
 

     

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   
                           

J 20, 1 - 9,   12   IV   2020 
 

(1) A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty 

od grobu. (2) Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego 

ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono. (3) Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 

grobu. (4) Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra              

i przybył pierwszy do grobu. (5) A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 

jednakże nie wszedł do środka. (6) Nadszedł potem także Szymon Piotr, 

idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna (7) oraz 

chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. (8) Wtedy wszedł do wnętrza także                   

i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. (9) Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że 

On ma powstać z martwych. 

 
 

Ks. dr hab. Michał Bednarz  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

W obliczu prawdy niepojętej 
 

W czasach Jezusa wyrobiska po kamieniołomie na północ od Jerozolimy zasypano 

ziemią. W ten sposób powstał w tym miejscu ogród, o którym wspomina autor Ewangelii 

św. Jana (J 19, 41). Była to prywatna własność Józefa z Arymatei.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 33 

 



Właśnie tutaj, w małej depresji między wzgórzem Kalwaria na wschodzie a masywem 

Garebu na zachodzie  i północy, znajdował się grób Jezusa. Leżał on prawie na szczycie 

wzgórza Gareb, które stopniowo wznosi się od Tyropeonu, osiągając wysokość 753 m. 

Badania archeologiczne potwierdziły, że w czasach Jezusa znajdowało się w tej okolicy 

cmentarzysko. Odkryto typowe dla tamtego okresu jaskinie i resztki grobów. Boży Grób był 

grotą wydrążoną w skale, która znajdowała się w pobliżu północnych murów Jerozolimy. 

Jak każdy grób żydowski, tak i ten składa się z dwóch części. Posiada przedsionek, zwany 

dziś Kaplicą Anioła, gdyż w tym miejscu wysłaniec Boga oznajmił pobożnym niewiastom, 

że Jezus zmartwychwstał. Drugą jego część stanowi komora grzebalna, w której składano 

ciało zmarłego.  

Dzisiaj grób Jezusa ma kształt małego budynku mieszczącego się wewnątrz potężnej 

bazyliki, w jego zachodniej części. Znajduje się w centrum wielkiej rotundy, zwanej po 

grecku Anastasis ("Zmartwychwstanie"). Spoczywa pod marmurami pochodzącymi z XIX 

wieku. Ukryty jest więc przed wzrokiem pielgrzymów całego świata, dla których to miejsce 

jest zasadniczym celem bardzo długich niekiedy wędrówek. Przybywają tutaj, aby szukać 

resztek skały z Grobu Bożego i z pietyzmem ucałować to miejsce, nawet jeżeli dzisiaj 

pokrywają je marmury. 

Niewiele wiemy o życiu Marii Magdaleny z okresu przed pójściem za Jezusem. 

Zwana jest Magdaleną, gdyż pochodziła z osady rybackiej Magdala, która leżała na 

zachodnim brzegu jeziora Genezaret, kilka kilometrów na północ od słynnego w tamtej 

okolicy miasta Tyberiada. Łukasz pisze, że Jezus uwolnił ją z opętania: "Opuściło siedem 

złych duchów" (Łk 8, 2). Liczba "siedem" ma znaczenie symboliczne i wskazuje na 

wielką siłę, chodziło więc o ciężkie opętanie. Wraz z innymi kobietami szła za Jezusem                  

i Jego uczniami od Galilei aż do Jerozolimy (Łk 8, 1-3), wspierając ich materialnie                    

i usługując im. 

Tradycja Kościoła utrzymywała, że to Maria Magdalena była bezimienną grzesznicą, 

która w domu faryzeusza Szymona w Betanii umyła nogi Jezusowi i otrzymała 

odpuszczenie grzechów (Mk 14, 3 - 5). Biblia nie potwierdza jednak tego przypuszczenia, 

opętania nie można bowiem utożsamiać z grzechami. 

Dla zrozumienia osoby Marii Magdaleny najważniejsze jest prześledzenie tego, co 

robiła w czasie męki i śmierci Jezusa oraz po Jego zmartwychwstaniu. wszyscy ewangeliści 

wspominają, że Maria nie opuściła Mistrza. Dla autora czwartej ewangelii trzy 

sceny są najważniejsze:  

❖ obecność Marii Magdaleny pod krzyżem (J 19, 25),  

❖ udanie się do grobu Jezusa (J 20, 1 - 2)  

❖ zjawienie się jej Zmartwychwstałego (J 20, 11 - 18). 

 



W chwili aresztowania Jezusa uczniowie, za wyjątkiem Piotra i umiłowanego ucznia, 

opuścili Mistrza. Tymczasem grupa niewiast, z Matką Jezusa na czele, znalazła się u stóp 

krzyża. Ich obecność świadczy o miłości względem Mistrza i o wierności wobec Niego. 

Wśród nich była także Maria Magdalena.  

 

Gdy uczniowie Jezusa ulegli strachowi i zamknęli się  w Wieczerniku, niepewni, co ich 

czeka, wybiła godzina działania dla kobiet. Nie myślały o własnym bezpieczeństwie, o 

żołnierzach strzegących grobu. Według czwartej ewangelii Maria Magdalena udała się  do 

grobu Jezusa. Świadczy to, że po śmierci pozostał dla niej kimś bardzo ważnym. 

 

Przyjmuje się, że fakt pustego grobu przemawia za tym, że On rzeczywiście 

zmartwychwstał. Wprawdzie nikt nie był świadkiem, jak wychodził z grobu, ale 

okoliczność ta da się wytłumaczyć tylko tym, że rzeczywiście zmartwychwstał. Żadna 

ewangelia nie potwierdza jednak takiego założenia. 

 

Gdy - według Łukasza - niewiasty przyszły do grobu i nie znalazły ciała Jezusa "były 

bezradne" (Łk 25, 4). Nie pojawiła się w nich myśl, że On zmartwychwstał. 

 

 Kiedy Maria Magdalena ujrzała kamień odsunięty od grobu, wcale nie cieszyła się, 

że Mistrz zmartwychwstał, ale pośpieszyła do apostołów i powiedziała im: "Zabrano Pana 

z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono" (J 20, 2).  

A do Jezusa, którego nie rozpoznał, rzekła: "Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz 

mi, gdzie Go położyłeś, a ja  Go zabiorę" (J 20, 15). Fakt, że grób jest pusty, kazał jej 

przypuszczać, że ktoś zabrał ciało Jezusa. 

 



Piotr "wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 

miejscu" (J 20, 6 - 7). I jego widok pustego grobu nie skłonił do wiary w 

zmartwychwstanie Jezusa. Dziwił się temu, co się stało (Łk 24, 12). 

Dwaj uczniowie idący do Emaus też wiedzieli, że grób jest pusty, ale to wcale nie 

podnosiło ich na duchu i nie nasuwało myśli o zmartwychwstaniu Mistrza. Stwierdzili 

bowiem: "Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 

a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły" (Łk 24, 22-23). Potwierdza to dalsza część opisu. 

Łukasz pisze: "Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały" (Łk 24, 24). Nic jednak nie wskazuje, że pusty grób wzbudził w nich 

jakąkolwiek nadzieję.  

Gdy później Jezus zjawił się apostołom, zwrócił się do nich z wyrzutem:                       

"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?" 

(Łk 24, 38). Trzeba jeszcze dodać, że Paweł Apostoł dla potwierdzenia prawdy o 

zmartwychwstaniu Jezusa nie pisze o pustym grobie, a wspomina tylko, że ukazywał się On 

po śmierci pewnym ludziom. 

Nic więc nie wskazuje, że pusty grób skłonił apostołów do przypuszczenia, że Jezus 

zmartwychwstał. Wprawdzie wszyscy czterej ewangeliści wspominają o tym, że najbliżsi 

Jezusa odkryli, iż Jego grób jest pusty, ale bynajmniej nie sugerują, że ten fakt prowadził 

ich do wiary w zmartwychwstanie Pana. Wręcz przeciwnie, zaznaczają, że budził on w nich 

podejrzenia, niepokój, a nawet przerażenie. 

Pusty grób stał się jednak bardzo ważnym potwierdzeniem 

zrodzonej na innej drodze wiary w zmartwychwstanie Jezusa. 
 

Gdy anioł oświadczył niewiastom, że On zmartwychwstał, wtedy odniosły jego słowa 

do tego, co zobaczyły. To, co powiedział anioł, i to, czego doświadczyli apostołowie i  inni 

uczniowie Mistrza z Nazaretu, znalazło potwierdzenie w fakcie pustego grobu                   

(por. Łk 24, 8).  

Można powiedzieć, że jest on negatywnym dowodem zarówno unicestwienia dzieła 

śmierci, jaka dotknęła ciało Jezusa, jak i Jego chwały.  

 

Natomiast dowodami pozytywnymi były zjawienia się Jezusa zmartwychwstałego.  

 

 To one sprawiły, iż uczniowie uwierzyli, że ich Mistrz odniósł zwycięstwo 

nad śmiercią i że spełniło się to, co zapowiadał. 
 

 



Jeżeli uważnie czytamy opowiadania o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, to pewne 

szczegóły mogą się nam wydać zaskakujące. 

Wszyscy ewangeliści zgodnie stwierdzają, że pod krzyżem i przy grobie Jezusa 

nieobecni byli mężczyźni. Uciekli nawet apostołowie, oprócz umiłowanego ucznia.                      

I wszyscy piszą, że w tych miejscach były kobiety. 

 

Podobnie jeśli chodzi o zmartwychwstanie Jezusa. Wprawdzie ewangeliści różnią się w 

szczegółach, ale zgodnie stwierdzają, że pierwszymi osobami, które przyszły do grobu, były 

niewiasty, i że to właśnie one spotkały albo aniołów, albo samego Mistrza. Były to te same 

niewiasty, które razem z Józefem z Arymatei i Nikodemem uczestniczyły w pośpiesznym 

pogrzebie\. A główną bohaterką była Maria Magdalena, która stała się pierwszym 

świadkiem zjawienia się zmartwychwstałego Jezusa.  

 

Można zatem stwierdzić, że to kobiety zaświadczyły o wszystkim:  
 

❖   jak Jezus umarł 

❖   gdzie został pochowany 

❖   kiedy zmartwychwstał 

❖   jakie były jego pierwsze słowa w stanie uwielbienia, który osiągnął. 

 

➢ Jakie to ma znaczenie? 

 

Jeżeli opowiadania ewangelistów nie odzwierciedlają historycznej rzeczywistości i 

jeżeli mamy do czynienia ze zmyśleniami, to ich pisarski zamysł byłby zupełnie 

niezrozumiały. I to z dwóch powodów: 

Po pierwsze, kobiety w czasach Jezusa nie mogły występować w roli świadków, więc 

ich świadectwo osłabiało wiarygodność ich przekazu. 

Po drugie, takie ujęcie rzuca cień na apostołów, którzy - z woli Jezusa - byli 

urzędowymi świadkami w pierwotnym Kościele. 

 

Judaizm jest religią mężczyzn. W prawie żydowskim kobieta nie mogła 

występować w roli świadka w żadnej sprawie, w żadnym procesie. W tej sytuacji 

zrozumiałe jest, że pierwszą reakcją Jedenastu na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa było 

niedowierzanie.  

Gdyby więc relacje ewangelistów nie miały podstaw historycznych, kobiety nigdy nie 

zostałyby do nich włączone, a przynajmniej nie jako zasadniczy świadkowie.  

 

 



Jeśli ewangeliści pozwalaliby sobie na zmyślenia, to napisaliby, że to Józef z Arymatei 

czy Nikodem, którzy byli mężami poważanymi w społeczności Izraela, udali się do grobu 

Jezusa i spotkali się ze Zmartwychwstałym. Takie przedstawienie wydarzeń przemawia 

więc za ich autentycznością. 

Prawda o spotkaniu kobiet ze Zmartwychwstałym musiała być kłopotliwa dla 

apostołów. Przecież to właśnie oni byli urzędowymi świadkami zmartwychwstania 

Chrystusa.  

Na przykład Paweł Apostoł, gdy wykazuje, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, 

powołuje się na autorytet Dwunastu, nie wspomina nic o kobietach. "Przekazałem wam 

na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze 

grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, 

i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-5). 

Tymczasem według ewangelicznych przekazów o zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 

najpierw nie swoim uczniom, lecz kobietom - Marii Magdalenie i innym. 

Jak to wyjaśnić, jeśli nie odpowiadałoby to rzeczywistości? 

Gdyby opisy o zmartwychwstaniu były zmyśleniami, to ich twórcy napisaliby raczej, że 

to ten, który jest "skałą", jako pierwszy spotkał się ze Zmartwychwstałym. Z tego można 

wyciągnąć następujący wniosek:  

Jezus, nie krępując się uwarunkowaniami społeczno - kulturowymi, świadkami 

decydującego momentu odkupienia, czyli zmartwychwstania, 

uczynił niewiasty. Ich prorockie świadectwo przyniosło owoc, obudziło wiarę 

uczniów. 

W czwartej ewangelii występuje wiele czasowników związanych z widzeniem. Jego 

obiektem jest osoba Jezusa. Uczniowie i inni, na przykład przywódcy Żydów (choćby 

Nikodem) "widzieli" człowieka Jezusa, który mówił i działał "jawnie" (J 7, 26; 10, 24-25; 

18, 20). Wszyscy widzieli Jego "znaki" (J 11, 47-48; 12, 19). Dał się widzieć w synagogach 

i w świątyni, gdzie Żydzi się zbierali (J 18, 20).  

Ewangelista podkreśla często, że Jezus udawał się do Jerozolimy z okazji świąt (J 2, 13; 

5, 1; 7, 10). Dla niego Jerozolima i świątynia są znakiem i symbolem, że orędzie Jezusa 

Chrystusa ma charakter publiczny.  

To samo ujawnia się także w Jego śmierci. Jezus nazywa ją "wywyższeniem" Syna 

Człowieczego (J 3, 14; 8, 28; 12; 32). Dwa razy Piłat ogłasza publicznie: "Oto Człowiek" 

(J 19, 5) i "Oto król wasz" (J 19, 14).  



Arcykapłani i ich słudzy widzieli to wszystko (J 19, 6), a jednak odrzucili Go.                       

Na Kalwarii "wielu Żydów" mogło przeczytać napis: "Jezus Nazarejczyk, Król 

żydowski" (J 19, 20).  

Jan, mocniej niż inni ewangeliści, podkreśla ten właśnie szczegół. Żołnierze, którzy 

znaleźli się pod krzyżem (J 19, 33), zobaczyli, że Jezus już umarł. Uczeń widział, że z Jego 

boku wypłynęły krew i woda. I dał temu świadectwo (J 19, 34 - 35). Ostatnim zdaniem                 

w opisie śmierci Jezusa jest zapowiedź wizji: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili"                 

(J 19, 37). 

Ten wyraźny nacisk na widzenie występuje także w opisie zmartwychwstania.                   

Piotr oraz drugi uczeń, który miłował Jezusa, "widzieli" pusty grób, leżące płótna i chustę   

(J 20, 6-8). Jezus zjawił się zebranym uczniom i "pokazał im ręce i bok" (J 20, 20).  

Także Tomasz Go "widział" (J 20, 29). Dlatego umiłowany uczeń przekazał 

świadectwo paschalne, które da się sprowadzić do formuły:  

 

"Widziałem/widziałam Pana" (J 20, 18.20.25-28). 

 

Trzeba także zwrócić uwagę na to, z jakim naciskiem ewangelista utożsamia Jezusa z 

Kalwarii z "Panem", którego widzieli uczniowie w dniu Paschy. Odmiennie niż Łukasz, 

który skupia się na realności ciała Zmartwychwstałego (Łk 24, 39), Jan podkreśla 

wspomnianą identyczność. pan był widziany jako umarły na krzyżu i jako żyjący w miejscu, 

gdzie przebywali uczniowie (J 20, 19).  

 

To świadectwo naocznego świadka znajduje się u podstaw wiary. 

 (J 19, 35 Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest 

prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. ; 

 20, 29 - 31 Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 

ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  I wiele innych 

znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów.   Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 

Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. ). 

"Widzenie" Janowe nie jest jednak widzeniem czysto ludzkim i związanym z tym 

światem. Jest to widzenie, które nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, ale dociera                    

w głąb. Dotyka rzeczywistości ukrytej, która stanowi istotę każdej rzeczy. Chodzi o to, co 

pozwala uchwycić źródło i tajemnicę życia. "Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o 

nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało 

objawione" (1 J 1,2). 



W Ewangelii św. Jana znajdują się liczne przykłady dogłębnego                            

i przenikliwego spojrzenia.  

 

❖ Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się do niego Jezusa i rozpoznał w Nim 

"Baranka Bożego, który gładzi grzech świata" (J 1, 29). 

❖ W chwili chrztu ujrzał "Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął 

na Nim" - Synu Bożym (J 1, 32). 

 

Uczeń, którego Jezus miłował, tym się różni od innych, że odznacza 

się niezwykłą głębią spojrzenia. Jest w stanie przeniknąć samo jądro tajemnicy. 

 

➢ W scenie przebicia boku "zobaczył" w Jezusie ofiarę całopalną za zbawienie  świata; 

Baranka nowej paschy (J 19, 34-37). 

➢ Biegnąc w poranek wielkanocny, odkrywa właściwy sens tego, co zobaczył: sens 

odsuniętego kamienia grobowego, braku ciała, płótna i chusty leżących w grobie. 

➢ "Ujrzał i uwierzył" (J 20, 8) w zmartwychwstałego Pana. 

➢ Na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego rozpoznał Pana. tego rodzaju zdolność suponuje 

czystość serca, przenikniętego słowem i miłością (J 5, 38.42) oraz światłem z góry 

(por. J 3, 21). 

 

Jest oczywiste, że we wszystkich tych scenach uczeń ów ukazany 

jest wierzącym jako wzór. 

 

Aktualizacja 

 

➢   Co się stało z ciałem Jezusa? 

 

Nigdy się prawdopodobnie tego nie dowiemy, gdyż zmartwychwstanie jest zjawiskiem 

niedostępnym dla ludzkich zmysłów. Zdani na zmysły nie jesteśmy w stanie pojąć, czym 

jest uwielbione ciało Jezusa. Pewni ludzie je widzieli. W tym przypadku można mówić o 

przywileju, który stał się ich udziałem. było to jednak doświadczenie wyjątkowe. Doznali 

go ze względu na misję, jaką mieli pełnić we wspólnocie rodzącego się Kościoła. Pod 

wpływem tego doświadczenia zrodziło się w nich niepodlegające dyskusji przekonanie, że 

Pan żyje. 



Ciało Jezusa uległo przemianie.  

Nie możemy jednak tego wydarzenia rozpatrywać wyłącznie na poziomie dostępnym 

naszym zmysłom. Pamiętajmy, że możliwości stwórcze Boga są nieograniczone.  

Paweł Apostoł, odpowiadając na pytanie: "A jak zmartwychwstają umarli? W jakim 

ukazują się ciele?" (1 Kor 15, 3) - wyjaśnia:  

"Nie wszystkie ciała są takie same [...] Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz 

inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. (41) Inny jest blask 

słońca, a inny - księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od 

drugiej. (42) Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się 

zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne;(43) sieje się niechwalebne - 

powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; (44) zasiewa się ciało 

zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też 

ciało duchowe." (1 Kor 15, 39 - 44).  

 

Apostoł kończy cały wywód na temat zmartwychwstania ciał podkreśleniem, że "to, co 

zniszczalne", musi przyodziać się w "niezniszczalność, a to, co śmiertelne, [...] w 

nieśmiertelność" ( 1 Kor 15, 53). 

 

W każdym razie nie ograniczajmy nieskończonych możliwości Boga. 

 

Raczej skłońmy się w pokorze przed rzeczywistością, która nas przerasta, ale 

jednocześnie stanowi źródło nadziei. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa budzi w nas 

nadzieję, że bieg naszego życia nie zakończy się w chwili śmierci.  

 

Przyniósł ją ludziom Jezus w chwili, gdy stanął w Betanii przy grobie Łazarza. 

powiedział wtedy do jego siostry, Marty:  

 

 

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 

Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto 

żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki"    (J 11, 25 - 26). 

 

 

 To zapewnienie Jezusa jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co stało się z 

Nim w trzecim dniu od złożenia do grobu.  



Świadkowie ujęli to krótko:   zmartwychwstał! 

 

Choć prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa budzi w nas nadzieję, to jednak nie 

dowierzamy jej do końca. Wydaje się ona czymś tak wspaniałym, że wprost 

nieprawdopodobnym. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ św. Grzegorz Wielki   
 

 

Mistyczne i historyczne znaczenie Paschy 

 

Fragment Ewangelii, który, bracia, słyszeliście, co do treści historycznej jest bardzo 

jasny, musimy jednak krótko rozważyć jego tajemnice.  
 

Maria Magdalena przyszła do grobu, gdy był jeszcze mrok. Historycznie czas jest              

tu podany, co się zaś tyczy znaczenia mistycznego, wyraża on [nastrój] ducha szukającej. 

Maria bowiem szukała Stwórcy wszystkiego, którego widziała umarłym co do ciała                     

w grobie, a nie znalazłszy Go, sądziła, iż je wykradziono. 
 

 Było jeszcze ciemno w jej duszy, gdy przyszła do grobu.  
 

Pobiegła szybko i przekazała wiadomość uczniom. Z tych najpierw pobiegli ci, których 

miłość była gorętsza, a mianowicie Piotr i Jan. „Biegli obaj razem, lecz Jan wyprzedził 

Piotra i pierwszy przybył do grobu”, ale nie śmiał wejść do niego. Później zaś przybył 

Piotr: „I wszedł”. Co, bracia, ten bieg oznacza? Czy można sądzić, iż ten tak dokładny opis 

ewangeliczny nie ma znaczenia mistycznego? Bynajmniej. Jan nie powiedziałby, że 

przyszedł pierwszy, ale nie wszedł, gdyby w swym lęku nie widział tajemnicy.  
 

Co bowiem Jan oznacza, jeśli nie Synagogę, a co Piotr, jeśli nie Kościół?  
 

Nic dziwnego, że młodszy wyraża Synagogę, a starszy Kościół. Choć bowiem 

Synagoga w oddawaniu czci Bogu jest co do czasu starsza niż Kościół, który powstał z 

pogan, to o ile chodzi o używanie świata, mnóstwo pogan poprzedza Synagogę, jak o tym 

świadczy Paweł, mówiąc: „Nie pierwsze jest duchowe, lecz wprzód zmysłowe”                 

(1 Kor 15, 46).  



Przez starszego więc Piotra wyrażony jest Kościół z gmin pogańskich powstały, 

młodszy zaś Jan wyraża Synagogę. Obaj biegli razem, albowiem od czasu swego powstania 

aż do końca pogaństwo i Synagoga biegły tą samą wspólną drogą, chociaż nie z tym samym 

usposobieniem.  

Synagoga pierwsza przyszła do grobu, ale do niego nie weszła, choć bowiem otrzymała 

przykazanie Prawa i słyszała proroctwa o wcieleniu i męce Pana, jednak nie chciała wierzyć 

w Umarłego. Widział bowiem Jan złożone prześcieradło, jednakże nie wszedł. Choć 

bowiem Synagoga z Pisma Świętego znała tajemnice, jednakże odroczyła uwierzenie w 

mękę Pana; Tego, którego przedtem zapowiadała, i to długo, ujrzała obecnego, lecz nie 

chciała Go przyjąć, wzgardziła Jego człowieczeństwem i odmówiła wiary w to, iż Bóg 

przyjął śmiertelne ciało.  

Czyż to nie znaczy, iż przybiegła, ale u progu stanęła z niczym? „Przyszedł tedy 

Szymon Piotr, idąc za nim, i wszedł do grobowca”, ponieważ później przybyły Kościół, 

powstały z pogan, poznał pośrednika między Bogiem a ludźmi, człowieka Jezusa Chrystusa 

jako umarłego co do ciała i uwierzył, że jest On żyjącym Bogiem. 

 

➢   św. Grzegorz z Nazjanzu,  

 

Bądźmy uczestnikami Paschy 
 

Bądźmy więc uczestnikami Paschy, teraz wprawdzie jeszcze w sposób figuralny, choć 

wyraźniej niż w Starym Zakonie – gdyż Pascha starotestamentalna, śmiem to powiedzieć, 

jako prefiguracja dzisiejszej figury, była mniej wyraźna – ale wkrótce w sposób 

doskonalszy i czystszy, kiedy Słowo Boże spożywać ją będzie z nami pod nową postacią w 

królestwie Ojca, gdy odsłoni i wyraźnie wyłoży to, co dotychczas tylko w małej mierze 

pokazał. Nigdy bowiem nie przestaje być nowe to, co dzisiaj poznajemy.  

Naszą rzeczą jest poznawać naturę tego posiłku i wytchnienia, podczas gdy do Niego 

należy nauczanie i dzielenie się pokarmem słowa z uczniami. A nauczanie jest pokarmem 

tego, który karmi. Obecnie więc i my stańmy się uczestnikami Zakonu, ale w sposób 

ewangeliczny, nie według figur słowa: w duchu doskonałości, nie według naszkicowanych 

figur; dla wieczności, nie na okres doczesny.  

Ustalmy sobie stolicę nie w ziemskiej Jerozolimie, lecz w niebieskiej ojczyźnie; nie w 

tej, którą teraz zajmują wojska, lecz którą wysławiają aniołowie... Złóżmy Bogu ofiarę 

pochwalną na ołtarzu niebieskim w otoczeniu chórów niebieskich.  

 



Rozsuńmy pierwszą zasłonę, zbliżmy się do drugiej, zajrzyjmy do miejsca Świętego 

Świętych. Powiem coś większego: siebie samych złóżmy na ofiarę Bogu, a raczej składajmy 

ofiarę codziennie i na każdym kroku. Wszystko przyjmujmy na cześć Słowa, cierpieniami 

naśladujmy Jego cierpienia, krwią uczcijmy krew, wstąpmy ochoczo na krzyż! Słodkie są 

gwoździe, chociaż bardzo ostre.  

 

Albowiem lepiej jest cierpieć z Chrystusem i za Chrystusa, 

niż z innymi używać rozkoszy. 

 

➢ Gdybyś był Szymonem Cyrenejczykiem, poniósłbyś krzyż i towarzyszył Mu.  

➢ Gdybyś jak łotr był razem ukrzyżowany, uznałbyś Boga jako człowiek 

doświadczony. Jeżeli On z powodu ciebie i twojego grzechu został zaliczony do 

przestępców, to ty stań się dla Niego czystym wobec prawa. Uczcij Tego, który dla ciebie 

zawisł na krzyżu, a sam powieszony – zyskaj coś dla własnej nieprawości; kup za śmierć 

zbawienie; wejdź z Jezusem do raju, abyś poznał, coś utracił. Przypatrz się tamtejszej 

piękności, a łotrowi urągającemu pozwól umrzeć poza rajem wraz z jego urąganiem.  

➢ Gdybyś był Józefem z Arymatei, zażądałbyś wydania ciała przez krzyżującego; 

niech twoje będzie narzędzie oczyszczenia świata. 

➢ Gdybyś był Nikodemem, nocnym czcicielem Boga, namaściłbyś Go w grobie 

olejkami. 

➢ Gdybyś był Marią czy drugą Marią, czy Salome, czy Joanną, 

przyszedłbyś płakać do grobu z samego rana. Zobacz odwalony kamień grobowy, może                          

i aniołów, i samego Jezusa. Powiedz coś i posłuchaj głosu. Jeżeli usłyszysz: „Nie trzymaj 

Mnie”, stój z daleka, uczcij Słowo, lecz się nie smuć. Wie On, komu się najpierw ukazać. 

 

Święć zmartwychwstanie. 

 

➢ Pomóż Ewie, która pierwsza upadła, ale też i pierwsza pozdrowiła Chrystusa, i daj 

znać uczniom. 

➢ Stań się Piotrem czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub biegnij razem, 

odbywając piękny wyścig. A jeśli w biegu zostaniesz wyprzedzony, zapałem 

zwyciężaj, nie pochylaj się, aby zaglądać do grobu, ale wejdź do środka. 

➢ A gdybyś jak Tomasz nie był w gronie apostołów, którym się Chrystus ukazuje, to 

skoro Go zobaczysz, nie bądź niewiernym;  



➢  a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, którzy o tym opowiadają; jeżeli zaś i im 

nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ. Jeśli Chrystus zstępuje do piekieł, zstąp              

z Nim.  

 

Poznaj także tajemnice Chrystusa, które się tam dopełniają, mianowicie, w jaki sposób 

takie podwójne zejście mieści się w planie zbawienia i jaki jest sens tego drugiego zejścia: 

czy  pojawienie się Chrystusa zbawi w ogóle wszystkich, czy i tam tylko tych, którzy w 

Niego wierzą. A jeśli wstępuje do nieba, to wstępuj razem z Nim, przyłącz się do aniołów, 

którzy Go odprowadzają lub przyjmują. 

 

 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Mesjasz Zmartwychwstał.  

 

Bez rozdziału dwudziestego ósmego Ewangelia Mateusza w ogóle nie byłaby 

ewangelią. Wszystko, co Jezus mówił i czynił we wcześniejszych rozdziałach, musi 

zostać zweryfikowane w poranek wielkanocny. 

 Odkrycie pustego grobu,  

 pojawienie się anioła,  

 ujrzenie i dotknięcie zmartwychwstałego Mesjasza 

 - wszystko to służy ustanowieniu historycznych fundamentów wiary 

chrześcijańskiej. 

Dla Mateusza zmartwychwstanie nie jest jedynie symbolem odrodzenia wiary 

czy odzyskania nadziei w obliczu śmierci. Jest niczym innym jak sednem światowej 

historii, wydarzeniem, które zmienia wszystko. 

Z tego powodu wieści o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nie można było 

ograniczyć tylko do małej rzymskiej prowincji na wschodnim wybrzeżu Morza 

Śródziemnego. 

Było to zbawcze przesłanie, które miały usłyszeć i przyjąć wszystkie narody. 

 

 



Zmartwychwstanie Jezusa  (Mt 28, 1- 10) 

 

ST: Ps 16,9-11; Iz 26,19; Oz 6,2 

NT: 1 Kor 15,3-28  II  Mk 16,1-8; Łk 24,1-12; J 20,1-10 

KKK: zmartwychwstanie Jezusa, 638-655 

Lekcjonarz: 28,1-10: Msza Wigilii Paschalnej (rok A) 

 
 

Jezus został złożony w grobie w piątek, Jego ciało leżało w nim w sobotę, a jednak 

nie było go tam w niedzielę. 

Pomimo rzymskich straży stojących u wejścia i odcięcia wszelkiego dostępu do 

tego miejsca, w poranek wielkanocny grób był pusty. 

Paragraf ten jest Mateuszową relacją o tym, co się wydarzyło. 

Głosi, że zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu było faktem historycznym:  

ukazał się tego dnia, żywy i cielesny, tym samym kobietom, które były 

świadkami Jego śmierci i pogrzebu. 

[28,1]  

Szabat trwał od zachodu słońca w Wielki Piątek do zachodu słońca w Wielką 

Sobotę. Świt pierwszego dnia tygodnia to zatem niedzielny poranek. Gdy pierwsze 

promienie słońca rozpraszają zalegający mrok, nadchodzi świt nowego dnia i nowej 

ery dla świata. To początek nowego stworzenia Bożego. 

Lecz nie to przywiodło Marię Magdalenę i drugą Marię do grobu Jezusa. 

Były one odważnymi kobietami z Galilei, które podążały za Jezusem aż do 

gorzkiego końca. 

W odróżnieniu od Jedenastu, którzy w strachu uciekli od swego Mistrza, obie Marie 

patrzyły, jak w męce umiera (27,55-56) i były świadkami Jego złożenia do grobu 

(27,61). 

Mateusz nie precyzuje, dlaczego chciały obejrzeć grób, lecz z Ewangelii Marka 

(Mk 16,1) dowiadujemy się, że przyszły z wonnościami, by dopełnić obrzędów 

pogrzebowych, niedokończonych przez Józefa z Arymatei (27,59-60). 

[28, 2-4]  

Gdy przybywają, spokój poranka zostaje zburzony przez anioła Pańskiego, który 

zstąpił z nieba, czemu towarzyszy wielkie trzęsienie ziemi. 



Najwyraźniej anioł ten ma do przekazania wstrząsające wieści. Lecz zanim 

przemówi, odsuwa wielki kamień, który blokował wejście do grobu, a następnie siada 

na nim w triumfie. 

Kobiety zostają niemal oślepione jego postacią, przypomina bowiem ona 

przerażającą jasność błyskawicy, a jej odzienie promienieje jak śnieg w bezchmurny 

dzień. 

Przywodzi to na myśl niektóre anielskie objawienia ze Starego Testamentu                   

(np. Dn 10,1-14: " W trzecim roku panowania króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, 

któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka 

wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie.  W tamtych czasach spędziłem ja, 

Daniel, całe trzy tygodnie w smutku.  Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani 

mięsa, ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni.  Dnia 

dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem 

Wielkiej Rzeki, to jest nad Tygrysem,  podniosłem oczy i patrzałem:  

Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane 

czystym złotem,  a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku 

błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk 

polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, 

a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie 

przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć.  Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie 

widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc.  Wtedy 

usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku 

ziemi.  Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk.") 

Kojarzy się to również z nadprzyrodzonym blaskiem bijącym z Jezusa i Jego 

odzienia na Górze Przemienienia (zob. 17,2). 

Nawet rzymscy strażnicy stojący przed wejściem ze strachu przed nim zadrżeli. 

Jest to znaczące w świetle faktu, że cesarscy żołnierze byli znani ze swej fizycznej  

i psychicznej odporności. A jednak ci wojskowi są jak sparaliżowani i jakby martwi, 

tak wielkie przerażenie ich ogarnia. 

[28, 5-8]  

Wziąwszy pod uwagę ten pokaz niebiańskiego majestatu, nie jest zaskakujące, że 

pierwsze słowa anioła do kobiet brzmią: Wy się nie bójcie! 

Anioł wie, że kobiety te zamierzają oddać ostatnią przysługę ukrzyżowanemu 

Mesjaszowi. Lecz nie będą miały ku temu okazji. 

Nie ma Go tu, ogłasza anioł, bo zmartwychwstał1. 

 
1 [Użyty w języku greckim czasownik można tłumaczyć albo w stronie czynnej (tak jak Biblia Tysiąclecia), albo              
w stronie biernej (tak wybrano w tłumaczeniu angielskim) - przyp. tłum.]. Czasownik "został wskrzeszony"                                        

(has been raised) jest w tak zwanej boskiej stronie biernej (divine passive), co oznacza, że zakładanym 

podmiotem dokonującym danego czynu jest Bóg (zob. Dz 3,15; Rz 10,9; 1 P 1,21). W ostatecznym rozrachunku 

zmartwychwstanie Jezusa jest dziełem całej Trójcy (zob. J 10,17-18; Rz 8,11; KKK 648-649) 



Potęga śmierci, która trzymała w niewoli rodzaj ludzki, została pokonana. 

I dokładnie tak zapowiedział Jezus. Jego zapowiedzi o męce, w których znajdowało 

się też nawiązanie do Jego powstania z martwych, urzeczywistniły się (16,21; 17,23; 

20,19). 

To właśnie pełne radości zwiastowanie stoi w centrum przesłania chrześcijańskiego 

(por.  

❖ Dz 4,2: " oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie "; 

❖ 1 P 1,3: "  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On 

w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo 

zrodził nas do żywej nadziei:"). 

Na wypadek jakichś wątpliwości co do jej prawdziwości, kobiety zostają 

zaproszone do tego, by zajrzały do grobu i zobaczyły pustą płytę, gdzie przedtem 

leżało Jego ciało. 

Anioł uzupełnia swe wieści o instrukcje dla uczniów. 

Kobiety mają być "apostołkami apostołów", pierwszymi, które zaniosą innym 

wieść o zmartwychwstaniu. 

Mają pospieszyć z powrotem i powiedzieć Jedenastu, że Jezus powstał znów do 

życia i pragnie spotkać się z nimi w Galilei. 

Tam Jedenastu Go ujrzy na własne oczy, stając się świadkami najbardziej 

zdumiewającego wydarzenia w dziejach. 

Zatem bez zwłoki dwie Marie biegną, by przekazać dobrą nowinę, z sercami 

pełnymi zarazem bojaźni, jak i wielkiej radości. 

[28, 9]  

Gdy są w drodze, spotykają samego Jezusa. 

Obie kobiety instynktownie reagują tak, jak powinien to uczynić każdy uczeń w 

obecności wyniesionego do chwały Mesjasza: kłaniają się z czcią (zob. Ap 1,17: 

"  Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, 

mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni  "). 

Schylając się ku ziemi, chwytają Go za nogi i oddają Mu pokłon.  

Do dowodu, którym był pusty grób, dochodzi teraz osobiste spotkanie z Jezusem - 

stanięcie twarz a w twarz z tym samym mężczyzną, którego brutalną egzekucję 

kobiety te widziały na własne oczy. 

Świadectwo zaś zmysłu wzroku zostaje wzmocnione przez zmysł dotyku, gdy 

swymi rękami potwierdzają, że stojący przed nimi mężczyzna jest z ciała i krwi. 

 



[28, 10]  

Słowa skierowane przez Jezusa do kobiet są nieomal dokładnym powtórzeniem 

wieści, jaką przekazał im anioł. 

Po początkowym uspokojeniu: Nie bójcie się! następują wskazówki dla uczniów, 

by udali się do Galilei, gdzie zobaczą Go zmartwychwstałego. 

Interesujące jest tu określenie uczniów jako moich braci, wskazuje bowiem to, że 

Chrystus przebaczył swym najbliższym przyjaciołom. 

Jeden z nich, Piotr, trzy razy się Go zaparł, wszyscy zaś opuścili Go w Getsemani. 

Niezależnie od tego, jak było to tragiczne, wspólnota między nimi nie została na 

trwałe zniszczona. Uczniowie wciąż są powołani do tworzenia duchowej rodziny braci 

Jezusa na ziemi (zob. 12,49). 

Ponadto odwołanie się do "moich braci" może być aluzją do Psalmu 22, który 

odegrał tak znaczącą rolę w opisie męki. Psalmista jest pogrążony w cierpieniu, lecz 

ostatecznie doświadcza zbawczej pomocy Pana. Deklaruje, że gdy dokona się to 

boskie ocalenie, będzie "głosił imię Twoje swym braciom" (Ps 22,23). 

Jezus, wybawiony teraz od męki i śmierci, jest gotowy wychwalać Pana i głosić 

Jego zbawienie swym "braciom". 

Nigdy nie przestaje tego czynić w zgromadzeniu Kościoła (zob. Hbr 2,11-12). 

 

Przekupienie straży  (Mt 28, 11- 15) 

 

NT: Mt 27,62-66; 28,4 

KKK: pusty grób, 640 

Lekcjonarz: 28,8-15; Poniedziałek Wielkanocny 

 
 

W Ewangelii Mateusza to, że grób był pusty, zostaje przedstawione jako 

niekwestionowany fakt. Pytaniem było, jak go wytłumaczyć. 

Dla chrześcijan jest to pierwszy znak Jezusowego triumfu nad śmiercią:  

Jego grób był pusty w poranek wielkanocny, ponieważ powstał On z martwych. 

Lecz nie była to jedyna wersja krążąca w początkach chrześcijaństwa. 

Mateusz mówi nam o innej, którą mieli rozpowszechniać żołnierze strzegący grobu 

i według której ciało Jezusa zostało wykradzione przez Jego uczniów. 



Ta alternatywna wersja jest wysoce nieprawdopodobna, zakłada ona bowiem, że 

pełnym strachu i upadłym na duchu uczniom udało się niezauważonym wejść do 

grobu, a następnie przemycić ciało koło oddziału rzymskiej straży. 

[28, 11-13]  

Dokładnie wówczas, gdy kobiety były w drodze, by powiadomić uczniów                              

o zmartwychwstaniu, niektórzy ze straży postawionej przy grobie pośpieszyli do 

Jerozolimy, by zdać arcykapłanom relację o wszystkim, co zaszło. 

Co nie zaskakuje, kapłani, wraz ze starszymi, odpierają koncepcję, że nastąpił cud. 

Zawsze łatwiej im przychodziło sprzeciwianie się Mesjaszowi i zaprzeczanie 

autorytetowi, z jakim prowadził swą działalność, niż otwarcie swych umysłów na 

niewygodne dla nich prawdy. 

Wydarzenia poranka wielkanocnego nie wzbudziły też wiary w żołnierzach, którzy 

chętnie przyjmują przyzwoitą sumę pieniędzy w zamian za rozpowiadanie zmyślonej 

historii.  

W tej nieprawdziwej wersji nie ma wzmianki ani o aniele, ani o trzęsieniu ziemi, 

ani o paraliżującym strachu. Zamiast tego głosi ona, że uczniowie wkradli się do grobu 

i wynieśli ciało w nocy. 

Można  przypuszczać, że władze religijne nie zastanawiały się długo nad 

szczegółami swej fikcyjnej relacji. W końcu jak żołnierze mogą twierdzić, że wiedzą, 

co się stało, skoro wszyscy spali wówczas, gdy dokonywano tego oszustwa? 

[28, 14-15]  

Arcykapłani i starsi nie tylko dają żołnierzom srebrniki - co przywodzi na myśl 

zapłatę wydaną Judaszowi (26,15) - lecz także obiecują im, że uratują ich przed 

kłopotami ze strony rzymskiego namiestnika. 

Gdyby wieści o zaginięciu ciała dotarły do Piłata, bez wątpienia wartownicy 

otrzymaliby surową karę za to, że nie udało im się zabezpieczyć grobu. W ten sposób 

zawarty zostaje układ: żołnierze przyjmują jako łapówkę pieniądze i występują jako 

świadkowie opowieści, o której wiedzą, że jest fałszywa. 

Najwyraźniej znaleźli słuchaczy gotowych ją przyjąć, przynajmniej wśród 

niektórych niewierzących Żydów, albowiem plotka, że Jezus pozostał martwy, a Jego 

uczniowie byli sprytnymi zwodzicielami wciąż była w obiegu w czasach, gdy Mateusz 

pisał swą Ewangelię. 

Co ironiczne, ta fałszywa opowieść potwierdza Mateuszową relację o tym, że grób 

był pusty pomimo obecności żołnierzy wyznaczonych do jego pilnowania. 

 



I czytanie :  Dz 10, 34.37–43   (Biblia Tysiąclecia) 
 

     (34) Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę 

nie ma względu na osoby 

(37) Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 

Jan. (38) Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym                 

i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. (39) A my jesteśmy świadkami wszystkiego, 

co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na 

drzewie. (40) Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 

się (41) nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, 

którzyśmy                z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. (42) On nam rozkazał 

ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i 

umarłych. (43) Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez 

Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.  

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Beda Wielebny 
 

Namaszczony Duchem Świętym... 

 „Wiecie, że stało się Słowo Boże przez całą Judeę”, i tak dalej.  

[Te słowa] w sposób krótki obejmują to, co zostało powiedziane w Wyznaniu 

[wiary], że Jezus jest Chrystusem, że jest Panem wszystkiego, że został posłany, aby 

świat pojednać [z Bogiem], że był przepowiedziany głosem Jana, że został 

namaszczony przez Ducha Świętego, że Bóg w Nim mieszkał, co potwierdziły cuda, że 

został ukrzyżowany i że został wskrzeszony z martwych, i objawił się swoim, że 

przyjdzie w końcu [świata] jako sędzia wszystkich, że Jego Kościół przez wiarę będzie 

się rozprzestrzeniał po całym świecie.  

„Że namaścił Go Duchem Świętym i mocą”. Inna wersja mówi: „Jak Bóg Go 

namaścił”.  

Jan więc przepowiadał Jezusa, że zostanie namaszczony przez Boga Duchem 

Świętym, wtedy gdy mówił: „On was będzie chrzcił Duchem Świętym” (Mt 3, 11),              

i znowu: „Widziałem Ducha zstępującego na Niego pod postacią gołębicy” (J 1, 32).  

Jezus więc został namaszczony nie widzialnym olejem, lecz darem łaski, nadającej 

znaczenie widzialnemu olejowi, którym Kościół namaszcza ochrzczonych.  



Nie tylko wtedy został On namaszczony Duchem Świętym, gdy w czasie chrztu 

zstąpiła na Niego gołębica. Wtedy bowiem raczył prefigurować ciało swoje, czyli 

Kościół, w którym w szczególny sposób ochrzczeni otrzymują Ducha Świętego.  

Należy jednak rozumieć, że został On namaszczony owym tajemniczym                                  

i niewidzialnym namaszczeniem wtedy, kiedy Słowo Boże stało się Ciałem, to jest 

kiedy natura ludzka bez jakichkolwiek uprzednich zasług dobrych uczynków połączyła 

się ze Słowem Bożym w łonie Dziewicy, tak i z Nim stało się jedną osobą.  

I dlatego wyznajemy, że narodził się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy. „Bo Bóg 

był z Nim”, to znaczy Ojciec z Synem. Lepiej jest jednak może tak to rozumieć, że 

Boskość Syna mieszkała w człowieku, którego przyjął, aby nie dwoić osoby Chrystusa           

i nie wpaść w naukę Nestoriusza...  

„Nam, którzy jedliśmy i piliśmy z Nim po tym, jak zmartwychwstał”.  

Tu św. Piotr wykłada to, co nie stoi w Ewangelii, że mianowicie po 

Zmartwychwstaniu [jadł on i] pił z Panem, o ile naturalnie nie wierzymy, że zostało to 

zaznaczone tam, gdzie jest powiedziane: „Aż będę z wami pił nowy [kielich] w domu 

Ojca” (Mk 14, 25).  

 

➢   Ekumeniusz 
 

Jezus po zmartwychwstaniu 

 

 „To jest Słowo, które zesłał Bóg synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa 

Chrystusa; On jest Panem wszystkich. Sami znacie sprawy, które miały miejsce                  

w całej Judei, a które rozpoczęły się w Galilei po chrzcie, co głosił Jan o Jezusie                   

z Nazaretu”.  

To mówi ze względu na tych, którzy byli obecni, aby także ich pociągnąć do wiary.  

To bowiem, co najważniejsze daje synom Izraela: aby nie sądzili, że są odrzuceni. On 

jest bowiem – jak mówi – Panem wszystkich.  

„Jak namaścił Go Pan mocą Ducha Świętego. On zaś chodził czyniąc dobrze, 

lecząc wszystkich uciśnionych przez szatana, bo Bóg był z Nim. I my jesteśmy 

świadkami tego, co uczynił w krainie Żydów i w Jerozolimie. Jego zabili 

powiesiwszy na drzewie. Jego zaś Bóg wskrzesił trzeciego dnia i wywyższy Go, aby 

się objawił nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio przez Boga wybranym”.  

Należy rozumieć, że Jezus został namaszczony Duchem Świętym według swego 

człowieczeństwa. On bowiem uniżył samego siebie i przyszedł do nas tak blisko, że 

uczestniczył w [naszym] ciele i krwi.  



To więc, co miał wedle natury, aby mówiono, że Boga przyjął ze względu na naturę 

ludzką. Przyjął bowiem nie dla siebie – jako że jest Bogiem, Słowem, bo ona jest Mu 

właściwa, ale dla nas, jakby na początku przez samego siebie.  

„Którzy jedliśmy i piliśmy z Nim po Jego zmartwychwstaniu”.  

I nakazałem, abyśmy [to] głosili ludowi i świadczyli, że On jest tym, który jest 

ustanowiony przez Boga jako Sędzia żywych i umarłych”.  

Tu potwierdza zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ oni z Nim jedli po 

zmartwychwstaniu.  

Pan bowiem zmartwychwstały nie uczynił żadnego cudu, samo bowiem 

zmartwychwstanie było wielkim cudem;  

nie ma natomiast żadnego takiego znaku zmartwychwstania Chrystusa jak to, że jadł                   

i pił .  

 

 


