
Ewangelia na niedzielę 10.11.2019r.
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Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam

przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat
weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci.
Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu
więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.

Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci,
którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani
się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana
nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. /Łk 20, 27-38
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Drodzy Rodzice!
Dzisiejsza Ewangelia jest trudna. Szczególnie dla małżeństw, które pracują nad
budowaniem miłości i więzi małżeńskiej - tak wspieranej w ostatnim czasie w nauczaniu
Kościoła. Trudna, ponieważ ukazuje „względny” charakter związku mężczyzny i kobiety.
Małżeństwo w wypowiedzi Jezusa ukazane jest jako antidotum na śmierć. W prawie
Mojżesza jako narzędzie dziedziczenia i trwania rodu. Zatem w perspektywie
zmartwychwstania i nieśmiertelności relacja małżeńska traci swą zasadność. Jest misją do
wypełnienia wyłącznie „tu i teraz”. Tak trochę aż szkoda... :) No cóż, tego co Jezus dla nas
przygotował po zmartwychwstaniu „ani ucho nie słyszało ani oko nie widziało” więc może nie
będzie to miało znaczenia. Przekonamy się.

Dla Dzieci:

1) Co to jest pułapka?
2) Po co zastawia się pułapkę?
3) Kto na Kogo w tej Ewangelii zastawił pułapkę?
4) Na czym polegała pułapka?
5) Jak Jezus uniknął pułapki?
6) Jezus wie więcej, zna całą rzeczywistość też od drugiej strony. Rozstrzyga wszystkie
sprawy z perspektywy całego planu Bożego i wieczności. Pułapka logiczna zastawiona „na
ziemi” nie uwzględniała nadprzyrodzonej perspektywy Jezusa.
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