
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego                        
4 IV 2021 

 

J 20,1-9 

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 

więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła 

do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i 

ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka.  Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 

nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 

miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 

grobu. Ujrzał i uwierzył.   

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On 

ma powstać z martwych. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Piotr Chryzolog (380–450) 

 

O świcie    
 

  

„Późno po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28, 1nn).  
 

Nie zna tego dzień zwyczajny, nie ma tego w codziennym życiu. Wieczór kończy, a nie 

zaczyna dnia, przynosi ciemność, a nie jasność. Nie przemienia się on w zorzę, gdyż nie 

wschodzi wtedy światło. Tu zaś ojciec nocy – wieczór – rodzi dzień. Odwraca się porządek 

ku czci Stwórcy. Z niezwykłego zjawiska promienieje tajemnica, zaczyna służyć Stwórcy, 

przestaje służyć czasowi. 
 

„Późno po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena              

i druga Maria, aby obejrzeć grób” (Mt 28, 1). 
 

 Późno przychodzi do pojednania kobieta, która tak bardzo spieszyła do grzeszenia. 

Wieczorem szuka Chrystusa ta, która rano przywiodła do upadku Adama.  
 

„Przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób”.  
 

Ta co z rajskiego drzewa wzięła niewiarę, teraz spieszy, by z grobu wziąć wiarę, spieszy, 

by ze śmierci zyskać życie, jak przedtem zerwała śmierć z drzewa życia. 
 

„Przyszła Maria”.  
 

To imię należy do Matki Pana. Przyszła matka, gdy zwracamy uwagę na imię: przyszła 

kobieta, aby znów stać się matką żyjących, jak stała się matką umarłych – aby na niej 

spełniło się to, co napisano: „Oto matka wszystkich żyjących” (Rdz 3, 20). 
 

„Przyszła Maria i druga Maria”.  
 

Nie „przyszły”, lecz „przyszła”. Dwie pod jednym imieniem, nie przypadkowo, lecz dla 

tajemnicy. 
 

„Przyszła Maria i druga Maria”.  
 

Sama przyszła, a jednak przyszła i druga: druga przyszła, a jednak ta sama. Kobieta miała 

zmienić życie a nie imię – przez cnotę a nie przez płeć; miała stać się zwiastunką 

zmartwychwstania, ta która była zwiastunką upadku i śmierci. 
 

 



„Przyszła Maria, aby obejrzeć grób”, 
 

 aby tę, którą uwiódł widok drzewa, odnowił widok grobu, i jak powalił ją widok 

rozkoszy, tak ją podniósł widok zbawienia. 
 

„A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba”.  
 

Zadrżała ziemia, ale nie dlatego, że anioł zstąpił z nieba, lecz że Pan powstał z grobu.  
 

„Powstało wielkie trzęsienie ziemi”.  
 

Wstrząsu doznaje chaos, otwiera się przepaść, rozdziera się wnętrze, drżą góry i posady 

ziemi, staje piekło, śmierć jest osądzona, że godząc w winnych – na samego Pana się 

rzuciła, panując nad sługami – przeciw Bogu zapłonęła, wściekając się na ludzi – rzuciła się 

na Boga. Ginie prawo piekła, kruszy się potęga śmierci, wyrządzona sędziemu krzywda 

budzi zmarłych. Oni odzyskują ciała, człowiek zostaje odnowiony, wraca życie, wszystko 

stworzenie korzysta z łaski, ponieważ sąd przeszedł w ręce Sprawcy życia.  
 

„Powstało wielkie trzęsienie ziemi”.  
 

Dlaczego wielkie? Oby był w on czas choć lekki wicher wyrwał śmiercionośne drzewo! 

Oby mgła przysłoniła była widok tej kobiety! Oby czarna chmura zaciemniła była blask 

zatrutego jabłka! Oby zadrżała była ręka, która się wyciągnęła po zakazany owoc! Oby 

nieszczęsna noc oblekła była dzień grzechu i odjęła nędzę świata, niezliczone ofiary śmierci 

i krzywdy Stwórcy!  

Ale występkowi służą zawsze pieszczoty, słodycz nęci do grzechu, podczas gdy cnota ma 

za przyjaciół surowość i ostrość. 

 
 

„Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba”.  
 

Gdy Chrystus powstał z martwych i śmierć się ugięła, znów ziemia z niebem nawiązała 

łączność, kobieta, która przedtem z szatanem uknuła zgubne plany, rozpoczęła życiodajną 

rozmowę z aniołem.  
 

 „Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i odwalił kamień”. 
 

 Nie „wtoczył”, lecz „odwalił”. Wtoczony kamień stwierdził śmierć, odwalony oznajmił 

zmartwychwstanie. Szczęśliwy kamień, który mógł Chrystusa okrywać i odkrywać! 

Szczęśliwy, kto raczej otwiera serce niż grobowiec; szczęśliwy, kto daje wiarę                              

w zmartwychwstanie i zmartwychwstanie wiary, kto świadczy o zmartwychwstaniu 

boskiego ciała! 

 

  



Zmienia się porządek rzeczy:  
 

   grób pochłania śmierć, a nie zmarłego,  

   dom śmierci staje się mieszkaniem życia.  
 

 

Niesłychana właściwość macierzyńskiego łona: 

poczyna umarłego, a rodzi żywego. 

 

 

 

 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Pusty grób (J 20, 1-10) 

 

ST: Jon 2,3-10 

NT: Mt 28,11-15; Łk 24,1-12; Rz 6,3-11; 1 Kor 15,1-11 

KKK: pusty grób,640; zmartwychwstanie Jezusa jako wydarzenie transcendentne, 

647 

Lekcjonarz: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 

[20,1-2]  A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

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

grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona oraz drugiego ucznia, którego Jezus 

kochał i rzekła do nich: "Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie Go położono". 

 

Wczesnym rankiem, w niedzielę, Maria Magdalena, którą pierwszy raz 

spotykamy, gdy stoi pod krzyżem (19,25), a którą synoptycy zaliczają do grona 

uczennic Jezusa pochodzących z Galilei (Łk 8,1-3), udaje się do grobu. 

Wzmianka o tym, że jeszcze było ciemno, daje nam obraz duchowej kondycji 

Marii po śmierci Jezusa. 



Maria widziała śmierć Jezusa na krzyżu - zalegająca wokół ciemność symbolizuje 

jej smutek i utratę nadziei: Jezus, światłość świata, umarł. 

I oto uczennica znajduje coś niespodziewanego: grób jest otwarty, kamień 

odsunięty. 

Zaskoczona tym widokiem, Maria Magdalena biegnie do Szymona Piotra                          

i Umiłowanego Ucznia z wiadomością: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 

Go położono. 

Maria Magdalena myśli, że ktoś wtargnął do grobu Jezusa i ukradł ciało. 

Jak relacjonuje Ewangelista Mateusz, w starożytności krążyły pogłoski, jakoby 

grota, w której spoczywało ciało Jezusa, została okradziona - miały one uzasadnić 

pusty grób Jezusa (zob. Mt 28,11-15). 

 

[20,3-6]  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj 

razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.                   

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu             

i ujrzał leżące płótna. 

 

Zawiadomieni przez Marię Magdalenę Piotr i drugi uczeń szli do grobu, by zbadać 

sprawę (zob. Łk 24,9-12). Umiłowany Uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy 

do grobu. 

Kiedy ostatni raz widzieliśmy Piotra, zaparł się on Jezusa. 

Umiłowanego Ucznia widzieliśmy u stóp krzyża, gdy Jezus powierzał mu swoją 

Matkę jako jego duchową matkę. 

Umiłowany Uczeń pierwszy przybywa do grobu: miłość przynagla go na drodze do 

Jezusa, tak że wyprzedza on nawet Piotra - "skałę" i przywódcę Dwunastu (1,42)
1
. 

Przybywszy do grobu, Umiłowany Uczeń zagląda do wnętrza i widzi leżące płótna. 

Nie wchodzi jednak do środka, ale czeka na przybycie Piotra. 

Nawet jeśli jego miłość może być gorętsza, Umiłowany Uczeń czeka na Piotra, by 

ten wszedł do grobu pierwszy - być może z powodu pozycji, jaką Piotr zajmuje wśród 

uczniów. 

 

 

[20,7]  oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 

 

                                                           
1
 Podobnie R.E. Brown ss, The Gospel according to John, AB 29A, t. 2, s.1004-1007 



Z Janowego opisu płócien i chusty wyciągnąć można kilka ważnych informacji na 

temat tego, co stało się z Jezusem
2
. 

 Po pierwsze, sama obecność płócien w grobie przeczy podejrzeniom, jakoby 

ciało Jezusa zostało skradzione - złodzieje grobów nie odwijaliby ciała przed 

kradzieżą. 

 Po drugie, płótna, jeśli zestawić je z tym, co wiemy o wskrzeszeniu Łazarza, 

wskazują na pewną nowość, która dotąd się nie zdarzyła. 

Łazarz, wezwany przez Jezusa, "wyszedł (...), mając nogi i ręce przewiązane 

opaskami, a twarz jego była owinięta chustą" (11,44) - wówczas Jezus polecił, by 

go rozwiązać. 

Teraz zaś sam Jezus, którego nie ma w grobie, nie jest związany pogrzebowymi 

płótnami, nie ma też chusty na twarzy i nie potrzebuje, by ktokolwiek Go 

rozwiązywał. 

W Jego przypadku nastąpiło coś zupełnie innego. 

Łazarz został wskrzeszony do życia ziemskiego i znów umrze, natomiast Jezus nie 

zostaje wskrzeszony, lecz powstaje z martwych, a Jego sposób istnienia zostaje 

przemieniony - jest nieśmiertelny, chwalebny. 

Jak pisze św. Paweł: "Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, 

śmierć nad Nim nie ma już władzy" (Rz 6,9). 

 Po trzecie, fakt, że chustę, którą miał obwiązaną twarz, znaleziono nie 

razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu, sugeruje 

świadomą, celową czynność. 

Ja wskazuje Francis J. Moloney, wiele czasowników związanych z tym, co 

wydarzyło się w grobie, jak choćby "odsunięty" kamień (20,1) i "zwinięta" chusta 

(20,7), ma formę bierną
3
, która wskazuje na Boga jako sprawcę tych czynności

4
. 

Grób Jezusa jest pusty, ponieważ zadziałał tu bezpośrednio Bóg. 

 

[20,8]  Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 

do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

 

Stanąwszy u wejścia do grobu i ujrzawszy leżące płótna, Umiłowany Uczeń czekał 

na Piotra, i dopiero idąc za nam, wszedł do wnętrza (...). Ujrzał i uwierzył. 

                                                           
2
 Gail R. O'Day, The Gospel of John, w: The New Interpreter's Bible, t.9, s.841 

3
 W języku polskim mamy tu, ściśle rzecz biorąc, imiesłowy bierne, formy gramatyczne pochodzące od 

czasownika - przyp. tłum. 
4
 F.J.Moloney SDB, The Gospel of John, s.518-520 (...) 



Natura wiary Umiłowanego Ucznia rodzi wiele interpretacji. 

 Niektórzy uczeni uważają, że to w pełni dojrzała wiara w zmartwychwstanie, 

do której doszedł, nie ujrzawszy nigdy zmartwychwstałego Jezusa. 

 Jednakże są powody, by uważać, że Umiłowany Uczeń w tym momencie ma 

jedynie zalążek wiary; być może nie uwierzył po prostu, że Bóg w jakiś 

sposób tu zadziałał
5
. 

Forma greckiego czasownika "uwierzyć"
6
 może oznaczać "zacząć wierzyć"

7
. 

Co więcej, jak ujrzymy później, Jan wydaje się wyrażać pełnię wiary uczniów                    

w zmartwychwstanie, używając czasu teraźniejszego dokonanego (perfectum) 

(20,18.25.29). 

W konkluzji Jan potwierdza taki właśnie stan wiary Umiłowanego Ucznia: pisze, że  

uczniowie nie rozumieli, iż Jezus ma zmartwychwstać (20,9). 

 

[20,9-10]  Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma [które mówi], że On ma 

powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. 

 

W Nowym Testamencie zarówno zmartwychwstanie, jak i śmierć Jezusa 

przedstawiane są jako części planu Bożego:  

Mk 8,31: "I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 

będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.";  

Łk 24,26: " Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? " 

 zapowiedzianego w Piśmie Świętym: 

Łk 24,27:  " I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 

co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. " 

Dz 17,2-3: "Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty 

rozprawiał z nimi. Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz 

musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest 

tym Mesjaszem. " 

1 Kor 15,4: " Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z 

Pismem " 

Ale w jaki sposób i gdzie zostało to zapowiedziane, nie jest sprawą oczywistą. 

                                                           
5
 KKK, 640 

6
 J, 20,8, gr. episteusen 

7
 Tak jak gdzie indziej u Jana 2,11.22; 4,41; 7,31; 8,30. 



Niektóre fragmenty Pisma Świętego mówią o zmartwychwstaniu sprawiedliwych
8
, 

o Bogu, który wybawia swoich wiernych od śmierci
9
 i o wywyższeniu Cierpiącego 

Sługi
10

, niemniej w żadnym nie znajdziemy wyrażonego wprost proroctwa o 

zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Mesjasza. 

A zatem uczniowie wtedy nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma 

powstać z martwych. 

Tak samo Maria Magdalena, przybywszy do otwartego grobu, "gdy jeszcze było 

ciemno", najpierw pomyślała, że to złodzieje a nie zmartwychwstanie. 

 Dopiero, gdy przyjdzie Duch Święty i doprowadzi uczniów do głębszego, 

"duchowego zrozumienia" Pisma Świętego, zdołają oni zrozumieć, w jaki 

sposób śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są od samego początku częścią 

planu Bożego. 

Ponieważ Duch nie napełnił ich jeszcze zrozumieniem i światłem, uczniowie (...) 

wrócili znowu do siebie. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 20,1-10) 
 

Umiłowany Uczeń przybył pierwszy do grobu, a także, w pewnym stopniu, doszedł 

do wiary w zmartwychwstanie dzięki swojej miłości do Jezusa. 

Miłość Ucznia do Jezusa wypływa z miłości Jezusa do niego. Miłość Boża budzi i 

rozpala miłość uczniów, a ta prowadzi ich do większego poznania Jezusa. 

Teolog Hans Urs von Balthasar pisał o tym, że umiłowanie Boga może nas 

poprowadzić do poznania Go: 

Jeśli matka przez wiele dni i tygodni uśmiechała się do dziecka, pewnego dnia jako 

odpowiedź otrzymuje jego uśmiech. Ona w sercu dziecka obudziła miłość, a kiedy 

obudziła dziecko do miłości, obudziła je do poznania (...).  

Bóg wobec człowieka interpretuje siebie samego jako miłość.  

Z Boga rozbłyska miłość i zapala w ludzkich sercach płomień miłości, który jest w 

stanie zobaczyć tę właśnie - absolutną - miłość
11

. 

 

 

                                                           
8
 Dn 12,2-3; 2 Mch 7 

9
 Por. Jon 2,3-10 i Mt 12,40; Ps 16,7-11 i Dz 2,22-28 

10
 Iz 52,13; 53, 10-12 

11
 H. Urs von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miłość, przeł. Eligiusz Piotrowski Wydawnictwo WAM, Kraków 

1997, s.61-62 



I czytanie :  (Iz 50, 4–7) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał 

jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się 

cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie 

zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, 

dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 

wstydu nie doznam. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Ireneusz 

 

Zbawienie całego świata zapowiedziane przez Izajasza... 

I dlatego Słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza zapowiadającego rzeczy 

przyszłe dla ich spełnienia – po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe – mówi 

więc przez Niego Słowo tak: „Ja się nie sprzeciwiałem i nie przeciwstawiam, 

grzbiet mój podałem na biczowanie i lica swoje na policzkowanie, oblicza zaś 

swego nie odwróciłem od hańby oplucia” (Iz 50, 5n).  

A więc przez posłuszeństwo, w którym posłuszny aż do śmierci zawisł na drzewie, 

usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku z drzewem [Adama i Ewy].  

A sam, ponieważ jest Słowem Boga Wszechmogącego, które według 

niewidzialnego planu rozszerzyło się powszechnie po całym świecie i ogarnia jego 

długości szerokość, jego wysokości głębokość, gdyż przez Słowo Bóg wszystkim 

zawiaduje, tak też ukrzyżowany został w tych [czterech kierunkach], Syn Boży już 

wcześniej według planu krzyża oznaczony we wszechświecie.  

Wypadało bowiem, żeby stając się widzialny, doprowadził do ujawnienia swe 

oznaczenie na planie krzyża we wszechświecie, aby swoje działanie w zakresie 

niewidzialnym ukazał także w sposób widzialny, bo właśnie to on oświetla wysokość, 

to znaczy tę w niebiosach, obejmując głębokość, która jest w głębokościach ziemi, 

rozciąga długość od wschodu ku zachodowi i steruje szerokością od północy ku 

południowi, i on wzywa rozproszonych ze wszystkich stron do poznania Ojca.  

 



   św. Cyryl Jerozolimski 

 

Opluty, policzkowany 

 Arcykapłan, na swe pytanie usłyszawszy prawdę, oburza się, a złośliwy sługa 

wymierza Jezusowi policzek. Twarz, lśniąca niegdyś jak słońce (Mt 17, 2), pozwala 

się bić niegodnymi rękoma. Inni też podchodzą i plują na twarz Tego, który śliną 

uzdrowił ślepego od urodzenia.  

„Tak odpłacacie Panu, przewrotny i nierozumny ludu?” (Pwt 32, 6). Również 

prorok zdziwiony mówi: „Panie, kto uwierzył temu, cośmy słyszeli?” (Iz 52, 1).  

Było to nie do uwierzenia, że Bóg, Syn Boży i ramię Pana, tak cierpi. A jednak ci, 

którzy się zbawiają, nie stracili wiary, w imieniu Chrystusa napisał Duch Święty: 

„Grzbiet mój podałem bijącym” – przed krzyżowaniem bowiem kazał go Piłat 

ubiczować – „i moje policzki rwącym mi brodę, nie odwróciłem twarzy przed 

zniewagami” (Iz 50, 6).  

Jakby chciał powiedzieć: widziałem naprzód, że mnie będą bić, a jednak nie 

odwróciłem policzka. Jak umocniłbym swych uczniów na śmierć za prawdę, gdybym, 

się sam tego lękał?  

 

   Klemens Aleksandryjski 

 

Dar umiejętności posługiwania się słowem 

Oto jak pisze Dawid: „Ciemna woda w chmurach powietrznych; od jasności 

bijącej od Niego rozchodzą się chmury, grad, rozbłyska ogień wśród węgli” (Ps 

17, 12n), przez co poucza, że święte nauki są ukryte.  

Szczególnie daje do poznania, że dla gnostyków [tj. dobrych chrześcijan] są one 

przejrzyste i jasne, że Bóg je zsyła jak nieszkodliwy grad, zakryte dla nas, podobnie 

jak wyjęte z ognia i zgaszone węgle, które, jeśli ich ktoś znowu nie roznieci i nie 

rozpali, nie zajmą się płomieniem i nie zabłysną światłem. 

 „Pan – rzecze Pismo – dał mi język wykształcony, abym wiedział – w 

odpowiedniej chwili – kiedy trzeba rzec słowo” (Iz 50, 5), nie tylko jako 

świadectwo, lecz słowo w pytaniu i odpowiedzi.  

„A pouczenie Pana otwiera mi usta” (Iz 50, 5). Gnostyka zaś to wyróżnia, że umie 

posługiwać się słowem, wie kiedy i jak, do kogo je zastosować.  

 



 

    Uzdrowiona przeszłość, 

                      Obiecująca przyszłość 

 

 

Radosnych świąt wielkanocnych! 

Dziś w kościołach całego świata chrześcijanie gromadzą się, by wysłuchać 

ewangelicznego przesłania o tym, że Chrystus powstał z martwych. Jest to dzień ponad 

wszystkie dni; dzień, kiedy to cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa, który wybawił nas 

od grzechu i śmierci. 

Świętując Wielkanoc, nie tylko wspominamy wydarzenie historyczne, które miało 

miejsce dwa tysiące lat temu. Mówiąc „Chrystus zmartwychwstał!”, z radością 

wyznajemy wiarę w to, że On żyje dziś, że zbawia nas codziennie. Cieszymy się z Jego 

obietnicy, że będzie z każdym z nas „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”               

(Mt 28,20). 

Cieszymy się wreszcie z tego, że Jezus przyjdzie ponownie w chwale i zabierze nas ze 

sobą do nieba. Dlatego Wielkanoc jest jednoczesnym świętowaniem przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości.  

 

W tym wielkanocnym wydaniu naszego pisma skupimy się na darze nadziei – darze, 

który przyniosło nam zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, i który kieruje nas ku 

przyszłości. 

 

▌ Wdzięczność za przeszłość, nadzieja na przyszłość 

 

Czy byłeś kiedykolwiek w trudnej sytuacji, bez żadnej nadziei na zmianę? Czułeś się 

wtedy jak w pułapce.  Z twego serca odpłynęła wszelka radość. Dalsza droga wydawała ci 

się ciemna i groźna, tak że aż bałeś się postawić kolejny krok. 

Wielkanocne  

przesłanie 

nadziei 
 



 

A teraz pomyśl, co się dzieje, gdy twoje serce jest przepełnione nadzieją.                   

Przyszłość wydaje ci się jasna i obiecująca. Jesteś gotów zmierzyć się z przeszkodami, które 

staną na twojej drodze. Patrzysz wstecz na swoją przeszłość w poczuciu wdzięczności za 

wszelkie dobro, którego doświadczyłeś, ale także za trudności, które cię ukształtowały. 

 

To nadzieja pomaga nam dostrzec dobro w naszej przeszłości, która uformowała nas 

takimi, jakimi jesteśmy. Łatwiej nam zobaczyć, że Pan był z nami przez cały czas, 

błogosławiąc nam w dobrych chwilach i niosąc nas w trudnych. Jeśli jednak brakuje nam 

nadziei, skupiamy się na negatywnych aspektach naszej przeszłości, tracąc z oczu wierność 

Boga i Jego obietnicę, że będzie z nami zawsze. 

 

▌ Opowieść o nadziei 

 

   Dobrą ilustracją tego, jakie znaczenie ma nadzieja, jest spotkanie Jezusa      

z uczniami idącymi do Emaus (Łk 24,13 - 35).  

 

Wszyscy znamy tę historię, jak w Niedzielę Wielkanocną Jezus spotkał dwóch uczniów 

na drodze do Emaus, a oni Go nie poznali. Wiemy, że byli smutni, gdyż Jezus został 

ukrzyżowany, a tym samym wszystkie ich nadzieje spełzły na niczym. Sądzili, że był 

Mesjaszem, tymczasem okazał się kolejnym pobożnym rabbim. 

Kiedy tak szli razem, Jezus powiedział im, że śmierć Mesjasza była częścią Bożego 

planu. Wyjaśnił, że już Mojżesz i prorocy zapowiadali ten plan, jak i to, że Mesjasz 

zmartwychwstanie. Słowa Jezusa były tak przekonujące, że uczniowie zaprosili go na 

wspólny posiłek. Kiedy pobłogosławił chleb, otworzyły się ich oczy i rozpoznali Go. 

Zdumieni i przejęci, pospieszyli z powrotem do Jerozolimy, by opowiedzieć o tym 

spotkaniu Piotrowi i pozostałym. 

W drodze powrotnej uczniowie uświadomili sobie, jak pałały ich serca, gdy Jezus do nich 

mówił (Łk 24,32). 

Kiedy w zupełnie nowy sposób ukazywał im to, co zaszło, i wyjaśniał wspaniały Boży 

plan na przyszłość, odżyła w nich nadzieja. Dobra Nowina, jaką usłyszeli, ukoiła ich 

smutek. A kiedy Jezus pobłogosławił i połamał chleb, ich serca doznały przemiany.                 

Byli gotowi znowu pójść za Nim. 

Tak więc w drodze do Emaus Jezus nie tylko nauczał uczniów, ale przywracał im 

nadzieję – a czynił to uzdrawiając ich wspomnienia. Pomógł im zobaczyć przeszłość Jego 

oczami. Pokazał, z jaką troską i cierpliwością Bóg działał w ich życiu, by doprowadzić ich 

tam, gdzie znajdują się obecnie. Dowodził, że ich nadzieje złożone w Mesjaszu wcale nie 

były płonne. Wyjaśniając przeszłość, jednocześnie dawał nadzieję na przyszłość. 

 

 



▌ Uzdrowione wspomnienia, nowe perspektywy 

 

My także, podobnie jak uczniowie z Emaus, mamy za sobą wydarzenia, które 

pozostawiły w nas smutek, sprawiły, że czujemy się porzuceni czy zdradzeni. Pamięć o nich 

może rzucić cień na nasz stosunek do przyszłości. Niektóre z tych zranień są na tyle drobne, 

że zapominamy o nich po paru dniach, inne jednak trwają w nas latami. 

I te niedawne, jak u uczniów z Emaus, i te sprzed wielu lat mogą wywierać na nas wpływ 

jeszcze długo po tym, kiedy miały miejsce. 
 

Historia z Emaus ukazuje, że nawet jeśli nasza przeszłość wydaje nam się ponura, Jezus 

może rzucić na nią nowe światło.  
 

 On idzie wraz z nami i słucha, gdy otwieramy przed Nim serca.  

 Uzdrawia nasze bolesne wspomnienia i przywraca nam nadzieję.  

 

Jeśli chcesz doświadczyć takiego uzdrowienia, zaproś Jezusa do swojej przeszłości                      

i przeżyj ją raz jeszcze wraz z Nim. Czy zadane ci kiedyś krzywdy do dziś wywołują w 

tobie niepokój i lęk? A może zerwana znajomość sprawiła, że jesteś cyniczny i obrażony na 

cały świat? Może problemy finansowe czy sytuacja w pracy doprowadzają cię do kresu 

wytrzymałości?  

Cokolwiek by to było, przeżyj w myślach tę sytuację jeszcze raz, ale tym razem nie sam, 

lecz z Jezusem. Opowiedz Mu, co się stało i dlaczego sprawia ci to ból. Przyznaj, że wciąż 

cierpisz z powodu tamtej sytuacji i poproś Go, by zabrał twój ból. Nie bój się też dłuższych 

chwil ciszy. Po prostu trwaj w obecności Pana i pozwól Mu działać.  

Jeśli masz wrażenie, że odbierasz jakieś Jego słowa czy gesty, zapamiętaj to lub zapisz. 

Może czujesz, że kładzie ci rękę na ramieniu i przytula cię do serca uświadamiając ci, że był 

wtedy z tobą, odczuwał twój ból i modlił się za ciebie do Ojca.  

 

Może czujesz, że słabnie twoja złość wobec tego, kto cię zranił. Nie martw się też, jeśli 

nie od razu poczujesz się lepiej. Otwarcie serca na tyle, by Jezus mógł zacząć w Nim 

działać, wymaga zwykle czasu. Jeśli widzisz, że ten sposób modlitwy przynosi owoce, 

praktykuj go regularnie. 
 

Z czasem ból przeszłości zacznie słabnąć i poczujesz, że jest ci lżej na sercu.                  

Zaczniesz widzieć, że wciąż masz powody do nadziei – gdyż Jezus, zmartwychwstały Pan, 

jest z tobą i nigdy cię nie opuści. 

 

 

 

 

 



▌ Wielkanoc jest naszą nadzieją 

 

 Wielkanoc jest dla nas źródłem nadziei.  

 Wielkanocne przesłanie głosi, że Jezus nie tylko umarł na krzyżu, 

zmartwychwstał i wstąpił do nieba, ale także pokonał grzech i powrócił do 

nas.  

 Ukazując się Piotrowi, Marii Magdalenie, uczniom idącym do Emaus i wielu 

innym, dał dowód, że wciąż angażuje się w nasze życie, że wciąż chce nas 

uzdrawiać i prowadzić.  

 Oznajmił, że ma wspaniałe plany co do naszej przyszłości i dlatego możemy 

żywić nadzieję. 

 

 Podczas swojej pierwszej papieskiej Wigilii Paschalnej Ojciec Święty Franciszek 

powiedział: „Trzeba pamiętać o tym, co Bóg uczynił dla mnie, dla nas, pamiętać o przebytej 

drodze – to właśnie otwiera szeroko serce i daje nadzieję na przyszłość”                                

(Wigilia Paschalna, 30 marca 2013).  

 

Wspominaj przeszłość. Zobacz w niej Boże działanie. Spójrz na drogę, jaką przebyłeś, i 

proś Jezusa, aby wyrwał ci z serca żądło  bolesnych wspomnień. Im częściej będziesz to 

robić, tym mocniejsza będzie twoja nadzieja na przyszłość. 

 

▌ Wspaniała przyszłość 

 

 Pozwól więc Jezusowi przyjść do ciebie w tym wielkanocnym czasie.  

 Pozwól Mu pokazać ci, jak wspaniała może być twoja przyszłość.  

 Pozwól, by pomógł ci sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed tobą życie. 

 Uwierz, że On towarzyszy ci na każdym kroku, tak jak towarzyszył kiedyś 

uczniom idącym do Emaus.  

▐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Jezus z Nazarethu" Roman Brandstaetter 
 

 

Kefas i Johanan ben Zebadia u grobu  

Niewiasty przystanęły na tarasie dachu, Mariamne z Magdali zapukała do drzwi i 

zawołała:  

— Otwórzcie!  

Zaskrzypiał skobel. W uchylonych drzwiach ukazała się głowa Jehudy ben Halfi.  

— Czy jest Kefas?  

— Jest — odpowiedział Jehuda.  

— Niech wyjdzie na taras — rzekła Mariamne z Magdali — a wy wyjdźcie z nim 

razem. Tu nikt was nie dostrzeże.  

— Czy coś się stało?  

— Tak.  

— Co?  

— Opowiem wam. Wyjdźcie.  

Wyszli i usiedli na glinianej polepie tarasu. Naprzeciw, w słusznej odległości, zgodnie 

ze zwyczajem, usiadły niewiasty. Ponieważ nie wiedziały, od czego zacząć opowiadanie, 

zapanowało głuche, pełne wyczekiwania milczenie, niezręczne i kłopotliwe, bo mężowie 

nie chcieli przynaglać kobiet, aby nie narazić się na zarzut ciekawości, co byłoby 

sprzeczne z godnością synów Adama.  

Ale gdy Mariamne z Magdali zaniosła się płaczem i nie mogła się uspokoić, Kefas 

nadał swojemu głosowi ton ojcowskiej troski i spytał:  

— Co się stało, niewiasto?  

Mariamne otarła policzki i rzekła:  

— Zabrano Rabbiego z grobu...  

Apostołowie podnieśli się z ziemi, nie odrywając wzroku od niewiast jak od 

zmyślonych przez sen widziadeł.  

— Co mówisz, niewiasto?! — krzyknął Kefas. — Skąd wiesz o tym?  

— Byłyśmy u grobu.  

— I co?! — krzyknął Kefas, potrząsając rękami.  



— Grób jest pusty...  

— Pusty? — powtórzyli apostołowie.  

— Tak, pusty — potwierdziły niewiasty.  

— Po co tam poszłyście? — spytał Johanan ben Zebadia.  

— Chciałyśmy uczcić grób wonnościami — odrzekła jego matka, Salome, na dowód 

czego wyciągnęła z zanadrza słoik balsamu.  

— I co było dalej? — naciskał Kefas.  

— Gdyśmy przyszły na miejsce — wyjaśniła Mariamne z Magdali — grób był pusty, 

ciała nie było, na kamiennej ławie leżało śmiertelne prześcieradło.  

— I opaski — dodała Hana.  

— I chusta — uzupełniła Mariam, matka Jaakowa.  

— Więc co się stało z ciałem? — zawołał Kefas.  

— Nie wiemy — odpowiedziały.  

— Kto je zabrał? Po co? W jakim celu? — pytali apostołowie, oszołomieni 

nieprawdopodobną wiadomością.  

— To jest niemożliwe! — krzyknął Nathanael ben Tolmaj.  

— Niewiasty bredzą! — Filip spode łba patrzał na Mariamne z Magdali.  

Wołali jeden przez drugiego:  

— Po co słuchamy niewieścich zmyśleń i majaczeń?!  

— To nie jest godne statecznych uszu synów Izraela!  

— Wstydźcie się, mężowie, przykładać wagę do świadectwa kobiet!  

— Mądrość ojców głosi, że każda niewiasta coś opuszcza, coś dodaje, coś zmienia!  

— Nie słuchajmy ich wołania!  

— Nie słuchajmy!  

Wtedy Mariamne z Magdali, odpowiadając im, rzekła:  

— Idźcie i sami sprawdźcie...  

To powiedziawszy, z płaczem podniosła się z ziemi, a za nią podniosły się Salome i 

Hana, i Miriam, i zalewając się łzami zeszły schodami na dziedziniec, a stamtąd udały się 

do niewieściej izby.  

Płacz niewiast, zamiast wzruszyć apostołów, umocnił w nich przekonanie, że słusznie 

uczynili nie dając wiary ich opowieści.  



Wymieniali między sobą niepochlebne zdania o niewieściej wyobraźni, na której 

niczego budować nie można, a ponieważ uważali, że godność mężów nie może narażać się 

na śmieszność, postanowili nie sprawdzać niewiarygodności zjawisk niewiarygodnych i 

powrócili do izby.  

Na tarasie pozostali tylko Symeon ben Jona i Johanan ben Zebadia, którzy patrząc ku 

północy, w kierunku niewidocznej stąd Golgothy, ukrytej za wysokimi murami i wieżami 

pałacu Heroda, ważyli w myślach tę samą myśl i wypowiedzieli ją równocześnie tymi 

samymi słowami:  

— Pójdziemy i sprawdzimy.  

I poszli.  

Gdy stanęli na zboczu doliny i z dala ujrzeli odwalony kamień i czerniejące w 

słonecznym blasku wejście do grobu, zaskoczeni niezwykłością tego widoku, 

potwierdzającego opowieść niewiast, pędem puścili się pod górę.  

Johanan ben Zebadia sadził jak młody jeleń i znacznie wyprzedził Kefasa, który starszy 

wiekiem, sapiąc, starał się bez powodzenia dogonić towarzysza, widząc jednak, że wysiłek 

jego jest daremny, zwolnił kroku i zgarbiony powoli wspinał się, i od czasu do czasu 

przystawał dla zaczerpnięcia tchu.  

Tymczasem Johanan stanął przed wejściem do grobu i zastanawiał się, czy ma wejść do 

środka, czy zaczekać na przyjaciela.  

Niecierpliwość serca kazała mu zajrzeć do wnętrza. Pochylił głowę, a gdy oczy jego 

pełne jeszcze słonecznego światła oswoiły się z ciemnością, ujrzał w głębi leżące na ziemi 

lniane opaski. Serce tłukło mu się w piersiach.  

Cofnął się. Obok niego stał Kefas, który bez namysłu, nie zatrzymując się w 

przedsionku, wszedł do grobowca. Grób rzeczywiście był pusty.  

Na ziemi, pokrytej rozsypanym aloesem i mirrą, leżały opaski, na kamiennej ławie 

płótno, a obok oddzielnie zwinięta chusta, którą okręcona była głowa Rabbiego.  

Wyglądało to wszystko tak, jakby Jezus wstał z ławy, zrzucił z siebie śmiertelne 

odzienie i oddalił się. Ale jak? Którędy? Dokąd?  

Podnieśli z ziemi opaski, pochylili się nad kamienną ławą i brali do rąk chustę i płótno, 

odwracali je na obie strony, oglądali dokładnie — znaleźli na nich rdzawe wybroczyny, a 

w fałdach śmiertelnego płótna resztki sproszkowanych wonności — i nic nie rozumiejąc, 

zdumieni przerażającą pustką, opuścili jaskinię i wyszli na światło dzienne.  

Schodząc z góry, z początku nic do siebie nie mówili i dopiero gdy milczenie poczęło 

im ciążyć, Kefas głośno przemówił, a jego rozsądne wywody tak bardzo przekonały 

Johanana, że nie uważał nawet za potrzebne ich potwierdzać własnymi spostrzeżeniami.  

 



Kefas idąc mówił:  

— Żaden, choćby największy grzesznik w Izraelu nie ośmieliłby się targnąć z 

jakichkolwiek powodów i dla jakichkolwiek celów na spokój duszy nawet swojego 

największego wroga.  

Cały dom Izraela wie, że ciało jest mieszkaniem duszy, a jej spokój zależy po śmierci 

ciała od spokoju ciała, więc biada temu, kto narusza spokój ciała, bo naruszając spokój 

ciała, narusza spokój duszy, a kto narusza spokój duszy należącej do Jahwe, ten drażni 

Jahwe i jest wrogiem Jahwe, bo podnosi rękę przeciw własności Pańskiej i przeciw całemu 

porządkowi ustalonemu przez Pana, który jest Panem porządku i ładu.  

Dlatego szlachetny król Dawid pochował ciało swojego wroga Saula i dlatego nawet 

bluźnierca Herod Antypas w obawie przed zemstą Elohim wydał ciało Niestrzyżonego 

jego uczniom, aby je pochowali, i dlatego martwe ciało bezbożnej królowej Jezebel, 

składającej ofiary obcym bogom, rzucił zazdrosny Pan na pożarcie psom na polach 

Jezreel, aby unicestwić jej duszę na całą wieczność.  

Nikt, Johananie ben Zebadia, nikt nigdy w całym Izraelu nie ośmieliłby się otwierać 

grobu i wykradać ciała, bo oddanie ostatniej posługi martwemu ciału i spokój martwego 

ciała są świętym nakazem Pana.  

A teraz, pomyśl, Johananie ben Zebadia, gdyby nawet znalazł się w Izraelu taki 

bluźnierca, który wykradłby ciało Rabbiego dla jakichkolwiek powodów i dla 

jakichkolwiek celów — w istnienie takiego grzesznika ja nie wierzę, ale przypuśćmy, że 

taki grzesznik istnieje, chociaż istnieć nie może — po cóż by zdzierał z martwego ciała 

płótno śmiertelne, chustę i opaski? Dlaczego? Po co? Jaki miałby w tym cel, Synu Gromu?  

Tak mówił Kefas, zatrzymał się i rzekł:  

— Więc gdzie jest ciało Rabbiego?  

Johanan ben Zebadia, który przez cały czas potakiwał głową, również zatrzymał się i 

powtórzył za Kefasem:  

— Więc gdzie jest ciało Rabbiego?  

Ponieważ na to pytanie nie umieli udzielić sobie odpowiedzi, szli dalej głęboko 

strapieni nieudolnością swoich dociekań. Ich myśli otaczała nieprzebyta ciemność.                      

W Bramie Ogrodów spotkali Mariamne z Magdali. Przystanęli. — Słusznie mówiłaś, 

niewiasto — rzekł Kefas.  

Mariamne milczała.  

— Dokąd idziesz? — spytał Johanan ben Zebadia.  

— Na Golgothę — odpowiedziała Mariamne.  

 


