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II Niedziela Wielkanocna   8   IV   2018 
 

(J 20,19-31:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. (21) A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!  
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (22) Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (23) Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane. 

 (24) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. (25) 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 nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie 

uwierzę. (26) A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 

/domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął 

pośrodku i rzekł: Pokój wam!  
(27) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 

ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym. (28) Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! (29) Powiedział 

mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli.  

(30) I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus 

wobec uczniów. (31) Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 

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

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 32 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Grzegorz Wielki (+ 640) 

 

 

W imię Boga odpuszczenie grzechów 

 

Powiedział do nich: „Pokój wam. Jako Mnie posłał Ojciec tak i Ja was posyłam”              

(J 20, 21). To znaczy: jak Bóg Ojciec wysłał Mnie jako Boga, tak i ja, człowiek, wysyłam 

was jako ludzi.  

Ojciec wysłał Syna, gdy postanowił Jego wcielenie dla odkupienia ludzkości. Chciał, 

aby przyszedł na świat, żeby cierpiał, a jednak kochał Syna, którego posłał na męki.  

 

Wybranych apostołów Pan nie wysyła dla zażywania radości świata, lecz jak sam został 

wysłany dla cierpienia, tak ich na świat posyła. Jak więc Syn, pomimo iż Go Ojciec kocha, 

jest wysłany na cierpienia, tak i uczniowie, choć Pan ich miłuje, są wysłani na świat, aby 

cierpieli.  
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Dlatego jest powiedziane: „Jako Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”, to jest 

wysyłając was na zniewagi, jakich doznacie od prześladowców, tak was kocham, jak miłuje 

Mnie Ojciec, który Mnie wysłał na cierpienie. 
 

To powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł im: „Weźmijcie Ducha Świętego”.   

Winniśmy zbadać, dlaczego nasz Pan udzielił Ducha Świętego za swego pobytu na ziemi                

i raz, gdy już wstąpił do nieba. Czyż nie dlatego został uczniom pierwej dany na ziemi, a 

potem zesłany z nieba, że są dwa przykazania miłości: miłość Boga i bliźniego? 
 

 Na ziemi Duch jest dany, aby kochać bliźniego, z nieba zaś został zesłany dla 

miłowania Boga.  

 Tak więc jest jedna miłość i dwa przykazania, tak też jest jeden Duch, który 

dwukrotnie został udzielony. 

 

Po raz pierwszy, gdy Pan przebywał na ziemi, następnie z nieba, ponieważ miłość 

bliźniego uczy, jak dojść należy do miłowania Boga.  

Dlatego mówi Jan: „Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jak może miłować 

Boga, którego nie widzi?” (1 J 4, 20). Już przedtem Duch Święty przebywał w sercach 

uczniów, aby wierzyli, ale w sposób widzialny został im udzielony dopiero po 

zmartwychwstaniu Pana... 
 

„Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane” (J 20, 23).  
 

Miło jest przypatrzyć się tym uczniom, którzy do tak pokornych, ciężkich prac 

powołani, do takiego szczytu chwały zostali doprowadzeni. Oto nie tylko co do siebie 

samych są spokojni, lecz otrzymują władzę przebaczania cudzych win.  

 

Mają udział we władzy najwyższego Sędziego, tak iż w imieniu Boga jednym 

zatrzymują grzechy, a innym je przebaczają. Przystało, aby Bóg tych wywyższył, którzy 

zgodzili się być dla Boga tak bardzo upokorzeni. Oto ci, którzy się lękali, aby sami nie byli 

skazani, stają się sędziami dusz i innych skazują lub uwalniają. 

 

Teraz ich miejsce zajmują oczywiście biskupi.  

 

Władzę związywania i rozwiązywania otrzymują ci, którym wyższy stopień władzy 

dostaje się w udziale. Wielki to zaszczyt, ale też wielki jest ciężar tego zaszczytu.  
 

Trudno jest temu, kto nie umie w karbach utrzymać swego życia, stać się sędzią życia 

cudzego.  

 



4 
 

 I często się zdarza, że ten zajmuje miejsce sędziego, którego życie wcale nie 

odpowiada temu stanowisku.  

 Często się zdarza, że ktoś, kto skazuje tych, którzy wcale na to nie zasługują, albo też 

innych uwalnia, sam jest związany.  

 Często w zwalnianiu lub w rozwiązywaniu swych podwładnych kieruje się własną 

wolą, a nie sprawiedliwością. Toteż pozbawia się władzy związywania                               

i rozwiązywania ten, kto ją sprawuje dowolnie, bez względu na dobro swych 

podwładnych.  

 Często też zdarza się, że pasterz osądzając bliźniego, kieruje się nienawiścią lub 

życzliwością. Nie mogą należycie osądzać podwładnych ci, którzy w osądzaniu 

kierują się nienawiścią lub przyjaźnią.  

 

Słusznie tedy mówi prorok o nich: „Zabijali dusze, które nie umierają, a ożywiali 

dusze, które nie żyją” (Ez 13, 19). Kto skazuje niewinnego, zabija tego, kto nie umiera; kto 

usiłuje winowajcę uwolnić od katuszy, stara się ożywić tego, który żyć nie będzie. 

 

Należy więc sprawę rozważyć i wtedy dopiero użyć władzy związywania                            

i rozwiązywania. Trzeba poznać, co poprzedziło winę lub jaka była po niej pokuta, aby 

tych, których wszechmocny Bóg nawiedza łaską skruchy, wyrok pasterza uwolnił. Wtedy 

bowiem Bóg rzeczywiście uwalnia, gdy jest przekonany, iż wyrok sędziego jest słuszny.  

Dobrze jest to wyrażone na przykładzie wskrzeszenia Łazarza, który już od czterech dni 

był w grobie.  

Najpierw Pan wezwał i wskrzesił zmarłego, mówiąc: „Łazarzu, wynijdź z grobu”, a 

dopiero wtedy, gdy wskrzeszony wyszedł, uczniowie go rozwiązali, jak to jest napisane: 

„Gdy wyszedł ten, który był związany opaskami, wtedy uczniom powiedział: 

«Rozwiążcie go i pozwólcie odejść»” (J 11, 43–45).  
 

Oto już żyjącego rozwiązują uczniowie; rozwiązują tego, którego Mistrz wskrzesił                       

z martwych. Gdyby bowiem uczniowie rozwiązali martwego Łazarza, poczulibyśmy tylko 

wstrętny zaduch; inny skutek czynu nie byłby się okazał. 
 

 Z tego rozważania poznajemy, że mocą swego pasterskiego urzędu winniśmy uwalniać 

tylko tych, o których jesteśmy przekonani, że Stwórca nasz  ożywił ich przez wskrzeszającą 

łaskę. To zaś ożywienie poznaje się jeszcze przed dokonaniem usprawiedliwienia, to jest     

z samego już wyznania grzechu. Umarłemu Łazarzowi nie powiedziano: „Ożyj”, lecz 

„Wynijdź z grobu”.  

Każdy bowiem grzesznik, który ukrywa swą winę w swoim sumieniu, wewnątrz się 

ukrywa, kryje się w zakątku swego mieszkania. Jednakże zmarły wychodzi z grobu, gdy 

grzesznik dobrowolnie wyznaje swoje winy.  
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Łazarzowi więc powiedziano: „Wynijdź z grobu”. To jakby każdemu, kto umarł z 

powodu grzechu, wprost oświadczono: Dlaczego ukrywasz winę w swoim sumieniu? 

Wynijdź przez jej wyznanie! Zapierając się jej, sam trzymasz się w swym zamknięciu. 

Niech więc umarły wyjdzie, to jest niech grzesznik wyzna swą winę. Gdy wyjdzie, muszą 

go uczniowie rozwiązać, to znaczy, że pasterze Kościoła za to, że nie wstydził się wyznać 

grzechu, powinni go uwolnić od kary, na jaką zasłużył. 
 

Powiedziałem krótko o osądzeniu winnego, aby z wielkim umiarkowaniem pasterze 

Kościoła starali się czy to rozwiązywać, czy to związywać. 

 Czy jednak sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie pasterz osądza, trzoda winna się 

obawiać jego wyroku, aby ten, kto mu podlega i może niesprawiedliwie zostać osądzony, 

nie zasłużył na wyrok za popełnienie innej winy. Pasterz więc powinien się obawiać, aby 

nie uwolnił, czy też nie związał kogoś nierozważnie.  

Ten zaś, kto pozostaje pod ręką pasterza, niech się lęka, aby nie został  związany 

niesprawiedliwie. Niech zuchwale nie gani zdania swego pasterza, aby – choć 

niesprawiedliwie został związany – przez swą podrażnioną pychę wywołaną naganą nie 

dopuścił się winy, jakiej przedtem nie popełnił. 

 

 

 Nerses Sznorhali  (1102–1178) 

 

 

 Ósmego dnia 

 

 

Ósmego dnia znowu do nich przyszedłeś, Panie, wypełniłeś pragnienia ucznia, 

niewiernego Tomasza. On bowiem dotknął rany Twego boku i świętych miejsc, gdzie były 

gwoździe.  

Dlatego otrzymaliśmy błogosławieństwo my, jak i inni, którzy Ciebie nie widzieliśmy. 

Ale ja wierzę z całej duszy, ja Ciebie wyznaję, Panie i Boże, wyznaję tak jak on głosem, bo 

nauczyłem się tego przez jego słowo.  

 

Racz uczynić mnie godnym, abym w dniu ostatecznym, kiedy przyjdziesz w swojej 

chwale, mógł ujrzeć Cię w tym samym ciele i abym Cię objął miłością serca. 
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 św. Augustyn 

 

 

Łączność z Kościołem odpuszcza grzechy 

 

 

 „Jako posłał Mnie Ojciec – mówi – tak i Ja was posyłam. To powiedziawszy, 

tchnął na nich i rzekł im: «Weźmijcie Ducha Świętego: jeśli komu odpuścicie grzechy, 

zostaną mu odpuszczone; jeśli komu zatrzymacie, zostaną mu zatrzymane»”                          

(J 20, 21–23).  

Tak więc jeśli apostołowie reprezentują Kościół, a powiedziano im te słowa, to 

powiedziano je jakoby Kościołowi.  

Łączność z Kościołem odpuszcza grzechy, brak łączności z Kościołem zatrzymuje 

grzechy...  

Skała zatrzymuje [grzechy], skała je odpuszcza; gołąbka zatrzymuje, gołąbka 

odpuszcza; jedność zatrzymuje, jedność je odpuszcza. 

 

"Jeszcze o uronionych okruchach" bp Grzegorz Ryś 

Z książki "Moc słowa" -  Zapraszam we wspólną podróż po Biblii 

 

Niektóre "Okruchy" Słowa łatwo uronić przy tłumaczeniu z języków biblijnych na 

narodowe. Czasami niektóre słowa po prostu znikają w przekładach; czasami zaś zostają 

niefortunnie przesunięte - co pociąga za sobą znaczącą zmianę przesłania. 

Weźmy przykład zaczerpnięty z fragmentu Ewangelii Janowej (dość często odczytywany 

w liturgii) mówiącego o zmartwychwstaniu Chrystusa. 

W polskim przekładzie Biblii Tysiąclecia (przyjętym w lekcjonarzach) czytamy: 

"Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 

do nich: <Pokój wam!>" (J 20, 19). 

Tymczasem, jeśli dokładnie przetłumaczyć tekst grecki (lub łaciński, gdyż św. Hieronim 

w Wulgacie oddał ten fragment bardzo precyzyjnie), powinien on brzmieć następująco:               

"Gdy był już wieczór owego pierwszego dnia tygodnia i drzwi były zamknięte, tam gdzie 

byli [zebrani] uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku                     

i rzekł do nich: <Pokój wam!>". 
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 To samo? Chyba jednak nie! 

Tekst oryginalny nie mówi o strachu jako o motywie zamknięcia drzwi wieczernika; 

mówi o nim jako o ... motywie zgromadzenia się uczniów! 

Apostołowie zebrali się razem, bo boją się Żydów ... Strach jest tym, co każe się im 

"trzymać razem".  

Kiedyś "byli razem", bo zafascynował ich Chrystus, Jego osoba, Jego nauczanie, 

Ewangelia - Dobra Nowina. Teraz to wszystko zostało zabite razem z Nim na Golgocie. 

Uczniów gromadzi już tylko strach przed tym, że podzielą Jego los; są 

przerażeni wrogością ludzi, agresją, poziomem rozpanoszonego zła. Opisana sytuacja jest 

więc o wiele poważniejsza, niż sugeruje nasz przekład. Stawia nam też nieco inne pytania. 

 Czym innym jest bowiem gromadzić się w imię dobra, w imię wartości, w imię 

najgłębszych przekonań, w imię miłości do osoby - nawet jeśli w naszym wnętrzu 

pojawia się strach, bo zaczynamy powoli przeczuwać cenę, jaką być może przyjdzie 

zapłacić za ich wybór i obronę; 

 Czym innym zaś "zwierać szeregi" wyłącznie ze strachu przed wrogiem.  
 

 Na przykład: "Musimy być razem; trzymajmy się razem, bo potężniejący islam 

nas pochłonie "(to na poziomie religii).  

 Albo: "Zmobilizujmy się! Chodźmy wszyscy głosować, by nie wygrali, broń 

Boże, postkomuniści" (to na poziomie polityki). 

 

Uczniowie zebrani ze strachu są przerażającym przykładem martwoty. I trudno się 

dziwić: strach bowiem albo paraliżuje, albo podpowiada (i usprawiedliwia) czyny wręcz 

niemoralne. 

 

W takiej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy 

spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. 
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"Jezus z Nazarethu"                   

Roman Brandstaetter 

 

Jezus ukazuje się uczniom 

Zdążyli tuż przed zamknięciem bram miejskich wrócić do Jerozolimy.  

Zapadł wieczór. Zza murów świątyni z trudem wzeszedł księżyc i wisiał nad miastem 

jak ciężkie, dojrzałe grono winnej latorośli.  

Gdy znaleźli się w domu Bar Nabuaha, lewity, gospodarz już u progu przywitał ich 

radosną wiadomością:  

— Jeszua ben Josef żyje!  

— Wiemy o tym! — zawołali i wpadli na dziedziniec. Wbiegli na dach po 

wyszczerbionych schodach, przez chwilę głęboko oddychali, aby zadyszanym płucom 

przysporzyć trochę powietrza, i zapukali do drzwi. Zazgrzytał skobel. Weszli do izby 

oświetlonej dwiema lampkami oliwnymi. Apostołowie siedzieli na ziemi.  

— Widzieliśmy żywego Jeszuę ben Josef! — krzyknął Halfi.  

— Myśmy z Nim razem szli! Mówili! Siedzieli przy jednym stole! — krzyknął Baruch.  

— Widzieliśmy, jak łamał chleb! — Halfi rozkrzyżował ręce. — Słuchajcie, bracia! 

Jeszua ben Josef jest Mesjaszem! Zapowiedzianym przez święte Zwoje! Mesjaszem 

umęczonym przez ludzi!  

— Niech będą błogosławione wasze oczy i uszy! — zawołał Kefas. — Niech będzie 

błogosławiony Bóg Abrahama, Jicchaka i Jaakowa, Pan Izraela! Ja także widziałem żywego 

Rabbiego, a świadectwo moje złożyłem przed obliczem dziesięciu apostołów!  

 

Powstało wielkie zamieszanie. Wszyscy naraz mówili, krzyczeli, pytali.  

Kefas opowiadał Halfiemu o swoim spotkaniu z Rabbim na dziedzińcu — co miał 

przemilczeć, przemilczał — Baruch opowiadał apostołom o spotkaniu z Rabbim na drodze 

do Emaus i o świętej przygodzie w domu Halfiego, a ponieważ apostołowie wyrażali swój 

zachwyt dla dzieła Pańskiego za pomocą burzy okrzyków, zapytań i uwag, zdawało się, że 

wieczernik lada chwila pęknie od nagromadzonych w nim ludzkich wzruszeń i 

gwałtowności.  

Mimo powszechnej radości nie wszyscy byli jednego zdania o charakterze objawień. 

Apostołowie twierdzili, że Jeszua ben Josef zmartwychwstał duchem, więc to, co widzieli 

Kefas, dwaj uczniowie, Mariamne z Magdali i inne niewiasty — okazało się, że w tym 

samym czasie Rabbi ukazał się również innym pobożnym niewiastom — było duchem 

Jeszuy, natomiast Jego ciało wziął Elohim cudownym sposobem do nieba, przy czym 

powoływali się bądź na historię porwania Elijahu na ognistym wozie do nieba, bądź na 

midrasz o śmierci Mojżesza, którego ciało Pan, osobiście dźwigając na plecach, zaniósł do 

miejsca nieodgadnionego.  
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To przypuszczenie napotkało sprzeciw Kefasa, Halfiego i Barucha, którzy uporczywie 

twierdzili, że widzieli Rabbiego w żywym ciele.  

Inni krzyczeli:  

— Wierzymy, że to był żywy Rabbi, ale nie wierzymy, że był w żywym ciele!  

— Duch jest duchem, a ciało jest ciałem!  

— Rabbi zmartwychwstał, ciało zabrał Elohim, a duch wam się objawił!  

 

Wybuchł zażarty spór. Kefas i dwaj uczniowie niestety nie obronili swojego 

stanowiska, bo nie umieli jasno i przekonywająco wytłumaczyć, na czym opierają pewność 

o cielesnym zmartwychwstaniu Jezusa.  

Theom Bliźniak, który zawsze wypowiadał sądy niezwykle ostrożnie i na każde 

zjawisko patrzał z niedowierzaniem, dopóki nie zbadał go od środka, od zewnątrz i ze 

wszystkich stron, i nie przemyślał wyczerpująco każdego szczegółu razem i z osobna — nie 

wiedział, że wiara jest trudniejsza od myślenia — zwracając się do Kefasa, Halfiego i 

Barucha, spytał:  

— Czyście dotknęli ciała Rabbiego?  

A na to Kefas:  

— Przecież słyszałeś, Theomie, że nie pozwolił się dotknąć Mariamne z Magdali, więc 

jak miałem dotykać Jego ręki, Jego nóg, Jego szat? Bałem się... Ale oddech Jego ust czułem 

na moich policzkach... Widziałem poruszenia Jego grdyki...  

— Nas nie obchodzi, czy się bałeś, czy się nie bałeś. Chcemy wiedzieć, czy stwierdziłeś 

i jak stwierdziłeś Jego cielesną obecność. Więc powiedz nam, na czym opierasz swoje 

twierdzenie?  

Oni swoje, a Kefas swoje:  

— A ja wam mówię, że nie był duchem, ale był w żywym ciele.  

A na to Theom Bliźniak:  

— Powiedz mi, Symeonie ben Jona, jak ciało może zmartwychwstać?  

Kefas zamyślił się i rzekł:  

— Może.  

Theom nie ustępował:  

— Ale jak?  

Kefas uśmiechnął się i odpowiedział:  

— Elohim wszystko może.  

Theom pogładził brodę:  

— Tak. O tym nigdy nie wątpiłem.  

I wyszedł z izby na dziedziniec, aby uspokoić niepokój serca.  

 

Zamknęli za nim drzwi i zasuwę i siedzieli na ziemi stropieni i milczący, i biedzili się 

nad trudnym zagadnieniem, czy Jezus zmartwychwstał ciałem czy poza ciałem. — 

Właściwie o co się sprzeczają? Jeżeli w ciele — to dobrze. Jeżeli poza ciałem — też dobrze. 

Najważniejsze jest to, że zmartwychwstał. Po krótkiej rozwadze doszli do wniosku, że 

jednak zmartwychwstanie ciałem i poza ciałem nie jest jednym i tym samym. Bo jeżeli...  
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Ujrzeli Jezusa stojącego na środku izby.  

— Pokój wam — rzekł i usiadł na ziemi, na rogoży.  

 

Patrzyli na Niego szklanymi oczami. Bali się poruszyć.  

Bali się krzyczeć. Bali się mówić. Bali się oddychać. Bali się ruchem głowy lub ręki 

zwrócić na siebie Jego uwagę. Każdy z nich, gdyby mógł, chętnie by przestał być sobą, 

byleby nie wpaść Mu w oczy i nie stać się przedmiotem Jego szczególnej uwagi. Woleli być 

teraz zgromadzeniem ludzi bez twarzy, zwartą całością, z której nie sposób wyłowić 

poszczególnego człowieka, wielością, w której mogliby się ukryć przed grożącym 

niebezpieczeństwem.  

Pierwszym odruchem była myśl o ucieczce. Uciec, uciec, uciec! Którędy? Dokąd? 

Drzwi są zamknięte. A czy w ogóle można uciec przed Rabbim?  

Jak nigdy dotychczas mieli pełną świadomość, że są Jego więźniami i że każda droga, 

którą by uciekli, zaprowadzi ich nieuchronnie do Niego, a każda próba wydobycia się z tej 

błogosławionej matni jeszcze gwałtowniej ich rzuci w jej otwarte ramiona. Jezus, widząc 

ich przerażenie, rzekł:  

— Nie bójcie się. Dlaczego się lękacie? Dlaczego wątpliwości powstają w waszych 

sercach? Oglądajcie moje ręce i stopy. To ja jestem.  

 

Ich oczy spojrzały na przebite nadgarstki Jezusa. Ich oczy spojrzały na przebite stopy 

Jezusa. Ich oczy spoczęły na obliczu Jezusa. Na Jego całodzianej tunice — czy to ta sama, 

którą miał na sobie w dniu ukrzyżowania? — na Jego sandałach o wytartych podeszwach — 

czy to te same, które miał na nogach w dniu ukrzyżowania? — i znów błądziły po Jego 

nadgarstkach i stopach. Byli coraz bardziej przekonani o cielesnej prawdzie tego, co widzą, 

ale nie na tyle, by mogli uwierzyć w nią bez zastrzeżeń, ufnie, w pełni. A może jednak 

widzą ducha Rabbiego, a nie Jego samego w Jego żywym ciele?  

 

Wtedy Jezus powiedział:  

— Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała i kości, a moje ciało, jak 

widzicie, jest z żywego ciała, a moje kości są z żywych kości.  

I wyciągnął do nich ręce.  

 

Nikt z nich nie śmiał ich dotknąć, albowiem mieli w pamięci opowiadanie Mariamne z 

Magdali — przecież wyraźnie ją ostrzegł: „Nie dotykaj mnie, Mariamne” — i domyślili 

się, że to bolesno-drwiące wezwanie, skierowane teraz do nich, ludzi opornych i nieufnych, 

jest wystawieniem ich na próbę pokusy, i niechaj Pan zlituje się nad tymi, którzy w swojej 

głupocie dopatrzą się w tym doświadczającym przyzwoleniu zachęty do sprawdzania Jego 

cielesnej obecności.  

Ponieważ przypomnieli sobie, że Elohim dla wypróbowania pokus ludzkich często 

doświadcza człowieka — w swoim niewprawnym języku nazywali to wodzeniem na 

pokuszenie — poczęli w myślach zmawiać „Ojcze nasz” i błagali Pana, aby ich nie 

poddawał próbom i zbawił od złego.  
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Jezus, widząc, jak w ich wnętrzach raz po raz podnoszą się trwoga i niedowierzanie, 

spytał ich:  

— Czy macie coś do jedzenia?  

 

Położyli przed Nim pieczoną rybę i plaster miodu, a On podniósł rybę, przełamał ją i 

jadł, i żuł, a resztę wraz z półmiskiem odsunął od siebie, potem odgryzł kawał plastra 

pszczelego, a pozostałą część położył na drugiej misie, a apostołowie, śledząc z nieubłaganą 

uwagą i bystrością ruchy Jego rąk, warg, żuchw i grdyki, wyraźnie widzieli, że jadł, że Mu 

smakowała ryba i smakowała lepka, słodka patoka. Nasyciwszy się, podsunął im miski 

zapraszającym ruchem dłoni i rzekł:  

— Posilcie się...  

 

Spojrzeli po sobie. Mają jeść rybę i miód uświęcone dotknięciem Jego dłoni i zębów? 

Mają spożywać strawę znaczoną pieczęciami wieczności? Śladami tchnienia Pańskiego?  

 

Wyciągnięta ręka zastygła w zapraszającym geście, a im dłużej ociągali się i im większe 

było ich wahanie, tym wyraźniejsza stawała się wymowa tego gestu, coraz mniej 

gościnnego i zapraszającego, a coraz bardziej rozkazującego i tak nieubłaganego w swoim 

żądaniu, jak nieubłagana była ich bystrość, za pomocą której śledzili ruchy Jezusowych rąk, 

warg, żuchw i grdyki.  

 

Wreszcie przemogli lęk i ulegli rozkazowi Jezusa.  

 

Jedli resztki ryby i plaster miodu, które Jezus pozostawił, jedli ze czcią i z ulgą, i 

zarazem ze wstydem, bo spożywali dowody Jego cielesnej obecności i swojego 

niedowiarstwa, i dociekliwości, która ich wciąż jeszcze nie opuszczała, bo nawet 

teraz, gdy podnosili do ust plaster miodu, uważnie przyglądali się odciśniętym w nim 

śladom zębów Rabbiego.  

Spożywając te resztki, oczyszczali nimi jak ognistym węglem swoje wargi ze słów 

niedowierzających i zatwardziałych, zwodniczych i bezmyślnych, a wargi ich żarzyły się, 

płonęły i buchały ogniem, aż wreszcie oczyszczone z wszelkich wątpliwości zaśpiewały 

pieśń cherubów, pełniących straż na Arce Przymierza: 

 

„Święty, Święty, Święty Jahwe Zastępów,                                                    

cała ziemia pełna jest Jego chwały”. 

 

Jezus usłyszawszy tę pieśń, wyciągnął ręce przed siebie i rzekł mocnym głosem:  

 

— Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tym, którym 

odpuścicie grzechy, grzechy będą odpuszczone, a tym, którym zatrzymacie, są 

zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego.  
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Poczuli na sobie gwałtowny podmuch wichru, jakby tysiące skrzydlatych żywiołów 

poderwało się do lotu. Rabbi podniósł się i wyszedł przez zamknięte drzwi.  

 

Jezus ukazuje się niedowiarkowi 

Apostołowie i Halfi z Emaus, i Baruch starali się przekonać Theoma Bliźniaka o 

prawdziwości objawień żywego Rabbiego. Ich starania nie odniosły skutku. Opisywali 

szczegółowo wygląd Jezusa, w co był odziany, jak się zachowywał, co jadł, co mówił, jak 

mówił, i tłumaczyli mu, że na własne oczy widzieli Jego rany na nadgarstkach i stopach. 

Bezskutecznie.  

Na wszystko odpowiadał tymi słowami: „Nie uwierzę, jeżeli nie ujrzę własnymi 

oczami śladu gwoździ i nie włożę mojej ręki do Jego boku”. Apostołowie, skoro 

zawiodły wszystkie próby przekonania Theoma Niedowiarka — tak go odtąd zaczęli 

nazywać — dali spokój dalszym nagabywaniom, zwłaszcza że sami przecież, aż do 

ukazania się Rabbiego w wieczerniku, grzeszyli tym samym niedowiarstwem i też jak on 

byli gotowi w dążeniu do prawdy dotknąć Jezusowych ran.  

Naprzód nie wierzyli w pusty grób, gdy uwierzyli w pusty grób, nie wierzyli w ukazanie 

się Jezusa Mariamne z Magdali, gdy po ukazaniu się Jeszuy Kefasowi i uczniom z Emaus 

wreszcie uwierzyli w Jego obecność na ziemi, w żaden sposób nie mogli się pogodzić                    

z nieprawdopodobną myślą, że ukrzyżowany Mesjasz zjawia się w żywym ciele.  

Dopiero gdy przed ośmioma dniami zjawił się ich radośnie przerażonym oczom i spożył 

z nimi wieczerzę — uwierzyli. Tę wiarę zdobywali opornie, z trudem. Nie ulegli nagłemu 

olśnieniu. Przeciwstawiali się jej, nieomal bronili się przed nią i właściwie wszystko robili, 

aby — nie uwierzyć. Aż przyjęli ją pod naciskiem niezaprzeczonych zdarzeń.  

Czy mają więc prawo żądać od Theoma, aby bez zastrzeżeń zawierzył ich oczom                     

i uszom, skoro oni sami do czasu nie chcieli zawierzyć oczom i uszom Mariamne z Magdali 

i pobożnych niewiast?  

Theom, aby mógł uwierzyć, musiał widzieć i usłyszeć. Theom wiedział, że trudność 

polega na tym, że Elohim od czasu do czasu według swojej woli, dla wypróbowania 

człowieka — ach, i znowu to przerażające wodzenie na próbę, to Abrahamowe 

doświadczanie człowieka! — milczy lub udziela niezbyt wyraźnych odpowiedzi, a wtedy 

biedna glina ludzka skazana jest na dokonywanie wyboru według własnego wyczucia, a 

jeżeli to wyczucie zawodzi — bo i to się może zdarzyć — nie pozostaje jej nic innego jak 

pokornie prosić Boga o złożenie jasnego oświadczenia.  

 

Elohim jest najbliższym krewnym Izraela i nadrzędną Stroną zawartego Układu. Jest 

Ojcem wybranego ludu. Jest Ojcem każdego rodu. Theom miał prawo spytać Ojca, 

wiecznego i nieskończonego Patriarchy, Głowy wielkiej wspólnoty, dlaczego widomie nie 

potwierdza tego, co powinien był widomie potwierdzić. Ale Theom wiedział jeszcze więcej. 

Wiedział, że w szczególnych wypadkach przysługuje mu nawet prawo czołobitnie 

zawezwać Wiekuistego na sąd.  
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Wprawdzie doświadczenia Hioba, męża pokrytego wrzodami i siedzącego na kupie 

gnoju, wskazują na to, że nawet najpokorniejsze prawowanie się z Panem jest bezowocne, 

bo kończy się zawsze przegraną powoda — Hiob też stawiał Panu pytania i żądał od Niego 

odpowiedzi — ale z drugiej strony każdy mąż sprawiedliwy był świadom, że przegrywając 

z Bogiem, w jakiś nieokreślony sposób wygrywa, czego znowu mamy dowód w stokrotnie 

wynagrodzonym Hiobie.  

Theom, mąż sprawiedliwy, chciał widzieć i usłyszeć, aby uwierzyć, więc zaryzykował             

i oświadczył, że dopóki Głowa wielkiej wspólnoty wyraźnie nie wyjawi mu prawdy, 

dopóty, on, marny niedowiarek, proch, nie uwierzy. I czekał. Czekał długich osiem dni.                        

 

 Aż w ósmym dniu Pan zgotował mu groźną niespodziankę.  

 

Gdy apostołowie, a wśród nich Theom Niedowiarek, siedzieli po zachodzie słońca              

w wieczerniku i zmawiali modlitwę wieczorną, do izby wszedł przez zamknięte drzwi Jezus 

i stanąwszy pośrodku nich rzekł:  

— Pokój wam.  

— Pokój Tobie — odpowiedzieli apostołowie, a chociaż wystarczało jedno spotkanie 

sprzed ośmiu dni, aby mogli oswoić się z myślą o żywym Jezusie, znów owładnęło ich 

przerażenie, tym większe, że nie usłyszeli z Jego ust wezwania: „Nie bójcie się”, które tak 

kojąco podziałało na nich podczas poprzedniego spotkania ze zmartwychwstałym Mężem.  

Ponieważ prawie na nich nie spojrzał, ostudzili swój niepokój, zwłaszcza że Jezus, 

odszukawszy wzrokiem Theoma, podszedł do niego na odległość wyciągniętej ręki, z czego 

należało wnioskować, że tym razem niedowiarek dostąpi łaski wyróżnienia. Theom na 

pewno to samo wyczytał w oczach i brwiach nacierającego nań Rabbiego, bo natychmiast 

cofnął się.  

Jezus postąpił krok naprzód. Odległość między nimi nie zwiększyła się ani nie 

zmniejszyła nawet o cal. Theom poczuł zawrót głowy. Cofnął się jeszcze o krok i oparł 

plecami o ścianę. Gdyby mógł, wstąpiłby w kamienny mur, zapadłby się pod ziemię, 

rozpłynął w powietrzu. Żadna z tych możliwości nie nastąpiła i słaniający się na nogach 

apostoł wciąż stał przed obliczem — żywym! — Jezusa na odległość Jego wyciągniętej ręki 

i patrzał w Jego oczy — żywe! — i widział Jego ściągnięte brwi i usta, otwierające się 

powoli usta, przypominające szczelinę w pochmurnym niebie, z której lada chwila padnie 

uderzenie gromu. Nie zdzierżył tej mocy bijącej od Jezusa.  

 

Zamknął oczy i wtedy usłyszał nad sobą jahwiczny ryk Pana rozkazującego:  

— Włóż tutaj swój palec i zobacz moje dłonie i stopy! Podnieś także rękę swoją               

i włóż ją do mojego boku — tu odsłonił tunikę — i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym, Theomie Bliźniaku!  

 

Theom nic już nie widział. Nie widział przebitych dłoni Jezusa ani Jego przebitych stóp, 

ani Jego przebitego boku. Nawet samego Jezusa nie widział. Widział natomiast Jego głos, 

rozkazujący, ogromny, lwi głos wypełniający sobą cały wszechświat, głos Pana 

wstrząsającego podstawami ziemi, pędzącego przed sobą bezkresne wody i obalającego 

góry.  
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Theom zrozumiał: albo dotknie ciała Bezczasu, ran Pańskich i umrze, albo nie 

sprawdzając uwierzy w cielesnego Jezusa i żyć będzie przez całą wieczność.  

 

Rzekł do Jezusa:  

— Pan mój i Bóg mój.  

Jezus, odpowiadając, spytał go:  

— Uwierzyłeś dlatego, bo mnie ujrzałeś, Theomie?  

A gdy nie otrzymał odpowiedzi, rzekł:  

— Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  

 

Theom stał wciąż oparty o ścianę. Nie było w nim już żadnego zdumienia, gdy Jezus 

wyszedł przez zamknięte drzwi wieczernika, a wstrząs, który przeżył, był tak wielki, że nie 

odważył się poruszyć z miejsca, chociaż apostołowie natychmiast po wyjściu 

Zmartwychwstałego wybuchnęli żywiołową radością.  

 

Od tej pory Theom już więcej nie wiódł na pokuszenie Obecności Pańskiej.  

 

 

Żywa nadzieja 

 

  
 

Biedny Piotr! On także, jak uczniowie z Emaus, stracił wszelką nadzieję. 

Jezus, Nauczyciel, za którym szedł przez całe trzy lata, został pojmany – a Piotr z lęku 

zaparł się Go, twierdząc, że wcale Go nie zna. Czy mógł jeszcze liczyć na przebaczenie? 
 

 Jednak Jezus, podobnie jak uczniom w drodze do Emaus, przyniósł Piotrowi           

i wszystkim pozostałym Apostołom nową nadzieję. 

Duch Święty            

i  

nadzieja nieba 
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 Przychodząc do Wieczernika, zmartwychwstały Jezus „oświecił ich umysły, aby 

rozumieli Pisma” (Łk 24,45). 

 Ukazał im Boży plan powzięty na początku czasu.  

 A następnie obiecał zesłać Ducha Świętego, którego mocą będą mogli wypełnić 

swoją misję w tym planie. 

 

Od tego momentu w Piotrze ożyła nadzieja i wiara. Po tym, jak znowu ujrzał żywego 

Jezusa i został napełniony obiecanym Duchem Świętym, miał już wszystko, czego 

potrzebował, by iść i budować Kościół. Przylgnął więc całym sercem do obietnicy nieba                

i poświęcił się głoszeniu Bożych obietnic wszystkim, do których był posłany. 

 

▌ Nadzieja na niebo 

 

To właśnie ta nadzieja podtrzymywała Piotra w obliczu niezrozumienia i prześladowań. 

Umacniała go, gdy próbował zaradzać podziałom w gronie pierwszych chrześcijan. 

Podtrzymywała go na duchu, gdy został uwięziony w Rzymie.  
 

Nic więc dziwnego, że pisząc list do chrześcijan żyjących w Azji Mniejszej, rozpoczął 

go, wychwalając i błogosławiąc Pana za to, że „przez powstanie z martwych Jezusa 

Chrystusa na nowo zrodził” – jego i nas wszystkich – „do żywej nadziei.”. 

 Nic dziwnego, że przypomniał o „niezniszczalnym” dziedzictwie, jakie Jezus dla nas 

przygotował (1 P 1,3.4). Czym jest to dziedzictwo? Jest ono przede wszystkim obietnicą 

nieba.  

Podczas Ostatniej Wieczerzy, zaraz po zapowiedzi, że wszyscy Go opuszczą, Jezus 

zaczął umacniać swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Idę przecież 

przygotować wam miejsce” (J 14,2).  

Obiecał, że chociaż wszyscy załamią się w wierze, że chociaż nawet sam Piotr się  Go 

zaprze, On i tak do nich powróci i zabierze ich do siebie na zawsze. 

 

W pewnym sensie wszystko, co mówił i czynił Jezus, miało związek z niebem.  
 

 Każdy dokonany przez Niego cud kierował ku tej przemianie, która dokona się w nas            

w niebie.  

 Każde wygłoszone przez Niego kazanie uczyło, jak swoim życiem ukazywać niebo               

na ziemi.  

 Każda opowiedziana przypowieść malowała obraz życia wiecznego – nieba, którego 

Bóg już teraz pozwala nam niekiedy doświadczać. 
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▌ Przyjdź królestwo Twoje! 

 

Spróbuj teraz wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało niebo.  

 

Wyobraź sobie świat bez chorób, bólu i cierpienia. Świat, w którym niepotrzebni są 

lekarze, szpitale, wojsko ani policja. Świat, w którym wszystkie podziały zostały zasypane. 

Wyobraź sobie świat wolny od lęku przed śmiercią i rozkładem, świat, w którym każdemu 

zostaje przywrócone zdrowie, witalność i niewinność. Taką przyszłość obiecuje Jezus – 

przyszłość, która aż nadto rekompensuje wszystkie obecne trudy. Uchwyć się więc tej 

obietnicy!  

 

Modląc się słowami: „Przyjdź królestwo Twoje!”, mów Jezusowi, że składasz nadzieję 

w Nim jako Odkupicielu. Wyznawaj wiarę w to, że On ma przygotowane dla ciebie miejsce 

w swoim królestwie. A następnie czyń wszystko, aby w każdym kolejnym dniu to królestwo 

było bardziej widoczne w twoim życiu. Myśl często o swojej niebieskiej ojczyźnie, a będzie 

w tobie coraz więcej radości.  

 

 Odkryjesz, że Bóg daje ci wszelkie potrzebne łaski, abyś mógł stawiać czoło 

wyzwaniom życia, a przy tym nie tracić z oczu nadziei na niebo. 

 

▌ Przyjdź, Duchu Święty ! 

 

Pomyśl teraz, jak czuliby się uczniowie, gdyby Jezus obiecał im niebo, ale nie zapewnił 

żadnej pomocy w drodze do niego? Byłoby to mniej więcej to samo, co powiedzieć komuś, 

że czeka na niego obiad z dziewięciu dań w świetnej restauracji, ale nie podać mu żadnych 

wskazówek, jak do niej dotrzeć. Takie postępowanie moglibyśmy uznać za czystą złośliwość. 

Jednak nadzieja, którą Jezus dał swoim uczniom, nie jest złudna.  

 

 Obiecał On zesłać Ducha Świętego, który będzie ich pouczał i prowadził drogą 

do nieba.  

 Obiecał również, że Duch Święty udzieli im wszelkich potrzebnych łask, aby 

mogli trwać w wierze i budować Jego Kościół. 

 

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego ten sam Piotr, który zaledwie pięćdziesiąt dni 

wcześniej wyparł się znajomości z Jezusem, oznajmił tłumom:  
 

„Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko” 

(Dz 2,39). 
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Oznacza to, że jest to obietnica również dla ciebie. Jezus udzielił ci Ducha Świętego tak 

samo jak Apostołom.  

 

 Jezus posłał nam swego Ducha, ponieważ wiedział, jak bardzo Go 

potrzebujemy.  

 

 Potrzebujemy, by Jego moc uleczyła w nas wspomnienia doznanych krzywd.  

 Potrzebujemy Jego zapewnienia o Bożym miłosierdziu, gdy popadamy w grzech.  

 Potrzebujemy Jego pokoju, gdy wplątujemy się w trudne sytuacje.  

 Potrzebujemy też przypomnienia o Bożej dobroci, gdy wszystko układa się 

pomyślnie.  

 

Jednym słowem, Jezus obiecał dać nam swego Ducha, gdyż wiedział, że bez tego 

drogocennego daru nie będziemy w stanie iść za Nim. 

 

▌ Pięćdziesiąt dni dla Ducha 

  

 Okres wielkanocny codziennie otwiera przed nami nową szansę pełniejszego 

przyjęcia Ducha Świętego do naszego życia. 

  

Codziennie po przebudzeniu proś Ducha Świętego, aby był z tobą przez cały dzień. 

Możesz pomodlić się słowami:  
 

„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij mnie dziś Twoim pokojem i odwagą. Pomóż mi 

trwać blisko Jezusa, abym nie uległ pokusie. Daj mi odwagę dzielenia się Twoją miłością 

z ludźmi, którzy mnie otaczają”. 

 

Następnie codziennie przed pójściem spać poświęć kilka chwil na zastanowienie się nad 

minionym dniem. Spróbuj przypomnieć sobie momenty, w których byłeś niezadowolony                 

z siebie, ale poczułeś, jak Duch Święty cię pociesza. 

 

Przypomnij sobie, jak już prawie traciłeś panowanie nad sobą, kiedy nagle złość minęła, 

albo jak nieoczekiwanie ogarnęło cię poczucie Bożej miłości. Przypomnij sobie, jak miałeś 

ochotę warknąć na kogoś, ale opanowałeś swój język, a nawet zdobyłeś się na życzliwe 

słowo. 

Wszystko to są znaki działania Ducha Świętego w twoim wnętrzu. Może nie 

doświadczysz tego wszystkiego od razu, ale czekaj cierpliwie. 
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Co rano zapraszaj Ducha Świętego do swojego życia i co wieczór próbuj szukać znaków 

Jego działania w minionym dniu.  

Pięćdziesiąt dni pomiędzy Wielkanocą a Zesłaniem Ducha Świętego powinno 

wystarczyć, byś zobaczył w sobie zmiany.  

 

 Zaczniesz spontanicznie zwracać się do Ducha Świętego także w ciągu dnia.  

 Zaczniesz prosić Go o pomoc – i ją otrzymywać!  

 Jezus obiecał ci Ducha Świętego, a On jest zawsze wierny swoim obietnicom. 

 

▌ Niech się nie trwoży serce wasze! 

 

 To bardzo ważne, byś starał się iść przez życie z cierpliwością i pokorą.  

 To ważne, byś starał się jak najlepiej wypełniać Dziesięć Przykazań                              

i okazywać dobroć innym ludziom.  

 

Jednak nawet tak postępując, możesz stracić z oczu to, co Jezus ci obiecał.  

 

Możesz stracić nadzieję. Dlatego walcz o to, by w niej trwać. 

 

Będziesz miał o wiele więcej pokoju i ufności, jeśli na co dzień będziesz pamiętał                    

o Jezusowej obietnicy nieba i prosił Ducha Świętego o to, by cię napełniał i prowadził. 

 

 Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział: „Niech się nie trwoży serce 

wasze” (J 14,1).  

 Na drodze do Emaus ukazał uczniom wspaniały Boży plan.  

 A tuż przed swoim wniebowstąpieniem oznajmił: „A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).  

 

Oby Jego obietnice w tym wielkanocnym czasie napełniały cię nadzieją.  

 

Oby Jezus przekonał cię, że już możesz doświadczać nieba, 

a Duch Święty już żyje w twoim sercu. 

 

Powtarzaj sobie:  

 

„Moim przeznaczeniem jest chwała nieba, a dzięki mocy Ducha 

mam wszelkie łaski potrzebne, aby się tam dostać”. 
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Studium Biblijne                                      
Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 

 
1. Terminy spotkań: 

 
 7 kwietnia 2018 roku; 

 21 kwietnia 2018 roku; 

 12 maja 2018 roku – konferencja w Myczkowcach; 

 19 maja 2018 roku; 

 2 czerwca 2018 roku – wycieczka; 

 16 czerwca 2018 roku; 

 23 czerwca 2018 roku – zakończenie roku akademickiego. 

 
 

2. Tematyka wykładów 7 kwietnia 2018 roku: 

 

  9.00-10.45 – ks. dr Marek Dzik: "Wybrane zagadnienia listu do Rzymian: 

sytuacja zbawcza Izraela, problem grzechu pierworodnego, chrześcijanin, a 

władza świecka"; 

 10.45-11.15 – przerwa kawowa; 

 11.15-12.20 – ks. dr Marek Dzik: "Listy katolickie – wprowadzenie". 
  

 

Zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 
11a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00. 

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł. 

 

"Do siedmiu Kościołów. Efez" bp Grzegorz Ryś 

Z książki "Moc słowa" -  Zapraszam we wspólną podróż po Biblii 

 

Pierwszy z siedmiu listów do Kościołów w Azji, zapisanych przez św. Jana                          

w Apokalipsie, skierowany jest do wspólnoty w Efezie (Ap 2, 1-7). Trudno, by było 

inaczej. Wszak Efez to pierwszy Kościół na tym obszarze. Nie, nie chronologicznie. I nie 

dlatego, że to najważniejsze  miasto regionu (choć to zapewne nie bez znaczenia) - efeski 

teatr, w którym Paweł wielokrotnie przemawiał liczy sobie 25 tysięcy miejsc! 

"Pierwszy" powagą nauczających w nim apostołów: Pawła i Jana, a także ich uczniów: 

Łukasza (tutaj został pochowany) i Tymoteusza (tutaj został biskupem). 

"Pierwszy" jako miejsce zamieszkania Matki Bożej, którą "Jan wziął do siebie"               

(dom Maryi pozostaje tutaj do dziś najważniejszym miejscem chrześcijańskiego kultu).  
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Pierwszy także swoimi "pierwszymi czynami" (Ap 2,5): trudem, wytrwałością, 

roztropnością, pracowitością, cierpliwością w doświadczeniu prześladowania (!). 

Pouczenie, które otrzymuje, jest przejmujące: "mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś 

od swej pierwotnej miłości".  

Wygląda na to, że można wykonać tytaniczną pracę; 

 można przeprowadzić skuteczną skrutację własnej hierarchii ("poddałeś próbie 

tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są ...; są kłamcami");  

 można mieć wręcz żelazną konsekwencję w ewaluacji dobra i zła ("złych nie 

możesz znieść");  

 można nawet bez jednego słowa skargi wytrzymać prześladowanie - i to 

wszystko można czynić ... bez miłości!  

Dla zupełnie innych powodów. Jakich? Nie wiadomo - są przecież zakryte dla oka.                 

Ale może właśnie choćby dlatego, by pozostać pierwszym? 

Nie wiemy. Wiemy jednak, że pozbawione właściwego motywu - wszystkie te czyny 

świadczą nie tyle o wielkości, co o upadku efeskiego Kościoła ("pamiętaj, skąd 

upadłeś").  

Stąd też wezwanie: "nawróć się!" - grec. Matanoeson dosłownie znaczy "zmień 

myślenie". 

 

 Efez potrzebuje nawrócenia wewnętrznego.  

Nie chodzi o zmianę na poziomie czynów, nie chodzi o zmianę kierunku - nie musi 

zawracać z podjętej drogi. Musi natomiast kompletnie zmienić to, czego nie widać - sobie 

jedynie znane, najgłębiej ukryte motywacje i postawy. Wewnętrzne odniesienie do ludzi - 

tak z wnętrza Kościoła (tych, których poddaje próbie), jak i spoza niego (także swoich 

prześladowców). 

Ostatecznie jednak chodzi o coś jeszcze poważniejszego. Miłość, od której odpadł 

efeski Kościół, jest bowiem opisana słowem agape.  

Agape to nie jest każda miłość; to miłość, która jest nam dana "z góry" - taka, która 

przekracza zwykłe możliwości ludzkiej natury.  

Agape nie jest sama w sobie spontaniczna, nie może też być "wypracowana". Jest łaską, 

którą człowiek może przyjąć i pomnożyć.  
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Odczytując więc (i biorąc do siebie) wyrzut skierowany przez Jezusa do Efezu, 

pytajmy się o porzucenie miłości podarowanej nam 

przez Boga  

- tej miłości, do której On nas kiedyś uzdolnił: wezwał, powołał i wyposażył. 

 

 

"Próba dziesięciu dni" bp Grzegorz Ryś 

Z książki "Moc słowa" -  Zapraszam we wspólną podróż po Biblii 

 

 

Od czasu do czasu wracam do Apokalipsy św. Jana i do zapisanych w niej Listów do 

siedmiu Kościołów. Pierwszy z nich jest skierowany do Efezu, drugi so Smyrny (Ap 2, 8-11). 

Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus mówi swoim uczniom w Smyrnie, że zna ich - 

bardzo trudną - sytuację.  

Z jednej strony poddawani są krwawemu i okrutnemu prześladowaniu, a z drugiej - 

zmagają się z bluźnierstwami tych, którzy "mówią, że są Żydami", lecz "nimi nie są", 

skoro ze swoich przekonań wyprowadzają prawo do obelg, drwin i nienawiści. Brzmi dość 

aktualnie ... 

Pan zapowiada wiernym ze Smyrny, że ich ucisk potrwa dziesięć dni (w.10). Na tym 

właśnie detalu ("okruchu") chciałbym się na moment zatrzymać. 

Dziesięć dni. 

 Jak je rozumieć? Dosłownie? W przenośni? To jakiś symbol? To krótko? Długo? 

Z całą pewnością jest to czas skończony i jakoś wyobrażalny. Ogarnięcie go 

wyobraźnią budzi nadzieję. W owych dziesięciu dniach kryje się jednak jeszcze inne 

przesłanie. 

Apokalipsa jest pełna odwołań do księgi Proroka Daniela. Bohaterowie tej księgi: 

młodzi chłopcy - Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz - uprowadzeni z Jerozolimy                

(po jej zdobyciu przez Nabuchodonozora) do Babilonu, zostają tam wystawieni na wielką 

próbę wiary.  
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Z dala od swojego Świętego Miasta, od świątyni (zresztą zburzonej), od liturgii                       

i wpisanej w nią katechezy znaleźli się w stolicy państwa, które dla biblijnych Żydów jest 

syntezą bałwochwalstwa - wcieleniem wszystkiego, co jest wrogie Bogu. 

Trafiają na dwór królewski, i tu czeka ich pierwsza próba. Najpierw zmieniono im 

imiona, a następnie zaoferowano żywność i wino ze stołu królewskiego. Mieli spożywać 

potrawy, które Prawo Mojżeszowe uznawało za nieczyste.  

Poprosili wówczas swego nadzorcę, aby ich poddał dziesięciodniowej próbie.  

Miał im przynosić jedynie jarzyny i wodę, a następnie porównać wygląd ich twarzy         

z wyglądem tych, którzy zdecydowali się przyjąć królewskie menu (notabene, dziś w 

niektórych ośrodkach rekolekcyjnych można spotkać się z propozycją podjęcia na czas 

ćwiczeń duchowych "postu Daniela").  

"Po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż młodzieńców, 

którzy spożywali potrawy królewskie" (Dn 1, 15). 

Dziesięć dni, o których Chrystus mówi do uczniów w Smyrnie, ma więc być wyraźnie 

czasem próby, który przejdą pomyślniejsi i "zdrowsi", niż byli wcześniej.  

Potrzeba jednak, aby weszli w to doświadczenie w postawie tamtych czterech młodych 

mężczyzn, nie w postawie biernej kapitulacji, w pełnym smętnej rezygnacji poddaniu się 

rzeczywistości, która na nich spadła jak niezrozumiały dopust, ale przejmując w duchowy 

sposób inicjatywę - w postawie nie tyle bezwolnych ofiar, co raczej szafarzy składanej 

przez siebie ofiary - wolnych i świadomych. 

Bóg okaże się wierny, Chrystus, który "był umarły, a ożył" 

(w. 8), uczyni ich zwycięzcami (w.11) nad śmiercią. 

 

 


