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Drugie czytanie  - z pierwszego listu do Koryntian  15,  45-49  

Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - 
z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak 
nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] 
niebieskiego. 

- Pawel napisal te slowa do chrzescijan pochodzenia greckiego, ktorzy 
potrzebowali jasnej odpowiedzi na temat zmartwychwstania Jezusa i 
zmartwychwstania ludzi.  Chcieli min. wiedziec konkretnie kiedy i jak to sie 
stanie.   

- Pawel nie mowi jak to sie stanie, jak dokona sie zmartwychwstanie umarlych. 
Zapewnia tylko, ze zmartwychwstale ciala beda sie roznily od tych, ktore mieli 
ludzie zyjac na ziemi. To dlatego nie wszyscy rozpoznawali od razu Jezusa po 
zmartwychwstaniu. Nawet Apostolowie mieli trudnosci.   
 

« … jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz 
człowieka niebieskiego” 

- Pawel odroznia cialo ziemskie od duchowego (niebianskiego). Okreslenie 
ciala duchowego zaskakuje Grekow, wychowanych w przekonaniu, ze cialo 
jest przeciwstawne duszy. Jednak dla Pawla urodzonego i wyksztalconego w 
religii zydowskiej, dusza i cialo sa ze soba scisle powiazane. Ponadto Pawel 



wyraznie mowi o dwoch sposobach zycia: czlowieka ziemskiego i duchowego, 
zapoczatkowanego przez Jezusa - Mesjasza.  
Bog stwarzajac czlowieka tchnal w niego oddech zycia. W ten sposob uczynil 
go zdolnym do zycia duchowego, jednak zyjac na ziemi pozostaje czlowiekiem 
ziemskim. Tymczasem w przypadku Jezusa-Mesjasza, Duch Swiety od 
samego poczatku prowadzi Go nieustannie w drodze ziemskiej i cale Jego 
zycie jest na obraz Bozy.  
 
« Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam 
duchem ożywiającym. » 
 

- Pawel nawiazuje tu do ksiegi Rodzaju. Odczytuje opisane w niej wydarzenia 
jako opis powolania czlowieka, a nie jako fakty historyczne. Dla niego osoba 
Adama przedstawia typ czlowieka czy tez typ postepowania. Adam, ziemski 
czlowiek jest powolany, by stac sie swiatynia Ducha Swietego… 

- Dla Pawla stworzenie swiata nie jest tylko wydarzeniem z przeszlosci. Jego 
opis w ksiedze Rodzaju mowi wiecej o Stworzycielu niz o stworzeniu : 
opowiada o relacji czlowieka do Boga, o tym ze jest on jakby zawieszony na 
Jego tchnieniu…  

- Pawel tlumaczy tu, ze postepowanie na wzor Adama prowadzi do smierci, a 
na wzor Chrystusa do Zycia. Zyjac na ziemi czesto oscylujemy miedzy tymi 
dwoma postawami.  

• « Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie 
chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, 
który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy 
chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek 
[we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś 
moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego 
umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w 
moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co 
wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego! » (Rz 7, 19 - 24) 

• « Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, 
a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co 
duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z 
ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; 
jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego 
[człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego. » (1 
Kor 15, 45-49) 

• «  Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego 
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim 
tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. » (1 J 3,2) 

To w czasie Przemienienia na gorze Tabor, Apostolowie ujrzeli ten perfekcyjny obraz 
Boga Ojca w Jezusie.  

 

 



 

Ewangelia wedlug Lukasza 6, 27-38 

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze 
czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i 
módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, 
nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię 
prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby 
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy 
was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują 
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, 
jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek 
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy 
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się 
za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, 
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, 
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a 
będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w 
zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».  

 

« Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. » 

- Oto powolanie ochrzczonych. Czytajac Biblie w perspektywie tych slow, 
widzimy jak ukazuje ona historie czlowieka, uczacego sie krok po kroku 
panowania nad przemoca i przebaczania na wzor Boga, ktory jest cierpliwy i 
laskawy… 

• « Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień 
u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z 
wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale 
On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. » (1 P 3,8-9) 

• «  Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg 
twój, wychowuje ciebie. Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc 
Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim. » (Pwt 8,5-6) 
 

 

 

 

 



 “Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 
potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam 
dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza 
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 

- Jezus zaprasza nas, bysmy nie osadzali ani siebie ani innych. Ci, ktorzy 
prawdziwie ida droga idealu chrzescijanskiego, doswiadczaja przebaczenia, 
ktore otwiera ich serca na oscierz na dzialanie Ducha Swietego. Wtedy 
wypelnia sie w ich zyciu zapowiedz proroka Ezechiela :  
« Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. » (Ez 36,27) 
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