazdy, kto naprawde miluje Boga, miluje tez czlowieka, ktory z Niego sie
narodzil…
•

-

“Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a
każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” (1 J 4,7)

Duch Swiety uzdalnia nasze serca do milowania blizniego, On tez umacnia nas
w wierze.
•

« Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym
właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? »
(1 J 5, 4-5)

Ewangelia – wedlug Jana 20, 19-31
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego ! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do

niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu
Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
–

–

Dla Jana jest jasne, ze wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa, calkowicie wypelnil
sie plan Bozy dla ludzkosci. Wszystko to stalo sie w Jerozolimie - miescie
pokoju. Wypelnily sie slowa prorokow :
•

« Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego
barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca,
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. » (Iz 9, 5)

•

« Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was
wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić
wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc
do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. » (Jr 29, 11-12)

Uczniowie sa pelni radosci. Ostatniego wieczoru spedzonego z Jezusem
uslyszeli od Niego : « Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was
zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła
odebrać. » (J 16,22)

« Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia »
-

W zydowskim tekscie opisu Stworzenia, pierwszy dzien jest nazwany
pierwszym dniem tygodnia, co oznacza rowniez unikalny dzien – jedyny w
swoim rodzaju. Jest on jak pierwsze, dojrzale zboze, zapowiadajace cale
zniwa…

–

To wlasnie pierwszego dnia tygodnia, Jezus zsyla Ducha Swietego na
Apostolow – zgodnie z zapowiedzia proroka Ezechiela :
•

« Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. » (Ez
36,27)

Jezus tchnal na nich i powiedzial : « wezmijcie Ducha swietego ». Jan celowo
uzyl tu slowa tchnął, zaczerpnietego z ksiegi Rodzaju :
•

-

« wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą
żywą. » (Rodz 2, 7)

Boze tchnienie dalo zycie czlowiekowi. Podobnie Jezusowe tchnienie Ducha
Swietego, inauguruje nowe Stworzenie.

•

–

« I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i
córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi
będą mieli widzenia1. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha
mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień,
i słupy dymne. Słońce zmieni się wciemność, a księżyc w krew, gdy
przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który
wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon <i w
Jeruzalem> będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród
ocalałych będą ci, których wezwał Pan. » (Jl 3, 1-5)

Jezus powierza swym uczniom misje pojednania i pokoju.
•

« «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam»

Trzy dni wczesniej, powiedzial do Pilata :
* « Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie. » (J 18,37)
Wtedy Pilat zapytal : « Cóż to jest prawda ? »
–

Apostolowie otrzymali tez od Jezusa misje gloszenia prawdy calemu swiatu.
•

“Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą,
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” ( J
16, 13-15)

