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Pierwsze czytanie Dz 15, 1-2.22-29
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu
według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do
niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że
Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do
Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym
Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego
Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich
pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom
pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się,
że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami,
siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i
wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego
Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą
wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was
żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli
powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Jestesmy w Antiochi Syryjskiej, okolo roku 50 ego naszej ery. Tamtejsza wspolnota
pierwszych chrzescijan od poczatku skladala sie z osob pochodzenia zydowskiego i
poganskiego. Z czasem, ich wspolistnienie nabiera coraz wiekszych trudnosci :
-

-

-

Ci, ktorzy maja pochodzenie zydowskie, uwazaja ze wszyscy powinni byc
obrzezani a tych, ktorzy nie obrzezali sie uwazaja za pogan. Dla nich,
chrzescijanstwo zakorzenione w judaizmie, jest jego rozwinieciem, wiec oczywiste
jest, ze obowiazuja nakazy Prawa Zydowskiego.
Wiele konfliktow plynie z powodu licznych praw, dotyczacych zycia codziennego
i zasad koszernosci, ktorych chrzescijanie nie pochodzacy z judaizmu, nie maja
ochoty przestrzegac.
Konflikt ten narasta. Pewnego dnia chrzescijanie pochodzenia zydowskiego
przybywaja z Jerozolimy i glosza, ze chrzest swiety moga przyjac wylacznie ci,
ktorzy sa wczesniej obrzezani.
Ten konflikt niesie ze soba trzy wyzwania:
1. Czy jednosc wspolnoty znaczy jednorodnosc, jednolitość?
2. Czym jest wiernosc Jezusowi, ktory sam byl Zydem i ktory kazdego z
Apostolow wybral ze srodowiska zydowskiego? Na czym ona polega? Czy
kazdy chrzescijanin powinien stac sie Zydem?

3. Czy Zbawienie jest nam dane bezwarunkowo czy nie?
-

Jezus powiedzial : « Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony. » (Mk 16,16) Nigdy nie mowil, ze trzeba byc Zydem
czy obrzezanym.

Pierwszy synod zwolany w Jerozolimie, aby roztrzygnac ten trudny
konflikt, zdecydowal :
-

ze wiernosc Jezusowi nie polega na powielaniu statycznego modelu
postepowania.
Ze chrzescijanie pochodzenia zydowskiego nie powinni narzucac innym
obrzezania i zasad czystosci rytualnych w zyciu codziennym.
Ze chrzescijanie pochodzenia poganskiego powinni z szacunkiem odnosic sie do
praktyk zydowskich i nie czynic nic, co mogloby zaklocac wspolistnienie,
szczegolnie dotyczace wspolnych posilkow.
Tak wiec, Apostolowie nakładaja na wszystkich chrzescijan (pochodzenia
zydowskiego i nie-zydowskiego) wylacznie reguly, ktore zapewniaja jednosc
wspolnoty i jej komunie.

Psalm 67, 2-3, 5, 7-8
Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.
Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech wszystkie krańce ziemi adoruja Go !

Jestesmy w Swiatyni Jerozolimskiej, gdzie trwa wyjatkowa liturgia, gdzie kaplani w
podniosly sposob blogoslawia cale zgromadzenie…
“Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla
nas Jego oblicze!”
•

-

« «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom.
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe
nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze
swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad
Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». (Lb 6, 24-27)

Czytamy w Bibli, ze kiedy kaplani Izraela blogoslawia lud w imieniu Boga :
«wzywaja Imienia Boga nad synami Izraela… » czy inaczej: « rozciagaja Imie
Boga nad… ». Slowa te sa definicja blogoslawienstwa.
• W jezyku biblijnym imie oznacza osobe. Zatem znajdowac sie pod Imieniem
Boga znaczy byc w Jego obecnosci, przebywac w Jego swietle, byc
zanurzonym w Jego Milosci…

« Niechaj nam Bóg błogosławi, niech wszystkie krańce ziemi adoruja Go ! »
-

Narod wybrany nie zapomina o swym powolaniu, o misji, jaka Bog mu powierzyl,
posylajac go do wszystkich ludow. Dobrze wie, ze od jego wiernosci
blogoslawienstwu otrzymanemu za darmo, zalezy poznanie i odkrycie Boga przez
cala ludzkosc.
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