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J 20,19-31 

 

 

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!  

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

ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich:  

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam.  

 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:  

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł 

do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w 

miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.  

  

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Krąg Biblijny  nr 32 

 



 

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!  

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.   

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!  

 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. 

 

 

 Komentarz do tego tekstu znajdziemy również w:   

    Spotkaniach ze Zmartwychwstałym Panem - J 20  -                          

Katolicki Komentarz do Pisma św.  (F. Martin, W.M. Wright IV) 

 

 

Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 

 J 20, 19-23 : 
 

Ukazanie się uczniom Jezusa uwielbionego i wylanie na nich Ducha Świętego w 

Ewangelii św. Jana staje się odpowiednikiem Pięćdziesiątnicy w Dziejach 

Apostolskich. 



"Dokonał się już zbawczy plan Boga na ziemi, ale wypadało, żebyśmy stali się 

uczestnikami boskiej natury Słowa, czyli porzucili nasze wcześniejsze życie, aby je 

przemienić i dostosować do nowego stylu życia i świętości. To mogło się dokonać 

tylko dzięki udzieleniu Ducha Świętego" (św. Cyryl Aleksandryjski, Commentarium 

in Ioannem 10). 

Misja, którą Pan Jezus powierza apostołom (w.22-23), podobna do tej z 

zakończenia Ewangelii św. Mateusza (Mt 28,18 nn.), ukazuje boskie pochodzenie 

misji Kościoła i jego władzę odpuszczania grzechów. 

"Pan ustanowił sakrament pokuty w tej szczególnej chwili, gdy po 

zmartwychwstaniu tchnął na swoich uczniów, mówiąc:  

<Przyjmijcie Ducha Świętego> [...]. W tak wyjątkowym działaniu i w tak jasnych 

słowach została udzielona apostołom i ich prawowitym następcom władza 

odpuszczania i zatrzymywania grzechów w celu pojednania wiernych upadłych po 

chrzcie" (Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdz.1). 

 

 J 20, 24-31 : 
 

W nowym ukazaniu się Jezusa wyróżnia się postać Tomasza. Jak Maria Magdalena 

była wzorem dla szukających Jezusa (20,1-11), tak Tomasz staje się figurą tych, 

którzy wątpią zarówno w bóstwo Pana, jak i Jego człowieczeństwo, ale później 

nawracają się bez zastrzeżeń. 

Zmartwychwstały jest tożsamy z ukrzyżowanym. 

Jezus na nowo ukazuje, że wiara w Niego powinna się opierać na świadectwie tych, 

którzy Go widzieli. 

"Czy wierzycie, iż to dzieło przypadku, że tego wybranego ucznia wówczas 

brakowało, że przychodząc później, miał o tym usłyszeć, że słysząc, miał wątpić, 

wątpiąc - pomacać, pomacawszy - uwierzyć. Nie wydarzyło się to przypadkiem, lecz z 

boskiego rozrządzenia. Cudownym bowiem sposobem sprawiła niebieska łaskawość, 

że ów wątpiący uczeń, kiedy u swojego Mistrza pomacał rany ciała, u nas uzdrowił 

rany niewiary [...]. Bo wątpiący i macający uczeń stał się świadkiem prawdziwego 

zmartwychwstania" (św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie 26,7). 

Wersety 30-31 tworzą pierwszy epilog lub konkluzję Ewangelii. 

Przedstawiają cel, który przyświecał Janowi w pisaniu tego dzieła -  

 abyśmy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym w ST przez 

proroków i Synem Bożym,   

 aby ta wiara pozwoliła nam już teraz uczestniczyć w życiu wiecznym. 



 

I czytanie :  (Dz 4, 32–35) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał 

swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli                                          

o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 

 a wszyscy oni mieli wielką łaskę.  Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo 

właściciele pól albo domów sprzedawali je  i przynosili pieniądze /uzyskane/ ze 

sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według 

potrzeby.  

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Miłość i dobra doczesne 

 [Autor] mówi: „Wielu wiernych miało jednego ducha i jedno serce”.  

Po powiedzeniu tego... pisarz wskazuje na ich cnotę, bo przecież za chwilę miał 

opowiedzieć dzieje Ananiasza i Safiry, ale nim zacznie mówić o ich grzechu, zaczyna 

mówić o cnocie innych.  

Powiedzcie mi, proszę, czy miłość rodzi brak zainteresowania [dobrami] czy brak 

zainteresowania dobrami rodzi miłość? Wydaje mi się, że miłość powoduje ten brak, 

który umacnia swoje więzy.  

Słuchajcie, co mówi: „Wszyscy mieli jedno serce i jedną duszę”. Ale serce i dusza 

to to samo.  

„Nikt z nich nie nazywał swoim to, co posiadał, ale wszyscy mieli wspólne 

między sobą, a apostołowie dawali z wielką mocą świadectwo o 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa”.  

Autor wypowiada się w ten sposób, jakby tu chodziło o misję do wypełnienia przez 

nich lub o dług do zapłacenia: oni bowiem świadczyli z wolnością o królestwie 

Bożym.  



„Wielka łaska była między nimi wszystkimi i nikt spośród nich nie cierpiał 

niedostatku”.  

Było tam bowiem jak w domu między braćmi, gdzie wszystkie dzieci są równe.                   

I nie można powiedzieć, że żywili innych, choć wszyscy byli do ich dyspozycji.  

Cudownym zaś było to, że wyrzekli się oni wszelkiej własności i wydawało się, że 

ich utrzymują, ale nie z dóbr poszczególnych ludzi, ale z dobra wspólnego.  

Wszyscy bowiem, którzy posiadali „pola i domy sprzedawali je i przynosili 

pieniądze pochodzące ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów i rozdzielano je 

każdemu według potrzeb”.  

To był bowiem wielki zaszczyt, że pieniądze ze sprzedaży składa się nie w ręce, ale 

składano je u stóp apostołów .  

 

  św. Augustyn 

 

Jedność Kościoła znakiem Trójcy  

Przyjmijcie coś z Pism Świętych, abyście to, o czym jest mowa, nieco pojęli.  

Skoro Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał i kiedy zechciał wstąpić do nieba, 

po upływie dziesięciu dni zesłał im Ducha Świętego. Nim napełnieni ci, którzy byli w 

jednej izbie, zaczęli mówić wszystkimi językami.  

Zabójcy Pana przerażeni tym cudem, skruszeni boleli [nad tym czynem]; bolejąc 

zmienili się; zmieniwszy się, uwierzyli, przyłączyli do ciała Pana, to jest do liczby 

wiernych, to jest do trzech tysięcy ludzi.  

Również dzięki innemu cudowi przyłączyło się do nich innych pięć tysięcy.                          

I powstał lud i to nie mały.  

Wszyscy, otrzymawszy Ducha Świętego, który ich zapalił duchową miłością, w 

jedno złączeni miłością i żarliwością Ducha Świętego, w jednej wspólnocie zaczęli 

sprzedawać wszystko, co mieli, i otrzymaną zapłatę składali u nóg apostołów, aby to 

rozdzielali każdemu w miarę potrzeby.  

I to mówi o nich Pismo, że mieli jedną duszę i jedno serce w Bogu. Zauważcie 

więc, bracia, i z tego poznajcie tajemnicę Trójcy.  

Jak mówimy: i Ojciec jest, i Syn jest, i Duch Święty jest, a jednak jest jeden Bóg, 

tak też oto, choć było ich tyle tysięcy, mieli jedno serce; tyle tysięcy ich było, a byli 

jedną duszą? Lecz gdzie? W Bogu.  

O ileż bardziej w samym Bogu się to okazuje. 



Czy w słowie się mylę, jeśli mówię o dwóch mężczyznach, dwóch duszach, lub o 

trzech mężczyznach, trzech duszach, lub wielu mężczyznach, wielu duszach? 

Niezawodnie mówię należycie.  

Niech przystąpią do Boga, a staną się wszyscy jedną duszą.  

Jeśli przez przystąpienie do Boga, liczne dusze dzięki miłości stają się jedną duszą, 

a wiele serc jednym sercem, co więc czyni owo źródło miłości w Ojcu i w Synu? Czyż 

tam nie o wiele bardziej Trójca jest jednym Bogiem?  

Stamtąd bowiem miłość do nas przybywa, z samego Ducha Świętego, jak mówi 

apostoł: „Miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 

jest nam dany” (Rz 5, 5).  

Skoro tedy miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, 

który jest nam dany, wiele dusz czyni jedną duszą i wiele serc jednym sercem, to o ileż 

dziej Ojciec i Syn i Duch Święty jest jedną światłością, jednym początkiem .  

 

  św. Augustyn 

 

Sakrament jedności  

Aby chleb był widzialną postacią, z wielu ziaren robi się jedno ciasto chlebowe; 

powstaje wtedy jakby to, co o wierzących mówi Pismo św.: „Jeden duch i jedno 

serce ożywiały wszystkich wierzących”.  

Podobnie dzieje się z winem, Przypomnijcie sobie, bracia, jak powstaje wino. Wiele 

jagód wisi na winnym krzewie, lecz sok z nich zlewa się w jedno naczynie.  

Podobnie i o nas mówi Chrystus Pan, który chce, abyśmy należeli do Niego.  

Na swoim stole dokonał obrzędu tajemnicy pokoju i naszej jedności. Kto przyjmuje 

sakrament jedności, a nie utrzymuje więzi pokoju, ten nie Sakrament przyjmuje dla 

siebie, lecz świadectwo przeciw sobie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nadzieja zmartwychwstania 

 
Kuba co tydzień udawał się do pobliskiego punktu, żeby nadać kupon Totolotka.  

 Co tydzień też skrupulatnie sprawdzał, czy udało mu się trafić szczęśliwe numerki.  

 Co tydzień liczył na wygraną i co tydzień spotykało go rozczarowanie.  

To jednak nie powstrzymywało go przed kolejnymi próbami. Wciąż miał nadzieję, 

że któregoś dnia wygra, chociaż prawdopodobieństwo wygranej było bardzo 

niewielkie.  

Każdy z nas podtrzymuje w sobie jakąś nadzieję. Mamy nadzieję na długie i 

sensowne życie. Spodziewamy się, że nasze dzieci i wnuki wyrosną na dobrych ludzi i 

wartościowych członków społeczeństwa. Oczekujemy, że na świecie zapanuje pokój i 

bezpieczeństwo.  

Wszystko to są dobre rzeczy, ale nie mamy żadnej gwarancji, że nasze nadzieje się 

ziszczą. Owszem, może tak się stać, ale wcale nie musi.  

 Czy więc istnieje jakaś nadzieja, która nigdy nas nie 

zawiedzie?  

Pewność obietnicy życia wiecznego 



Św. Augustyn napisał kiedyś:  

„Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie Pana” (Kazanie 261,1).  

Złożenie nadziei w zmartwychwstaniu Pańskim jest absolutnie bezpieczne.  

Na tej szali możemy położyć całe swoje życie, ponieważ nadzieja, o której mówi 

św. Augustyn, jest zupełnie inna niż nadzieja Kuby na wygraną w Totolotka.  

Podczas gdy Kuba nie ma żadnej pewności, czy kiedykolwiek uda mu się wygrać, 

my wiemy, że każdy, kto uwierzy w zmartwychwstanie Jezusa, będzie zbawiony 

(Rz 10,9).  

A więc nie tylko życzymy sobie czegoś, ale mamy pewność, że tak się stanie!  

W tym numerze chcemy zastanowić się nad nadzieją, jaka płynie ze 

zmartwychwstania Jezusa – zarówno dla nas, jak i dla całego świata.  

Chcemy też zobaczyć, w jaki sposób możemy umacniać w sobie cnotę nadziei i 

stawać się jej znakiem dla otaczających nas ludzi.  

Na początek przyjrzyjmy się dowodom świadczącym o tym, że 

zmartwychwstanie Jezusa rzeczywiście miało miejsce, ponieważ to właśnie ten 

fakt jest źródłem naszej wielkanocnej nadziei.  

 

▌ RELACJE NAOCZNYCH ŚWIADKÓW 

 Dwaj uczniowie idący z Jerozolimy do Emaus czuli się tak, jak gdyby ziemia 

rozstąpiła się nagle pod ich stopami.  

Jezus, z którym wiązali wszystkie swoje plany i nadzieje, Nauczyciel i Cudotwórca 

z Nazaretu, został dopiero co brutalnie zgładzony przez władze rzymskie.  

„A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela”                         

(Łk 24,21) – mówią Nieznajomemu, który przyłączył się do nich w drodze. Nie zdają 

sobie sprawy, że ten idący z nimi Nieznajomy to właśnie Jezus Chrystus, 

zmartwychwstały Pan.  

Kiedy tak opowiadają Mu o tym, co leży im na sercu, Jezus zaczyna przytaczać im i 

wyjaśniać wszystkie miejsca w Piśmie Świętym odnoszące się do Niego. Dochodząc 

do wioski proszą Go, aby z nimi został; nie chcą się z Nim rozstawać, tak bardzo 

poruszyły ich Jego słowa.  

A kiedy podczas posiłku błogosławi i łamie chleb, nagle rozpoznają, kim On jest 

(Łk 24,31). Analizując później to wydarzenie dziwią się sami sobie, że Go nie 

rozpoznali, kiedy wyjaśniał im Pisma: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał 

z nami w drodze?” (Łk 24,32) – pytają sami siebie.  



 

 

Uczniowie pojmują nagle, że ich nadzieje zostały spełnione ponad najśmielsze 

oczekiwania.  

Jezus, który umarł na krzyżu, żyje! Pokonał śmierć, a oni stali się tego 

świadkami.  

Chociaż nie spotkaliśmy Jezusa w ciele, jak ci dwaj uczniowie, zawsze możemy 

sięgnąć do relacji pierwszych uczniów i świadków tych wydarzeń zapisanych w 

Ewangeliach.  

 Najpierw Maria Magdalena spotkała Jezusa przy pustym grobie                    

(Mt 28,1-19; Mk 16,9- 10; Łk 24,1-10; J 20,11-18).  

 Następnie Jezus ukazał się Jedenastu, którzy zatrwożeni próbowali w 

ukryciu przeczekać trudny czas, a nawet zjadł w ich obecności trochę ryby 

(Łk 24,36-43).  

 Tydzień później przyszedł do nich ponownie (J 20,24-29).  

 Wreszcie ukazał się Piotrowi i innym uczniom na brzegu Jeziora 

Galilejskiego, kiedy wracali po całonocnym połowie, i przygotował dla nich 

śniadanie (J 21,1-14). 

 Z kolei Paweł sam spotkał zmartwychwstałego Jezusa na drodze do 

Damaszku (Dz 9,3-5), a w liście do Koryntian podał, że  

 Jezus „zjawił się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie” (1 Kor 15,6).  

 



Tak więc nasza nadzieja zmartwychwstania nie jest jakimś mglistym marzeniem. 

Jest ona oparta na rzeczywistym wydarzeniu, które zmieniło życie konkretnych ludzi. 

A to wydarzenie, które miało miejsce przed dwoma tysiącami lat, wciąż jest aktualne –  

zmartwychwstały Jezus żyje i działa pośród nas! 

 

 ▌ NAUCZANIE APOSTOŁÓW  

Zmartwychwstanie Jezusa stało się podstawą nauczania Apostołów.  

Gdyby nie fakt zmartwychwstania, nie mieliby do powiedzenia nic szczególnego.  

W dzień Pięćdziesiątnicy Piotr oznajmił tłumom, że Bóg wskrzesił Jezusa, 

„zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” 

(Dz 2,24).  

A po uzdrowieniu chromego żebraka pod bramą świątyni, tak przemówił do 

zgromadzonego tłumu: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, 

czego my jesteśmy świadkami” (Dz 3,15). To mocą chwalebnie zmartwychwstałego 

Jezusa chromy człowiek został uzdrowiony.  

Także Paweł opierał swoje nauczanie na zmartwychwstaniu Jezusa. Pisał: „Jeżeli 

Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie 

w waszych grzechach” (1 Kor 15,17).  

To dzięki zmartwychwstaniu Jezusa otrzymujemy przebaczenie grzechów.  

Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, my także mamy pewną i niezawodną nadzieję 

zmartwychwstania – o ile złożymy w Nim naszą ufność i odpowiemy na Jego 

wezwanie.  

Piotr, Paweł i wszyscy Apostołowie byli tak bardzo przekonani o prawdziwości 

zmartwychwstania Jezusa, że woleli raczej umrzeć niż wyrzec się wiary w Niego. 

Wątpiącym Koryntianom Piotr stawiał pytanie, jaki byłby sens tego, że on i inni 

Apostołowie narażają się na niebezpieczeństwo śmierci, gdyby zmartwychwstanie nie 

było prawdą (1 Kor 15,30).  

Zważywszy na te wszystkie fakty,  

 czyż można nie złożyć nadziei w zmartwychwstaniu Jezusa? 

 

 ▌ JEZUS JAKO PIERWSZY, ALE NIE OSTATNI  

W Izraelu ofiarowywano Bogu „pierwociny” plonów – pierwsze kłosy zbóż – jako 

dziękczynienie i jako zapowiedź przyszłego urodzaju.  



Paweł uczy, że „Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co 

pomarli” (1 Kor 15,20). 

 Jest On pierwszym zmartwychwstałym Człowiekiem, ale na pewno nie ostatnim. 

 I jest to kolejny powód do nadziei – zmartwychwstanie Jezusa to dopiero początek! 

Plan naszego Ojca obejmuje pokonanie śmierci na wieki.  

Jezus przeszedł tę drogę jako pierwszy, a my, którzy w Niego uwierzyliśmy, 

będziemy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.  

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych także po to, abyśmy mogli złożyć nadzieję w 

zmartwychwstaniu Jego Syna. Objawił nam w tym swój ostateczny zamiar względem 

nas.  

I wreszcie ostatni powód nadziei.  

Jezus chwalebnie zmartwychwstały dał nam Ducha Świętego jako 

„zadatek” obiecanego zmartwychwstania (Ef 1,14).  

Dał nam Ducha, który nas prowadzi i pociesza, pomaga nam zobaczyć nasze 

grzechy i przezwyciężać słabości oraz umacnia do służenia innym.  

Oznacza to, że Chrystus zmartwychwstały żyje i nieustannie działa w nas przez 

swego Ducha. I nie tylko w nas. Jeśli dobrze się rozejrzymy, zobaczymy znaki Jego 

działania także w życiu naszych braci i sióstr w Chrystusie!  

 

▌ POWÓD NASZEJ NADZIEI  
 

Papież Benedykt XVI powiedział:  

„Jeżeli usuniemy Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, dla człowieka nie 

ma już ucieczki i każda z jego nadziei pozostaje iluzją”. 

Bez zmartwychwstania Jezusa nasze życie ograniczone jedynie ziemską 

perspektywą byłoby pozbawione sensu i celu.  

Umieralibyśmy w naszych grzechach (J 8,24).  

Zmartwychwstanie Jezusa niesie nam tak wielką nadzieję, ponieważ pozwala nam 

żyć w pełni, już tu na ziemi ciesząc się obietnicą życia wiecznego wraz z Bogiem w 

niebie.  

Tak wielu ludzi żyje dziś bez nadziei.  

Może i my sami doświadczyliśmy poczucia beznadziei na jakimś etapie naszego 

życia.  



Ale ponieważ jesteśmy chrześcijanami, nadzieję możemy mieć zawsze. Bóg kocha 

nas, a Jego odkupienie jest faktem, niezależnie od tego, co czujemy.  

On ma plan dla naszego życia bez względu na okoliczności. A ponieważ Jezus 

powstał z martwych, my także pewnego dnia powstaniemy i będziemy do Niego 

podobni.  

Św. Paweł wzywał swoich współbraci chrześcijan: „Bądźcie zawsze gotowi do 

obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w 

was jest” (1 P 3,15).  

Wszyscy mamy plany i nadzieje, których spełnienia pragniemy. Żadne z nich nie 

dają się jednak porównać do obietnicy życia wiecznego, jaką Bóg dał nam w Jezusie.  

Niezależnie od wszystkich zmagań, przez jakie przechodzimy w tym życiu, ta 

nadzieja zawsze pozostaje pewna.  

Tak więc w tym wielkanocnym czasie bądźmy gotowi dzielić się z innymi tym, 

dlaczego złożyliśmy nadzieję w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, naszego 

Zbawiciela! ▐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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.  

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...  

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

 

 


