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niedziela zmartwychwstania, 4 kwietnia                                  J 20,1-9


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego 
Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono”.  
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, 
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy 
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.  
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 
mówi, że On ma powstać z martwych. 
 



Komentarz


Kontekst: Dwa ostatnie rozdziały Ewangelii św. Jana to relacja z odkrycia 
pustego grobu i opis objawień Zmartwychwstałego Jezusa, najpierw 
w Jerozolimie, a następnie nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Omawiany 
fragment to pierwsze zderzenie się z prawdą o pustym grobie wczesnym 
rankiem, pierwszego dnia tygodnia.  
1. „Pierwszego dnia po szabacie” (werset 1) - wskazuje na relację pomiędzy 
żydowskim szabatem a chrześcijańską niedzielą (Dzień Pański). Widać to na 
przykładzie relacji między stworzeniem i zbawieniem. Oznaczenie czasu uka-
zania się Zmartwychwstałego, nawiązujące do pierwszego dnia stworzenia 
oznacza, że zmartwychwstanie jest ukazane w odniesieniu do stworzenia 
świata i człowieka. U Jana nie chodzi o „nowe stworzenie”, lecz o stworzenie 
ostatecznie zrealizowane. Stwarzając świat, Bóg miał na względzie 
zmartwychwstanie swojego Syna. I odwrotnie, zmartwychwstanie Chrystusa 
niesie dopełnienie stworzenia, jako zbawienie. Przy stworzeniu „Duch unosił 
się nad wodami” (Rdz 1,2). Teraz udziela się On jako dar, żeby grzech był 
odpuszczony (Mędala).  
2. Pusty grób nie dla wszystkich musi oznaczać zmartwychwstanie Jezusa. 
Sama Maria Magdalena początkowo nie łączy wcale pustego grobu ze 
zmartwychwstaniem. Mówi do uczniów: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono”. Arcykapłani próbowali rozpowszechnić wręcz plotkę, że 
pusty grób był efektem ingerencji apostołów. Oto co nakazali głosić 
żołnierzom pełniącym wartę przy grobie: „Rozpowiadajcie tak: Jego 
uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali” (Mt 28,13).  
Odmienną intuicję miał z kolei uczeń, którego Jezus miłował. Kiedy wszedł 
do grobu, to „ujrzał i uwierzył”. Użyty tu grecki czasownik horao 
(dostrzegam) oznacza „widzenie przez wiarę”. Stąd wiara w zmartwych-
wstanie Jezusa wypłynęła z zobaczenia pustego grobu. Przez odniesienie do 
Pisma (J 20,9) ta wiara została pogłębiona.  
3. Nadzwyczajna jest rola, jaką odgrywa w tej historii miłość. To Maria, która 
kochała Jezusa tak bardzo, była tą, która pierwsza przyszła do grobu. To Jan, 
uczeń, którego Jezus miłował i który miłował Jezusa, był tym, który pierwszy 
uwierzył w zmartwychwstanie. Jest to wielkim przywilejem Jana być 
pierwszym człowiekiem, który zrozumiał i uwierzył. Miłość dała mu oczy do 
czytania znaków i rozum do pojmowania (Barclay). 



Rozważanie


Uczniowie dochodzą do wiary w zmartwychwstanie Jezusa powoli, 
stopniowo.  
Wzrastanie w wierze to proces, Jezus pozwala człowiekowi dojrzewać i sam 
oświeca umysły. To droga indywidualna.  
Uczniowie tak samo nie rozumieją, przemieni ich dopiero spotkanie ze 
Zmartwychwstałym, ale w ich zmartwieniu i pośpiechu widać, że szczerze 
kochali swojego Mistrza. Gorliwość kobiet, które chcą namaścić Jego ciało, 
pośpiech Magdaleny, aby oznajmić uczniom, co się stało i pośpiech uczniów, 
którzy ile sił w nogach biegną do grobu, świadczą o ich miłości.  
Relacja uczniów z Jezusem się zmieni i również ich wrażliwość przejdzie 
paschę – Jezus stopniowo poprowadzi ich do wiary, dzięki której będą głosić 
Ewangelię na całym świecie. Są świadkami zmartwychwstania, którzy ujrzeli 
i uwierzyli, abyśmy my mogli być tymi błogosławionymi, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli.  



PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 5 KWIETNIA                              Mt 28,8-15


Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, 
z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.  
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”.  
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.  
A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: 
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.  
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili 
arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po 
naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego 
uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do 
uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.  
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta 
pogłoska między żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. 



Rozważanie 


W dzisiejszym czytaniu widzimy jak różnie można przyjąć prawdę 
o Zmartwychwstaniu. Kobiety z lękiem i radością upadły Jezusowi do stóp, 
objęły Go i oddały pokłon, a arcykapłani świadomie wybrali życie w kłam-
stwie i szerzenie go wśród innych. Żyją w lęku, jakby Jezus nie 
zmartwychwstał także dla nich. 
Spojrzę dziś na pusty grób Jezusa i poproszę Go, aby pomógł mi zobaczyć 
moje życie Swoimi oczami.  
Posłucham jak Jezus mówi do kobiet: „Witajcie! Nie bójcie się!” Pozwolę 
Jezusowi i do mnie dziś powiedzieć te słowa. Będę trwać razem z kobietami 
sercem przy Jezusie. Powierzę Mu moje obawy i zaproszę do miejsc, 
w których brakuje mi pokoju i radości. 



wtorek WielkANOCNY, 6 KWIETNIA                                              J 20,11-18 


Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła 
się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało 
ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.  
I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”  
Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.  
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, 
że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” 
Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go 
przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę”.  
Jezus rzekł do niej: „Mario!”  
A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to 
znaczy: Mój Nauczycielu!  
Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 
Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca 
mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”.  
Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana”, i co jej 
powiedział. 



Rozważanie


Jezus po Zmartwychwstaniu nie objawia się tłumom, ale przychodzi do 
konkretnych osób. Kiedyś nauczał całe rzesze ludzi, a po Passze widzimy, że 
te spotkania są bardzo osobiste.  
Czy dbam o zażyłą relację z Jezusem? Czy mogę powiedzieć, że jest ona 
bardzo osobista? 
Jezus jednym słowem, jednym zawołaniem „Mario” wydobywa serce tej 
kobiety z grobu rozpaczy.  
Czy przeżyłem takie spotkanie z Jezusem, które przywróciło mi życie? Czy 
pamiętam jakim słowem mnie dotknął? Czy dalej ono we mnie żyje? 
Jezus prowadzi Marię do bardzo głębokiego doświadczenia. Objawia się jej 
jako Zmartwychwstały! 
Poproszę dziś Jezusa, aby wciąż odnawiał moją wiarę, pogłębiał gorliwość 
i otwartość także na to co nowe, piękniejsze; abym nie poprzestawał tylko na 
tym, co już znam i wiem o Nim, choćby to były moje „najpobożniejsze” 
doświadczenia i schematy. 



środa wielkanocna, 7 kwietnia                                                Łk 24,13-35  

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, 
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali 
oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.  
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł 
z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś 
ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?”  
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 
„Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co 
się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”  
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był 
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy 
się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym 
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre 
z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 
żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 
opowiadały, ale Jego nie widzieli”.  
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 
cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez 
wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 
Niego.  
Tak przybliżyli się 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 błogosławieństwo, połamał 
go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im 
z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy 
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie 
wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych 
z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go 
poznali przy łamaniu chleba. 



Rozważanie 


Jezus zwraca uwagę na chore serca uczniów. Mimo szczerych chęci, ludzkie 
myślenie tłumi i zamyka ich na dostrzeganie obecności Zmartwychwstałego, 
który towarzyszy im i zachęca, aby spojrzeli na te ostatnie wydarzenia z per-
spektywy Słowa.  
I ja spojrzę na swój ostatni czas i wydarzenia jeszcze raz, z perspektywy 
Słowa, Ewangelii, Zmartwychwstania. 
„A myśmy się spodziewali” Czy nie jestem zawiedziony Bogiem? Czy mnie 
w czymś nie rozczarował? 
Opowiem Mu o tym, czego nie rozumiem w życiu.   
Uczniowie przymusili Jezusa, aby pozostał z nimi. Zaprosili Go i dzięki tej 
prostej gościnności rozpoznali Pana.  
Pomodlę się z gorliwością, aby Jezus pozostał także ze mną i chronił moje 
serce przed niewiarą i ślepotą na Jego obecność.  



czwartek wielkanocny, 8 kwietnia                                                    Łk 24,35-48


Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do 
nich: „Pokój wam!”  
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 
nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i prze-
konajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych 
słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”  
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł 
do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.  
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”. 



Rozważanie


Dziś widzimy Jezusa, który przychodzi do wspólnoty uczniów, którzy dzielą 
się świadectwem spotkania ze Zmartwychwstałym i tym, jak Go rozpoznali. 
Jezus swoją obecnością potwierdza prawdziwość ich słów, oświeca ich 
umysły, aby rozumieli Słowo i nazywa ich świadkami. 
Po czym ja rozpoznaję Jezusa w życiu? W jaki sposób świadczę o Nim wobec 
innych? 
Mimo tego, że uczniowie spotkali już wcześniej Zmartwychwstałego, to i tak 
ogarnięci są przerażeniem i zdumieniem. Jezus cierpliwie pokazuje im ręce 
i nogi, pyta o jedzenie. Oswaja i stopniowo pokonuje lęk, dając im Swój 
pokój. 
Jaki jest stan mojego ducha? Pomodlę się, aby Jezus oswajał także i mnie, 
a swoją doskonałą miłością usuwał lęk z mojego serca. 



Piątek wielkanocny, 9 kwietnia                                                      J 21,1-14


Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.  
Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”.  
Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”.  
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy macie co na posiłek?” 
Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie 
łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć.  
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!” 
Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią 
szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła 
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - 
tylko około dwustu łokci.  
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 
rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz 
ułowili”.  
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 
Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”  
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo 
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie 
i rybę.  
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 



Rozważanie 


„Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Uczniowie przez całą noc nic nie 
złowili. Wystarczyło, że pojawił się Jezus i kiedy na Jego Słowo, mimo 
zmęczenia i wbrew logice, uczniowie zarzucili sieci, złowili całe mnóstwo 
ryb. 
Popatrzę dziś na swoją pracę, na to czym się trudzę, na to, gdzie tracę siły bez 
oczekiwanych efektów – gdzie jest moja ciemna noc i zaproszę Jezusa do tego 
doświadczenia bezradności.  
„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity”. 
„Dzieci, macie coś do jedzenia?” – zobaczę czułą troskę Jezusa o apostołów 
i ich zdziwienie na widok ryb. Usłyszę okrzyk Jana „To jest Pan” i popatrzę 
jak Piotr co prędzej wskakuje do wody. Ich stan ducha diametralnie zmienia 
się, kiedy doświadczają żywej obecności Jezusa.  
I ja usiądę obok Jezusa przy „ognisku” i „stracę czas” na spotkanie z Nim – 
w sercu będę powtarzał „to jest Pan!”  



sobota wielkanocna, 10 kwietnia                                             Mk 16,9-15


Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, 
Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych 
duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym 
w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie 
chcieli wierzyć.  
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni 
powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.  
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im 
brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu”. 



Rozważanie


W tym fragmencie widzimy to, jak Jezus walczy o apostołów. Najpierw 
posyła do nich Marię Magdalenę, potem dwóch uczniów, a na koniec 
przychodzi także On sam. Wyrzuca im brak wiary i upór. Uczniowie tęsknią 
za Jezusem ale jednocześnie nie umieją się z Nim spotkać. 
Czy jest i we mnie coś, co zamyka mnie na prawdę o Zmartwychwstaniu? Czy 
wierzę, że Jezus żyje we mnie, w mojej codzienności, że mnie szuka, spotyka? 
Czy tęsknię za Nim i pozwalam się znaleźć? 
Jezus posyła uczniów dalej! Będą głosić Jego chwałę na całym świecie. Może 
dzięki doświadczeniu własnego uporu i niewiary będą mieli więcej cier-
pliwości wobec tych, którzy sami nigdy nie zobaczą Zmartwychwstałego i dla 
których dojście do wiary będzie procesem, a nie jednym momentem. 
Jak ja przekazuję wiarę innym? Czy jestem otwarty i cierpliwy w dialogu 
z drugim człowiekiem? Czy nie narzucam swoich racji za wszelką cenę? Czy 
nie zniechęcam się widząc upór i niewiarę u ludzi, na których mi zależy? Czy 
ufam Bogu, że Jemu najbardziej zależy na ich zbawieniu i że nigdy nie 
przestaje o nich walczyć, a mnie zaprasza, żeby Mu w tym towarzyszyć? 
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Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” 
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie 
uwierzę”. 
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku 
i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym”. 
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” 
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 



Komentarz


Kontekst: Dwa ostatnie rozdziały Janowej Ewangelii to opis ukazywania się 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Wpierw Jezus ukazuje się Marii Magdalenie, 
następnie uczniom w wieczerniku, do których przychodzi przez zamknięte 
drzwi, po ośmiu dniach wraca jeszcze raz do wieczernika i, jak czytamy 
w rozważanym fragmencie, ukazuje swoje rany Tomaszowi.  
1. Chrystus przychodząc do uczniów pomimo zamkniętych drzwi (stan 
uwielbienia) i ukazując im swoje rany (świadectwo męki) wskazuje na 
tożsamość Ukrzyżowanego ze Zmartwychwstałym. To samo ma miejsce 
tydzień później i prowadzi do Tomaszowego wyznania wiary: „Pan mój i Bóg 
mój”.  
2. Ewangelista notuje, że uczniowie rozradowali się, widząc Pana. 
Zjednoczeni z Nim jak latorośle z winnym krzewem, mają w sobie Jego pełną 
radość (15,11; 17,13). W krótkim czasie ich smutek zamienia się w radość, 
gdyż narodził się nowy człowiek (16,20-21) – Pan, który przybywa zobaczyć 
swoich (16,22). Tej radości nikt im nie odbierze (16,23). W tym dniu 
uczniowie o nic nie pytają Pana (16,23). Od Niego otrzymują wszystko: pokój 
i radość, Ducha Świętego i zdolność przebaczania (Fausti).  
3. Konsekwencją spotkania ze Zmartwychwstałym jest posłanie. Bóg 
objawiając się człowiekowi zawsze wskazuje na jego powołanie i daje łaskę 
do jego wypełnienia. Dlatego nakaz odpuszczania grzechów poprzedzony 
został darem Ducha Świętego. Jezus „tchnął na nich” (gr. enefysesen). 
Czynność tę bibliści odnoszą zazwyczaj do fragmentu Rdz 2,7, gdzie 
w greckim tłumaczeniu Biblii (Septuaginta), występuje to samo słowo na 
oznaczenie tchnienia Boga, przez które dał życie pierwszemu człowiekowi. 
Dar Ducha oznacza przekazanie uczniom życia wiecznego, wprowadzenie ich 
do uczestnictwa w miłości, jaka istnieje między Ojcem i Synem.  
Przez swego Ducha Jezus uwielbiony jest obecny w uczniach. Są oni 
wspólnotą, w której przez Ducha Świętego żyje chwalebny Jezus (Witczyk).  
4. Warto pochylić się nad Tomaszem. Jego imię poprzedzamy zazwyczaj 
przymiotnikiem niewierny. A tymczasem jego wyznanie: „Pan mój i Bóg mój 
i Bóg mój”, stanowi kluczowe wyznanie wiary w Ewangelii Jana (myślę, że 
warto wymawiać ten akt wiary w czasie podniesienia na Mszy Świętej). 
Trzeba też dodać, że po tym jak zobaczył Jezusa wcale nie wkłada ręki w Jego 
rany. On już wierzy!  



Co wiemy o Tomaszu?  
a) Był dociekliwy. Kiedy Jezus, w czasie mowy o swoim odejściu do Domu 
Ojca, pyta czy uczniowie znają drogę, dokąd idzie, tylko Tomasz odważnie 
pyta: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę?” (14,5)  
b) Jest gotowy na śmierć wraz z Jezusem. Po śmierci Łazarza, kiedy Jezus 
wzywa do powrotu do Judei, Tomasz, świadomy niebezpieczeństwa deklaruje: 
„Chodźmy także i my, żeby razem z Nim umrzeć” (11,16).  
c) Jest odważny. Kiedy uczniowie po śmierci Jezusa schowali się 
w wieczerniku, „z obawy przed Żydami”, Tomasza nie było razem z nimi. On 
się nie bał. Chodził po Jerozolimie, wypytywał, szukał i zastanawiał się, co 
może zrobić.  
5. Ostatnie zdanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii można połączyć 
z błogosławieństwami wypowiedzianymi przez Jezusa w czasie „Kazania na 
Górze” (Mt 5-7). To błogosławieństwo dotyczy nas - chrześcijan. Jesteśmy 
błogosławieni poprzez akt wiary, który pozwala nam dotrzeć do tajemnicy 
osoby Jezusa i przyjąć zbawczą wolę Ojca.  



Rozważanie


Jezus staje dziś pośrodku i mówi: „pokój wam!”. Staje pośrodku niepokoju, 
wewnątrz domu zamkniętego z obawy przed niebezpieczeństwem. Nie staje 
gdzieś w kącie, ale właśnie na środku. Pomyślę nad tym, co mnie najbardziej 
paraliżuje, czego się obawiam i pozwolę Jezusowi stanąć pośrodku mojego 
niepokoju, przejąć kontrolę i usłyszeć jak mówi do mnie: „pokój tobie”. 
Święty Augustyn mówił, że kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko jest na właściwym miejscu. Postaram się sercem wejść w prawdę 
o tym, że Bóg jest Panem i powierzyć Mu siebie. Pomyślę co to znaczy, że jest 
moim Panem i w serdecznej modlitwie będę powtarzał za św. Tomaszem: „Pan 
mój i Bóg mój”.


