
     Niedziela Chrystusa Krola 

Drugie czytanie  z pierwszego listu do  Koryntian  15, 20-26. 28 

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 

pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też 

[dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 

Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus 

jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie 

nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką 

Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 

nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.                                                                                                      

A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, 

który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.  

- Odkad Pawel spotkal Chrystusa zmartwychwstalego na drodze do Damaszku, 

dobrze rozumie na czym polega Jego krolewskie panowanie. Nie ma on 

watpliwosci, ze Jezus Chrystus zwyciezyl smierc i wszystkie sily zla. Ta 

pewnosc, przenika wszyskie jego mysli i slowa. 

« A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany 

Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. »  

- Krolestwo Boze rozrasta sie nieodparcie, az wszystko zostanie poddane 

Chrystusowi. 

- Historia calej ludzkosci, zapisuje sie w perspektywie codziennych zwyciestw 

milosci i przebaczenia nad nienawiscia i smiercia. 

W oczach Apostolow, smierc i zmartwychwstanie Jezusa byly znakiem na to, ze 
Krolestwo zaczelo sie tworzyc i ze sily zla nigdy Go nie pokonaja. 

• « odwagi ! Jam zwyciężył świat » (J 16,33) 

Kazdy z nas moze wybrac i albo byc po stronie Chrystusa i pomagac, by Krolestwo 
sie rozwijalo i rozprzestrzenialo, albo nie…  

Nasladowac Adama czy Jezusa? 

Pawel porusza tu zagadnienie doskonale znane ludziom Starego Testamentu – 
zagadnienie koniecznego wyboru (tzw temat « dwoch drog »). Chodzi tu o droge 
Adama i droge Jezusa. 

• Adam odwrocil sie od Boga, do jego serca wkradla sie nieufnosc. Nasladujac 
go, czlowiek idzie droga ku smierci duchowej. 

• Jezus ufa calkowicie Ojcu. Nasladujac Go, czlowiek idzie ku Zyciu.  

W raju, Adam mial dostep do drzewa zycia, nie wolno mu bylo tylko jesc owocow z 
drzewa poznania dobra i zla bo w przeciwnym razie, grozilo to smiercia. Adam 



zjadlszy owoc z drzewa poznania, zrozumial czym jest nieszczescie i smierc, a 
dostep do drzewa zycia zostal przed nim zamkniety. 

• « Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez 
grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ 
wszyscy zgrzeszyli...Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się 
jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od 
Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na 
wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. » (Rz 5, 12-14)  
 

• « Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też 
[dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. 
Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego 
przyjścia. » (1 Kor 15, 21-23) 

 

Jezus przyszedl na swiat, by przywrocic nam zycie i nauczyc nas je ofiarowywac. 

• « Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. » (J 10,10) 

Jezus zgodzil sie cierpiec z powodu nienawisci ludzi, odpowiedzial na nia 
przebaczeniem i lagodnoscia.  

Tam, gdzie « uchylilismy drzwi » na dzialanie zla i smierci, Bog moze przywrocic 
zycie, jak przywrocil zycie swemu Synowi. Jezus zmartwychwstaly wprowadza nas 
do prawdziwego zycia, tego, w ktorym kroluje milosc.  

 

 

 

Ewangelia  wedlug Mateusza   25, 31-46 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się 
Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a 
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, aprzyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 
w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: 
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 



"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 
aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście 
Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: 
"Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo 
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: 
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi 
zaś do życia wiecznego». 

- Wedlug Mateusza, Jezus wypowiedzial te slowa tuz przed swoja meka, co 
znaczyloby, ze maja one wartosc testamentu.  

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata! » 

- Jezus objawia nam, czym jest nasze powolanie, tlumaczy, ze zostalismy 
stworzeni, by krolowac. 

 « błogosławieni Ojca mojego », 

-  inaczej tlumaczac : ‘jestescie synami Boga Ojca, wy ktorzy nasladujecie 
pasterza opiekujacego sie swymi owcami’. 

- Jezus zwraca sie w ten sposob do wszystkich, ktorych zycie jest pelne gestow 
milosci i dzielenia sie, ktorzy potrafia dzielic sie swymi dobrami.  

Blogoslawieni czy przekleci ? 

- To radykalne zestawienie blogoslawionych i przekletych, moze wydawac sie 
szokujacym. Oczywiscie nie chodzi tu o podzielenie wszystkich na te dwie grupy 
– na dobrych z jednej strony i na zlych z drugiej. Przeciez kazdy z nas ma w 
sobie cos z jasnosci i cos z ciemnosci. 

Czytany dzis fragment nie jest przypowiescia o sadzie ostatecznym ale wskazuje na 
powiazanie miedzy czlowiekiem i Jezusem : « "Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili".   

Definicja sprawiedliwosci 

Czesto sprawiedliwosc kojarzy sie nam z waga i ważeniem. Tymczasem wedlug 
Jezusa, zyc sprawiedliwie znaczy przylgnac do planow Bozych, bezinteresownie 
dawac pelnymi garsciami tym, ktorzy sa w potrzebie…  

Ci, ktorzy czasem pytaja czy zbawienie jest zarezerwowane dla elity, znajduja tu 
odpowiedz:  

• Jezus nie zwraca uwagi na tytuly ani na to, kto jakiego jest wyznania, co 
znaczy, ze nie-chrzescijanie takze moga odziedziczyc Krolestwo i byc nazwani 
„blogoslawionymi Ojca“.  


