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wstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając 
po prawicy Boga. [...] Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem 
w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 
w chwale”. To jest perspektywa życia chrześcijanina wyznaczona przez zmartwych-
wstanie Chrystusa. Pierwszym owocem zmartwychwstania Jezusa jest uwolnienie 
człowieka z niewoli grzechu. To właśnie Jezus jest tym Barankiem paschalnym, któ-
ry uwalnia ludzi od grzechu. To, co było tylko figurą w Starym Testamencie, w Jego 
osobie staje się rzeczywistością. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus uwalnia, 
ofiaruje wolność nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom. Z ludzi 
tych czyni lud królewski i kapłański. Drugim owocem zmartwychwstania, który 
staje się udziałem chrześcijan żyjących we współczesnym świecie, jest życie. Nie 
chodzi tu o życie, które byłoby przedłużeniem życia doczesnego. Zmartwychwstały 
daje udział w życiu, które On jako Jednorodzony Syn Boży w pełni posiada.

Z faktu zmartwychwstania i rozważania jego znaczenia możemy czerpać po-
ciechę w przeciwnościach, siłę do walki z tym wszystkim, co niszczy w nas nad-
przyrodzone życie Boże, i nadzieję na osiągnięcie ostatecznego zwycięstwa. 

 „Chrystus zmartwychwstał! Podnieście skronie
 […] Bo oto nędza i grzech się kruszy,
 Bo oto prawda siada na tronie!” 
    (A. Oppman) 
Amen.

abp Marian Gołębiewski

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 IV 2007 (C)

Niewierny Tomasz i my

Przed chwilą odczytana ewangelia według św. Jana ma trzy części, zatytułowa-
ne: Zmartwychwstały ukazuje się apostołom, niewierny Tomasz, pierwszy epilog 
– Ewangelisty. Epilog, czyli zakończenie, jest uświadomieniem czytelnikom czy 
słuchaczom tego, po co św. Jan spisał wydarzenia związane z Jezusem: po to, aby-
ście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli 
życie w imię Jego.

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym – jest prawdą fundamentalną naszej wia-
ry, to znaczy taką, na której – jak na fundamencie – wszystko jest nabudowane, 
która jest w stanie wszystko utrzymać, jak dom zbudowany na skale, lub z którą 
wszystko się rozsypuje, jak dom zbudowany na piachu.

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym – to wyznanie jest fundamentem naszej 
wiary. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, dlatego śmierć nie ma nad Nim wła-
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dzy: Bóg jest życiem! Spotkanie człowieka z Bogiem może dokonać się tylko 
z Nim, w Nim i przez Niego.

Z tej fundamentalnej, podstawowej prawdy wiary wynika konsekwencja dla 
nas, dla naszego życia. Wiara w Jezusa wiąże się z życie, wiąże nas z życiem. 
Wiara w Jezusa jest życiodajna dla człowieka w najpełniejszym i najprawdziw-
szym sensie tego słowa. Wierząc w Jezusa, opowiadamy się za życiem. W wierze 
w Jezusa chodzi o życie, i to życie wieczne, pełnię życia z Bogiem.

Wszechmogący i nieograniczony Bóg „skonkretyzowany” w Jezusie w czasie 
i przestrzeni, w zmartwychwstałym Jezusie rozgrywa granice czasu i przestrzeni 
i wprowadza człowieka w niczym nieograniczone istnienie Boga. W to, że Jezus 
żył na określonym obszarze tej ziemi i w określonym czasie – w to nie trzeba wie-
rzyć. To jest fakt! Fakty się przyjmuje lub nie! W to, że żyjemy tutaj i teraz – w to 
nikt nie potrzebuje wierzyć. Nikt poważny nie będzie poddawał naszego istnienia 
w wątpliwość. Ale że Jezus zrodzony z Maryi, zamordowany przez ludzi śmiercią 
krzyżową – w to można i trzeba wierzyć. W to, że On jest jedyną Drogą człowieka 
do Boga, naszą Drogą do Ojca można i trzeba wierzyć!

W wierze w Jezusa chodzi zatem o nas samych, o nasze życie lub naszą śmierć. 
O wierze i niewierze, o postawie życiodajnej i śmiercionośnej opowiada św. Jan, 
przywołując spotkanie zmartwychwstałego z uczniami i postać niewiernego To-
masza.

Spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami: Uczniowie przebywają 
razem w jakimś pomieszczeniu za zamkniętymi drzwiami. Są odizolowani od 
świata. Wydarzenia ostatnich dni zrobiły swoje. Dlatego taka fizyczna, psychicz-
na i duchowa bliskość siebie i zamknięte drzwi. Dzielony ból jest połową bólu. 
A ostatnie dni były wypełnione bólem ponad ich siły, przechodzącym ludzkie 
pojęcie. W takich chwilach dobrze być razem.

Wśród uczniów nie ma Tomasza. Oddalił się od swoich przyjaciół. Nie wiemy 
dlaczego. Być może pomyślał, że to jego prywatna sprawa, że po tych wyda-
rzeniach i bólu im towarzyszącym sam musi dojść do siebie. Ale przecież jego 
przyjaciele też muszą dojść do siebie, muszą się odnaleźć w nowej sytuacji. A że 
sytuacja jest nowo, zupełnie nowa – o tym jeszcze nie wiedzą. Dla nich czymś 
nowym jest brak Jezusa wśród nich, nowym jest to, że są sami, pozostawieni sobie 
samym. Muszą się odnaleźć w sytuacji bycia bez Jezusa!

Zupełna jakościowa nowość ich sytuacji polega jednak na czymś innym. 
O tym opowiada też św. Jan, że Jezus jest pośród swoich uczniów zgromadzo-
nych w jakimś pomieszczeniu za zamkniętymi drzwiami. Oni nie są sami! Jezus 
jest znów z nimi. Ten sam i nie taki sam. Dowodem Jego tożsamości, tego, że jest 
osobiście przed nimi, są rany na jego dłoniach i boku. Dowodem Jego inności jest 
to, że zamknięte drzwi nie są dla niego żadną granicą. W chwili zagrożenia jest 
z nimi i dla nich, przynosi im pokój, umacnia Duchem Świętym. Doświadczenie 
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uczniów – doświadczenie niespotykane, chciałoby się powiedzieć: nie do wiary.
Czy można uczniom wierzyć? Wiemy, czym jest kłamstwo. Wiemy, do czego 

jesteśmy zdolni w dobrej wierze. Czy można uczniom Jezusa dać wiarę, że prze-
bywali ze zmartwychwstałym Jezusem? Tomasza nie było z nimi i nie daje wiary 
przyjaciołom. Tomasz jest człowiekiem jak na tamte czasy bardzo nowożytnym: 
chce sam doświadczyć spotkania z Panem. Ja sam odpowiadam za samego siebie! 
Jeśli komuś ufam, to tylko sobie! 

Absolutnie zamknięte drzwi! Mury nie do przebycia! Oni opowiadają, a on 
nie jest w stanie uwierzyć. Aż do chwili, kiedy Jezus znajduje się przed nim, aby 
on odnalazł siebie. Obecność Jezusa „zwala” go z nóg, Tomasz pada na kolana, 
na słowa Jezusa nie jest w stanie podnieść ręki, aby dotknąć Jego ran, aby mieć 
dowód. Cóż można powiedzieć, a może tylko wyksztusić w takiej sytuacji? „Pan 
mój i Bóg mój”.

„Pan mój i Bóg mój” – wyznanie człowieka, który doświadczył spotkania 
ze zmartwychwstałym Jezusem. Zmartwychwstały Jezus pokazuje, kim jest 
Bóg. Jeśli władcy tej ziemi prowadzili i prowadzą ludzi na śmierć, tak Bóg Je-
zusa wiedzie ludzie ze śmierci do życia. I to w przypadku uczniów i Tomasza 
dokonuje się, darzy się w mistycznym przeżyciu, przeżyciu przekraczającym 
granice fizycznej rzeczywistości. Spotkanie z Jezusem dającym życie doko-
nuje się, darzy się w chlebie i winie będących po słowach konsekracji Jego 
Ciałem i Krwią.

Cóż można powiedzieć na kolanach przed otwartym tabernakulum? Można je-
dynie wykrztusić za niewiernym Tomaszem wyznanie serca: „Pan mój i Bóg mój”.

ks. Jerzy Machnacz

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 IV 2007 (C)

Św. Piotr i my

Bohaterem ubiegłej niedzieli był niewierny Tomasz. Bohaterem w dobrym zna-
czeniu. Na jego przykładzie uświadomiliśmy sobie prawdę wiary, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym. Jest to fundamentalna prawda wiary, wiary życio-
dajnej.

Bohaterem dzisiejszej niedzieli jest Piotr – ten, którego Jezus trzykrotnie pytał 
o miłość, ten, który trzykrotnie się Go zaparł. 

Św. Piotra spotykamy dzisiaj razem z kilkoma innymi uczniami – nad Morzem 
Tyberiadzkim, czyli nad jeziorem Genezaret. I dla Piotra – Skały z ukrzyżowaniem 
Jezusa świat się zawalił. On musi po tym wszystkim „dojść do siebie”. A człowiek 
jest u siebie w miejscach swego dzieciństwa, tam gdzie dłużej mieszkał, pracował, 


