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Drugie czytanie - z pierwszego listu do Koryntian 15, 12 - 20
Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy
spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i
Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest
nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli
fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu
świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają,
to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest
wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w
Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem
jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
W czytanym dzis fragmencie Pawel przypomina o zmartwychwstaniu cial.
Koryntianie wierza w Zmartwychwstanie Jezusa ale trudno im uwierzyc, ze sami tez
zmartwychwstana.
-

Pawel najpierw potwierdza Zmartwychwstanie Jezusa przypominajac, ze jest ono
podstawa naszej wiary :
• « jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest
nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara »

-

Nastepnie pisze o Jego konsekwencjach.
Poniewaz Jezus zmartwychwstal, jest Zbawicielem swiata. Zatem wszystko, co
nam obiecal jest prawdziwe i spelni sie.

Kazdy ochrzczony jest swiatynia Ducha Swietego, ktorego Milosc ozywia go.
A Milosc jest przeciwienstwem grzechu – grzech jest brakiem Milosci.
Pawel podkresla, ze zostalismy wyzwoleni z grzechu, ze Duch Swiety mieszka w
nas. A swiatynia Ducha Swietego moze sie przeobrazic ale nie moze zostac
zniszczona na zawsze… zatem z pewnoscia zmartwychwstaniemy jak Chrystus.
Smierc biologiczna czlowieka niszczy jego cialo ale Jezus je odbuduje…
• “«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo» (J 2,19)
“Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.”
-

W tekscie greckim Pawel uzyl tu slowa “pierwociny” w sensie poczatku dlugiego
procesu.
W Starym Testamencie “pierwocinami” nazywano pierwsze wyrosniete rosliny,
ktore zapowiadaly bliskie zniwa.
• “On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma
istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. »
(Kol 1, 17-18)

Bog pragnie zebrac i zjednoczyc cala ludzkosc w Jezusie Chrystusie :
•

“W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według bogactwa Jego
łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej
mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił
tajemnicę swej woli według swego postanowienia,
które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni
czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w
Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to,
co na ziemi.” (Ef 1, 7-10)

W katolickiej liturgi pogrzebowej znajduja sie bardzo wazne elementy:
-

Paschal, ktory swieci sie w czasie calej liturgy, przypominajac nam Chrystusa
zmartwychwstalego.

-

Kaplan okadza trumne kadzidlem. Dlaczego ?

Poniewaz kazdy ochrzczony jest swiatynia Ducha Swietego.

Ewangelia wedlug Lukasza 6, 17- 26
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli
oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których
dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć,
ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. A On podniósł oczy na
swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy
królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie
nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w
niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam,
bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci,
albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem
smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak
samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. »
« «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo
Boże. »
-

Wiekszosc ludzi, ktorzy tlumnie chodzili za Jezusem, nie pochodzilo z wplywowych
i bogatych rodzin…
W jezyku biblijnym slowo « ubodzy » nie ma zadnego zwiazku z « kontem
bankowym » :
• Ubogimi sa ci, ktorzy nie wywyzszaja sie, nie urastaja
w pyche, ktorzy doswiadczajac swojej malosci,
pokornie przyznaja, ze wiele im brakuje…. i to dlatego
Bog moze ich hojnie obdarowywac.

« Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie… którzy teraz płaczecie…
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w
pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka
jest wasza nagroda w niebie. »
-

Jezus sam doswiadczyl ubostwa, glodu…On, ktory „nie mial miejsca, gdzie by
głowę mógł oprzeć », wie co znaczy plakac nad zmarlym przyjacielem (Lazarz),
sam zaznal przesladowania, pogardy i oszczerstw…

Jezus mowiac, ze « błogosławionymi (szczesliwymi) sa ci, ktorzy doswiadczaja
wymienionych przez Niego blogoslawienstw, dziekuje Ojcu za Jego Milosc.
Jezus objawia nam Jego Milosierna Milosc.
-

W jezyku hebrajskim slowo « milosierdzie » pochodzi od slowa « rozbrzmiewajace
łono ».

Czytany dzis fragment mowi o dwoch spojrzeniach :
-

Bozym
ludzkim

Czlowiek czesto myli przedmiot swego podziwu, spogladajac z podziwiem na bogatych
i tych ktorym sie powodzi.
Spojrzenie Boga jest inne :
•

« Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze
wszystkich ucisków. » (Ps 34, 7)

•

« Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz,
Boże, sercem pokornym i skruszonym. » (Ps 51, 19)

•

« Gdy sluga ugina sie pod miażdżacym go
cierpieniem, Bog otacza go szczegolna Miloscia » (Iz
53,10)

-

Bog pochyla sie nad przesladowanymi, nad glodujacymi, placzacymi, otaczajac
ich szczegolna Miloscia : nie dla ich zaslug ale z powodu ich cierpienia…

-

Jezus otwiera nam tu oczy na inny wymiar szczescia : jest nim odczucie spojrzenia
Boga - pelne mocy Milosci, ktore « stawia na nogi »…ktore umacnia i daje
potrzebne sily do zycia…
I tak, narod wybrany, w czasie dlugiej wedrowki przez pustynie, odzyskiwal sily
wtedy gdy « czul » na sobie spojrzenie Boze, kiedy nabieral pewnosci, ze Bog
kroczy z nim.

« A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy,
ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni….. »
-

Inaczej mowiac : »Wy, ktorzy idziecie za Mna, doswiadczacie glodu, ubostwa,
pomowien, przesladowan, zniechecenia. Bedziecie przesladowani, niektorzy
zabici…ale wiedzcie, ze dokonaliscie dobrego wyboru ! »
Albowiem « zostaniecie pocieszeni i skakac bedziecie z radosci » wy, ktorzy
« teraz płaczecie, niedlugo śmiać się będziecie… cieszcie się i radujcie w owym
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. »

Teksty Strarego Testamentu mowily o szczesciu, jakie przyniesie Mesjasz. Uczniowie
Jezusa dobrze je znaja. Jezus przypomina im : « Wy, ktorzy zdecydowaliscie sie, by
isc za mna nie po to, aby zbierac zaszczyty i bogactwo, dokonaliscie dobrego wyboru
- albowiem rozpoznaliscie we Mnie Mesjasza. »
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