
26. Światło nadziei 

Przypominam, bracia, Ewangelię, 
którą wam głosiłem, którąście 
przyjęli i w której też trwacie. 
Przez nią również będziecie 
zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, 
jak wam rozkazałem... Chyba 
żebyście uwierzyli na próżno. 
Przekazałem wam na początku to, 
co przejąłem: że Chrystus umarł - 
zgodnie z Pismem - za nasze grze-
chy, że został pogrzebany,  
że zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z Pismem; i że ukazał się 
Kefasowi, a potem Dwunastu, póź- 
niej zjawił się więcej niż pięciuset 
braciom równocześnie; większość 
z nich żyje dotąd, niektórzy zaś 
pomarli. Potem ukazał się Jaku-
bowi, później wszystkim aposto-
łom. W końcu, już po wszystkich, 
ukazał się także i mnie jako poro-
nionemu płodowi. 
          1 Kor 15, 1-8 



Dobra Nowina 

             Wieczorem 
       owego pierwszego  
   dnia tygodnia, tam gdzie 
 przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z oba-
wy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: „Pokój wam!” 
 A to powiedziawszy, poka-   
 zał im ręce i bok. Uradowali  
  się zatem uczniowie ujrza-  
  wszy Pana. 
         
           Jan 20, 19-20 

    Tak przy- 
        byli do wsi, do której  
     zdążali, a On okazywał, 
   jakoby miał iść dalej. Lecz  
   przymusili Go, mówiąc:  
 „Zostań z nami, gdyż ma się  
  ku wieczorowi i dzień się już  
  nachylił”. Wszedł więc, aby  
  zostać z nimi. Gdy zajął  
  z nimi miejsce u stołu, wziął  
   chleb, odmówił błogosła- 
   wieństwo, połamał i dawał  
   im. Wtedy oczy im się otwo-  
  rzyły i poznali Go, lecz On  
  zniknął im z oczu. I mówili   
 nawzajem do siebie: „Czy ser-  
 ce nie pałało w nas, kiedy roz- 
mawiał z nami w drodze i Pis- 
ma nam wyjaśniał?”  
                               Łk 24, 28-32 

    [Maria] gdy to  
            powiedziała, odwró- 
         ciła się i ujrzała stoją- 
      cego Jezusa, ale nie wie- 
      działa, że to Jezus. Rzekł  
     do niej Jezus: „Niewiasto     
     czemu płaczesz? Kogo szu- 
     kasz?” Ona zaś sądząc, że 
      jest to ogrodnik, powiedzia- 
      ła do Niego: „Panie, jeśli to  
      ty Go przeniosłeś, powiedz  
       mi, gdzie Go położyłeś,  
       a ja Go wezmę”. Jezus  
       rzekł do niej: „Mario!”  
      A ona obróciwszy się po- 
     wiedziała  do Niego po heb- 
   rajsku: „Rabbuni”, to znaczy   
  Nauczycielu! 
  Jan 20, 14-16 


