
Polski

Vienna International Religious Centre   www.virc.at

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy. (Ps 118,24)

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił:
"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, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów".

Bracia i siostry, jeśliście 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 ukryte jest
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie,
wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
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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 miłował, 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.

Ty jesteś Zmartwychwstałym

Ty jesteś naszym
zmartwychwstaniem.
Poniżeni
zostaną nazwani:
Wywyższonymi.
Do tych, którzy nie mają swojego
miejsca,
zawoła się:
o Wy, Powracający do domu!
Wykrzywieni i ociemniali
będą nazwani:
Tańczącymi.
Milczącym i zgorzkniałym
będą wiwatować:

spójrzcie, oto Śpiewający!
Przygnieceni i obciążeni
otrzymają imię:
Uśmiechnięci.
A ci, wędrujący w cieniu śmierci:
Noszeni, Otoczeni opieką.
Umarłych
będzie się nazywać:
Obudzonymi
albo też:
Narodzonymi na nowo.

(Joop Roeland, "Die Stimme eines
dünnen Schweigens")
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Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: "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, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów".

Bracia i siostry, 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 nasze święto, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu
złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

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 miłował, 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



Vienna International Religious Centre   office@virc.at

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. Uczniowie zatem powrócili znowu do
siebie.
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy (tak)
płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących
tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w
miejscu nóg. I rzekli do niej: "Niewiasto, czemu płaczesz?" Odpowiedziała
im: "Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono". Gdy to
powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to
Jezus. Rzekł do niej Jezus: "Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?" Ona
zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: "Panie, jeśli ty Go
przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę". Jezus rzekł do
niej: "Mario!" A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku:
"Rabbuni", to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: "Nie zatrzymuj Mnie,
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i
powiedz im: 'Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i
Boga waszego'". Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: "Widziałam
Pana i to mi powiedział".
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