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Spotkania ze Zmartwychwstałym Panem 

J 20,1-31 

 

Zmartwychwstanie Jezusa to fundament wiary chrześcijańskiej. 

Rozdział dwudziesty w czterech precyzyjnie skomponowanych scenach przedstawia 

różne osoby i ich drogę do wiary w spotkaniu z rzeczywistością zmartwychwstania 

Jezusa. 

Aby pokazać wejście w wiarę zmartwychwstałego Jezusa, Jan używa różnych 

czasowników powiązanych tematycznie ze zdolnością widzenia
1
. 

Można zobaczyć pusty grób, leżące w nim płótna, a nawet aniołów stojących u 

grobu - i nadal nie wierzyć w pełni w zmartwychwstanie. 

Jedynie osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem może 

doprowadzić do wiary paschalnej. 

Gdy ludzie do niej dochodzą, wyznają: "Widziałam Pana", "Widzieliśmy Pana" 

(zob.20,18.25.29), a to zdanie, rozumiane najczęściej jako doświadczenie narodzin 

wiary, jest stałym fundamentem chrześcijańskiego świadectwa. 

Osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, które prowadzi do wiary, może 

przyjść dzięki: 

 ukazaniu się Zmartwychwstałego (tak było w przypadku Marii Magdaleny i 

pierwszych uczniów) albo  

 świadectwu uczniów przekazanemu nam przez Ewangelię i Kościół (20,29-

31). 

Dwudziesty rozdział Ewangelii Jana przedstawia również zmartwychwstałego i 

chwalebnego Jezusa, który zsyła Ducha Świętego na swoich uczniów, aby ich 

umocnić w ich misji, z którą pójdą do świata. 

 

 

 

                                                           
1
 Za I. de la Potterie SJ, The Hour of Jesus: The Passion and Resurrection according to John, s.166-169 



 

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)
2
. 

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. 

 

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

temat tego, co stało się z Jezusem
3
. 

 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. 

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

3
 Gail R. O'Day, The Gospel of John, w: The New Interpreter's Bible, t.9, s.841 



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
4
, która wskazuje na Boga jako sprawcę tych czynności

5
. 

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. 

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
6
. 

Forma greckiego czasownika "uwierzyć"
7
 może oznaczać "zacząć wierzyć"

8
. 

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). 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 W języku polskim mamy tu, ściśle rzecz biorąc, imiesłowy bierne, formy gramatyczne pochodzące od 

czasownika - przyp. tłum. 
5
 F.J.Moloney SDB, The Gospel of John, s.518-520 (...) 

6
 KKK, 640 

7
 J, 20,8, gr. episteusen 

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



[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. 

Niektóre fragmenty Pisma Świętego mówią o zmartwychwstaniu sprawiedliwych
9
, 

o Bogu, który wybawia swoich wiernych od śmierci
10

 i o wywyższeniu Cierpiącego 

Sługi
11

, 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. 

                                                           
9
 Dn 12,2-3; 2 Mch 7 

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

11
 Iz 52,13; 53, 10-12 



 

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
12

. 
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 H. Urs von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miłość, przeł. Eligiusz Piotrowski Wydawnictwo WAM, Kraków 
1997, s.61-62 



 

Droga Marii Magdaleny do wiary zmartwychwstania (J 20, 11-18) 

 

ST: Pnp 3,1-5; 5,6-8 

NT: Mt 28,1-10; Łk 24,13-35; Rz 8,14-17 

KKK: ukazywanie się zmartwychwstałego Jezusa,641-644; wniebowstąpienie 

Jezusa, 659-664 

 

[20,11]  Maria Magdalena natomiast stała nad grobem, płacząc. A kiedy [tak] 

płakała, nachyliła się do grobu. 

 

Piotr i Umiłowany Uczeń wracają do siebie, Maria Magdalena natomiast stoi 

przed grobem, płacząc. Jest jej bardzo smutno z powodu Tego, którego tak bardzo 

kochała, a którego ciało zaginęło. 

Kolejna relacja o płaczu Marii przywołuje Jezusowe słowa o Jego godzinie:                  

"Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się 

smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość" (16,20). 

Teraz Maria się smuci, ale adresaci Ewangelii wiedzą, że jej płacz zamieni się w 

radość. 

 

[20,12-13]  I ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało 

Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: 

"Niewiasto, czemu płaczesz?" Odpowiedziała im: "Zabrano Pana mego i nie 

wiem, gdzie Go położono". 

 

Piotr i Umiłowany Uczeń zobaczyli w grobie jedynie płótna, Maria Magdalena 

natomiast, gdy tam zagląda, widzi dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie 

leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 

Wszyscy synoptycy wspominają o aniołach przy pustym grobie, którzy mówią 

kobietom o zmartwychwstaniu Jezusa (Mt 28,2-7; Mk 16,5-7; Łk 24,4-7). 

U Jana aniołowie pytają: Niewiasto, czemu płaczesz? 

W Piśmie świętym na widok aniołów w nimbie chwały ludzi zwykle ogarnia lęk 

(Dn 10,4-9; Mt 28,2-4), niektórzy próbują oddawać im cześć (Ap 19,9-10). 

O dziwo, Maria nie okazuje strachu, ale powtarza słowa żalu z powodu zniknięcia 

ciała Jezusa (zob. 20.2). 



Jak wskazuje de la Potterie, Maria poprzednio użyła słów: "Pana" i "nie wiemy" 

(20,2), teraz zaś mówi: Pana mego oraz nie wiem, gdzie Go położono
13

. 

Zaimek "mego" i zmiana gramatycznej liczby mnogiej na pojedynczą wskazuje na 

to, że tym razem Maria mówi o więzi łączącej ją z Jezusem i o tym, co te wydarzenia 

znaczą osobiście dla niej. 

Jak oblubienica z Pieśni nad Pieśniami, która szuka swego umiłowanego, Maria 

pyta anielską straż: "Czyście widzieli miłego duszy mej?" (Pnp 3,3). 

 

 

[20,14]  Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie 

wiedziała, że to Jezus. 

 

Maria, pogrążona w smutku, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie 

wiedziała, że to Jezus. 

Tak jak w drodze do Emaus,  

zmartwychwstały Jezus może pozostawać nierozpoznany i objawić się tylko tym, 

których wybiera, i w czasie, który sam wyznacza (Łk 24,15-16. 30-32). 

Słowa Jana przywołują na myśl relację między widzeniem i wiarą z 20,2-10. 

Piotr widział wówczas pusty grób i płótna, ale nie doszedł do wiary w 

zmartwychwstanie, teraz Maria tak samo widzi, ale nie wie.  

Nie otrzymała jeszcze daru wiary w zmartwychwstałego Jezusa. 

 

Tak jak aniołowie, tak samo zmartwychwstały Jezus najpierw pyta:  

Niewiasto, czemu płaczesz? A potem dodaje: Kogo szukasz? 

Dwie kwestie wymagają tu naszej uwagi. 

 Po pierwsze, Jezus kilka razy użył już w Ewangelii zwrotu "niewiasto", a 

używając go, za każdym razem na nowo definiował więź łączącą Go z tymi, 

do których tak się zwracał: 

2,4: "Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?   " 

4,21: "Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 

górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili   " 

19,26: "Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 

do Matki: Niewiasto, oto syn Twój." 
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 I. de la Potterie SJ, Hour, s.171-172, podkr. autorów Komentarza 



 Po drugie, pytanie Jezusa przywołuje słowa, którymi na samym początku 

zwrócił się On do swoich pierwszych uczniów: "Czego szukacie?" (1,38). 

Te wskazówki sugerują, że oto następuje nowy początek.  

Zmartwychwstały Jezus na nowo definiuje więź, jaka łączy Go z Jego uczniami 

po powstaniu z martwych. 

 

[20,15]  Rzekł do niej Jezus: "Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?"                

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: "Panie, jeśli ty Go 

przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę". 

 

Marii wydaje się, że to ogrodnik (grób Jezusa znajduje się w ogrodzie; 19,41), a jej 

pytanie świadczy o trwającym w niej przekonaniu, że ciało Jezusa zostało skradzione: 

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. 

Maria przyszła do grobu, "kiedy jeszcze było ciemno", wciąż przywiązana do tego, 

co minęło. Jest przekonana, że Jezus pozostaje martwy, ponieważ nic nie zachwiało jej 

podejrzeniem, że ciało Jezusa wykradziono - nawet widok aniołów w pustym grobie! 

 

[20,16]  Jezus rzekł do niej: "Mario!" A ona obróciwszy się, powiedziała do 

Niego po hebrajsku: "Rabbuni", to znaczy: [Mój] Nauczycielu! 

 

Zmartwychwstały Jezus otwiera Marii Magdalenie oczy na rzeczywistość swojego 

zmartwychwstania, gdy wypowiada jej imię: Mario! 

Jezus zwraca się do niej po imieniu, tak jak dobry pasterz:  

"Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je" (10,3). 

I jak owce poznają swojego pasterza, tak też Maria, wierna uczennica, poznaje głos 

Jezusa (zob. 10,4) i zwraca się do Niego (...): Rabbuni, czyli "mój Nauczycielu                     

i mistrzu". 

Maria teraz już wierzy, że Jezus nie jest martwy, ale prawdziwie żywy. 

Jej smutek zamienia się w radość (16,20). Myśli jednak, że jej więź z Jezusem jest 

taka jak wcześniej, jak przed Jego śmiercią, ponieważ nazywa Go "Rabbim", 

"Nauczycielem" (1,38.49; 3,2). 

 

[20,17a]  Rzekł do niej Jezus: "Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie 

wstąpiłem do Ojca". 
 

Zmartwychwstanie Jezusa zmienia jednak absolutnie wszystko, także 

więzi łączące Go z Jego wyznawcami. 



Uczniowie i uczennice, jak Maria, mogą odtąd być z Nim związani nie jak z 

ziemskim nauczycielem, ale jak ze zmartwychwstałym Panem. 

Jezusowe: Nie zatrzymuj Mnie na płaszczyźnie metaforycznej oznacza, że Maria 

nie może dłużej być przywiązana do tego, co w przeszłości rozumiała jako postawę 

uczennicy. 

Jezus wyjaśnia jej ten nowy stan rzeczy: Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 

 Wniebowstąpienie Jezusa do Ojca, 

 zasiadanie na tronie po Jego prawicy  

 zesłanie Ducha Świętego  

dopełniają zbawcze dzieło Ojca. 

Oznaczają wejście chwalebnego człowieczeństwa Jezusa w życie Boga samego, a 

zatem darowanie ludzkości przystępu do komunii z Ojcem - a taki był właśnie                

cel przyjścia Jezusa na ziemię14
. 

Jezus poprzedza uczniów na drodze do chwalebnego życia z Ojcem, otwiera przed 

nimi tę drogę i umożliwia im podążanie za Nim (13,36). 

 

 

Żywa tradycja: Święty Jan Chryzostom o słowach Jezusa 

wypowiedzianych do Marii Magdaleny 

"Wydaje mi się, że ona chciała wciąż cieszyć się Jego obecnością tak samo jak 

przedtem. I z powodu radości, że Go widzi, nie zdawała sobie sprawy z Jego wielkości, 

bez znaczenia było nawet to, że Jego cielesny wygląd był o wiele doskonalszy. 

Aby ją wyprowadzić z tego stanu i powstrzymać przed zwracaniem się do Niego 

zbyt poufale (...) On uczynił jej myślenie bardziej podniosłym, aby podchodziła do 

Niego z większa rewerencją. 

Stosownie do tego zatem, jeśli mówi: "Nie dotykaj Mnie, tak jak to czyniłaś 

przedtem, ponieważ teraz rzeczy mają się inaczej i odtąd nie będę już przebywał z tobą 

tak samo jak w przeszłości" - to wydaje nam się być może, że jest surowy i wyniosły. 

Ale Jego słowa: "Nie wstąpiłem jeszcze do Ojca", choć wydają się niewinne, mają 

ten sam wydźwięk"
15

. 
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 Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Jana 86,2; przekład z języka angielskiego za 

autorami Komentarza 



 

[20,17b]  "Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca 

mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego" 

 

Zmartwychwstały Jezus powierza teraz Marii zadanie, a  

Jego polecenia mają wielkie teologiczne znaczenie:  

 Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im:  

 "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga 

waszego". 

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa radykalnie zmieniły więź łączącą ludzi                         

z Bogiem. 

Wypełniwszy zbawcze dzieło Ojca, Jezus sprawił, że Jego uczniowie mogli stać się 

uczestnikami więzi łączącej Go z Ojcem w Jego synostwie - uczynił ich dziećmi 

Bożymi (1,12-13). 

Po raz pierwszy nazywa swoich uczniów "braćmi", ponieważ wypełnił już 

zbawczy akt miłości, dzięki czemu jego uczniowie i On sam mają teraz wspólnego 

Ojca (por. Rz 8, 14-17:  

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście 

przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za 

synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! (Sam Duch wspiera swym świadectwem 

naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też 

wspólnie mieć udział w chwale. " ) 

Zmartwychwstały Jezus otworzył ludziom drogę do wiecznej komunii z Bogiem. 

 

[20,18]  Poszła Maria Magdalena [i] oznajmiła uczniom: "Widziałam Pana",                                     

i co jej powiedział. 

 

Maria wypełnia swoją rolę "apostołki apostołów", gdy mówi: "Widziałam 

Pana", i co jej powiedział. 

Jan przekazuje proklamację wiary Marii w gramatycznym czasie prefectum
16

, aby 

ukazać całkowite przemienienie jej wiary w dojrzałą wiarę w zmartwychwstałego 

Jezusa. 
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 Polski przekład nie oddaje w pełni niuansu znaczeniowego użytej tu formy perfectum czasownika "widzieć". 
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w perf., które w języku greckim oznacza czynność przeszłą, ale skutek czynności trwający, aktualny.                      



Maria przeszła drogę od "kiedy jeszcze było ciemno" - gdy była przywiązana do 

rzeczywistości śmierci Jezusa - do wiary w to, że Jezus zmartwychwstał. 

A Zmartwychwstały przeniósł łączącą ich więź na wyższy poziom, jako że Jego 

uczniowie i uczennice mogą odnosić się do Niego już nie tylko jako do nauczyciela, 

lecz także do Pana, który jest równocześnie ich bratem. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 20,11-18) 
 

Maria Magdalena daje świetny przykład gorące miłości, jaka powinna ożywiać 

wszystkich uczniów i uczennice, którzy szukają Pana. 

Maria szuka Jezusa niczym oblubienica z Pieśni nad Pieśniami:  

"szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam" (3,1). 

Gdy zmartwychwstały Jezus objawił jej siebie, ona  

"pochwyciła (...) go i nie puszcza" (por. Pnp 3,4). 

Ale Maria musi się zgodzić na to, by przeszłość odeszła, i pozwolić 

zmartwychwstałemu Jezusowi przemienić jej życie. 

Spotkawszy Go, otrzymała zadanie - być świadkiem rzeczywistości jego 

zmartwychwstania: "Widziałam Pana". 

 

Żywa tradycja: Święty Beda o darze synostwa Bożego 

"Każdy Kościół Chrystusowy (...) tak samo jak każda święta dusza, jest siostrą Pana 

i Zbawcy, nie tylko dlatego, że przyjął On dokładnie tę samą naturę, dzięki której stał 

się istotą ludzką, ale także z powodu darmo danego daru łaski, przez którą wierzącym 

w Niego dał moc stania się dziećmi Bożymi, tak że On sam, który jest jedynym Synem 

Bożym w porządku natury, może stać się "pierworodnym między wielu braćmi                       

[i siostrami]" (Rz 8,29) w porządku łaski. Stąd płynie słodycz słowa, które powiedział 

do Marii:  

"Udaj się do moich braci i powiedz im: <Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 

oraz do Boga mego i Boga waszego>"
17

. 

 

                                                                                                                                                                                     
Maria zobaczyła Jezusa Zmartwychwstałego i cały czas Go widzi (....), cały czas zachowuje to widzenie" - 
przyp. tłum. 
17

 Św. Beda Czcigodny, Expositio in Cantica Canticorum [Objaśnienia do Pieśni nad Pieśniami]; przekład z 

języka angielskiego za autorami Komentarza 



 

 

Przemiana i posłannictwo Marii jest zadaniem każdego wyznawcy Chrystusa. 

 

Zostaliśmy powołani, by szukać Jezusa gorliwie i z wielką miłością, 

pozwolić, by wziął w posiadanie nasze serca i zmienił nasze życie. 

 

Inni uczniowie Jezusa również, jak Maria, otrzymali zadanie. 

Misja Marii jest misją Kościoła i wszystkich chrześcijan pozostających w świecie:  

być świadkiem rzeczywistości Jezusa i przemieniającej mocy Jego miłości, której 

może dostąpić każdy, kto jej szuka. 

Jest tylko jeden sposób, by chrześcijanie mogli sprostać temu zadaniu:  

ich życie musi być najpierw ukształtowane przez osobiste spotkanie ze 

zmartwychwstałym Panem oraz z łaską Ducha Świętego. 

Więź wiary, nadziei i miłości, tętniąca życiem i zakotwiczona w żyjącym i zawsze 

obecnym Panu, to dom zbudowany na skale (Mt 7,24); pozwala nam ona mówić 

razem z  Marią: "Widziałam Pana". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Droga uczniów do wiary zmartwychwstania (J 20, 19-25) 

 

ST: Rdz 2,7-8; Ez 36,24-28; 37,1-14 

NT: Łk 24,36-49; Dz 2,1-4.29-36; Ga 5,22-23; Ap 5,6-10 

KKK: zmartwychwstały Jezus,641-646; Duch Święty i Kościół,737-741; sakrament 

pojednania,1461-1467 

Lekcjonarz: druga niedziela Okresu Wielkanocnego (rok A, B, C); Niedziela 

Zesłania Ducha Świętego, msza w dzień 

 

[20,19a]  Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. 

 

Jan daje nam wgląd w duchowy stan zarówno Marii Magdaleny, jak i uczniów 

zebranych w Jerozolimie. 

Maria przybyła do grobu Jezusa, "kiedy jeszcze było ciemno" (20,1). 

Uczniowie, podobnie, zebrali się w ciemnościach wieczoru, co jest znakiem 

nieobecności Chrystusowego światła i ich poczucia beznadziei. 

Obawiają się przywódców żydowskich, trzy dążyli usilnie do zabicia Jezusa - 

dlatego drzwi są zamknięte. 

 

[20,19b]  [Jezus] stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" 

 

W Mowie Pożegnalnej Jezus powiedział do swoich uczniów, że będą 

 "płakać i zawodzić" (16,20),  

 "doznawać smutku" (16,22), kiedy ich opuści. 

Zapewnił ich jednak:  

 "przyjdę znów do was" (14,28),  

 "ujrzycie Mnie" (16,16). 

 

Teraz Jezus spełnia swoją obietnicę: przyszedł (...), stanął pośrodku. 

I wypowiada słowo szalom, eschatologiczne pojednanie między Bogiem i jego 

ludem: Pokój wam!  



(por. Iz 52,7: "O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który 

ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój 

Bóg zaczął królować.   " 

           57,19: " wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - - 

mówi Pan - Ja go uleczę. ") 

Przed swoim odejściem Jezus powiedział do uczniów:  

"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. (...) Niech się nie trwoży serce 

wasze ani nie lęka" (14,27). 

 

Zmartwychwstały Jezus daje teraz uczniom dar swojego pokoju, który 

oddala ich lęk, ponieważ Jezus włącza ich w komunię z Ojcem. 

Przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystus "zwyciężył świat" (16,33) i jego 

"władcę" (12,31) i uczynił swoich uczniów "dziećmi Boga" (1,12). 

Nie ma zatem powodu do strachu. 

 

[20,20a]  A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.  

 

Obecność ran po ukrzyżowaniu w ciele zmartwychwstałego Jezusa jest znacząca. 

Świadczą one, że ciało zmartwychwstałego do chwały Jezusa jest tym samym 

ciałem, które umarło na krzyżu
18

 (por. Łk 24,39: "Popatrzcie na moje ręce i nogi:                      

to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 

widzicie, że Ja mam."). 

Zmartwychwstanie nie jest powrotem istoty ludzkiej do normalnego, śmiertelnego 

życia; jest całkowitym przemienieniem w chwalebny stan istnienia. 

Jak napisał św. Paweł, naturalne ciało zostaje przeistoczone przez Ducha Świętego 

w chwalebne "duchowe ciało" (1 Kor 15,44). 

Rany w ciele zmartwychwstałego Jezusa objawiają, że jest On na zawsze związany 

aktem miłości, w którym umarł. 

Miłość i ofiara, którą złożył na krzyżu, trwają zawsze przed Ojcem jako 

"ofiara przebłagalna za nasze grzechy, i (...) za grzechy całego świata" (1 J 2,2). 

Rany Jezusa oznaczają również, że zwycięstwo zmartwychwstania przychodzi 

jedynie przez krzyż. 

Podobnie w Księdze Apokalipsy baranek cierpi zraniony i dzięki przelanej krwi 

wypełnia dzieło zbawienia (Ap 5,6.9). 
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 KKK, 645 



Dlatego św. Tomasz z Akwinu, idąc za Bedą Czcigodnym, może powiedzieć o 

ranach w ciele zmartwychwstałego Jezusa jako o "trofeach" Jego zwycięstwa
19

. 

Donatien Mollat uważa, że użycie przez Jana czasownika "pokazał"
20

 jest 

nieprzypadkowe. Po zajściu w świątyni (2,14-17) Żydzi prosili Jezusa, by "pokazał" 

im znak, który uwiarygodni Jego słowa i czyny (2,18). 

Odpowiedzią Jezusa były Jego słowa o wzniesieniu świątyni swego ciała (2,19). 

Teraz, pokazując uczniom swoje zmartwychwstałe ciało z ranami, Jezus przynosi 

im znak, który uwiarygodnia Jego słowa i czyny - swoje zmartwychwstanie
21

. 

 

[20,20b]  Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

 

Dotąd uczniowie byli w rozpaczy, nie mieli nadziei, bali się, lecz teraz uradowali 

się (...) ujrzawszy Pana. 

Przypomnijmy raz jeszcze słowa, które Jezus wypowiedział w Mowie Pożegnalnej: 

 "Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt 

wam nie zdoła odebrać" (16,22). 

Zmartwychwstały napełnia uczniów eschatologicznym darem pokoju i radości, 

płynącym z udziału w boskiej komunii. Te same dary Paweł zalicza do owoców Ducha 

Świętego (Ga 5,22-23), a zatem w tej scenie Jezus wylewa właśnie Ducha Świętego. 

 

[20,21-22]  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!" 

 

Powtórzywszy słowo pokoju, Jezus włącza uczniów w swoją misję:  

Jak Ojciec Mnie posłał, tak  Ja was posyłam. 

Ewangelia często mówi o Jezusie jako posłańcu Ojca, który Go objawia i dopełnia 

Jego dzieła (np. 12,44-50). Teraz zmartwychwstały Jezus zleca uczniom to samo 

zadanie i wysyła ich w świat (zob. 17.18).  

Podążający za Jezusem uczniowie, Kościół, to przedłużenie dzieła                  

Ojca i Syna w świecie. 

Aby być przedłużeniem dzieła Jezusa, uczniowie muszą trwać w nim jak winne 

latorośle (15,4-5); potrzebują też Jego wsparcia i mocy (zob. Łk 24,49). 
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A zatem Jezus tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego". 

W tej scenie Jan przedstawia rzeczywistość Pięćdziesiątnicy; Zmartwychwstały 

zsyła Ducha Świętego na swoich uczniów (zob. Dz 2,1-4,33). 

Jak zauważa Raymond Brown, Duch Święty "konsekruje" uczniów do pełnienia 

ich zadania, tak samo jak Ojciec "poświęcił i posłał na świat" (10,36) Jezusa
22

. 

Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie są zjednoczeni ze zmartwychwstałym 

Jezusem i mają udział w Jego życiu, a zatem w boskiej komunii. 

Zamieszkiwanie Ducha świętego w uczniach jest znakiem ich udziału w 

eschatologicznym Bożym zbawieniu, ponieważ  

Duch Święty czyni z uczniów "nowe stworzenie" (por. Tło biblijne, do                       

J 1,30). 

Grecki czasownik "tchnął" przywołuje wersety: 

Rdz 2,7: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza 

tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.   " 

Ez 37,9: " I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, 

i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej 

po tych pobitych, aby ożyli. ", 

mówiące o Bogu, który tchnie życie w swoje stworzenie w akcie pierwszego 

stworzenia i w akcie eschatologicznego nowego stworzenia. 

 

[20,23]  "Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane" 

 

Zmartwychwstały Jezus łączy dar Ducha Świętego z władzą odpuszczania 

grzechów: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane. 

Na początku Jezus został nazwany "Barankiem Bożym, który gładzi grzech 

świata" (1,29). Głosił, że Jego zbawcze dzieło uwalnia ludzkość z niewoli grzechu 

(8,34-36). 

Włączając uczniów w swoje posłannictwo, Jezus daje im również władzę 

odpuszczania ludziom grzechów, czyli  

czyni ich szafarzami Bożego miłosierdzia, 

dzięki Duchowi Świętemu. 
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 R.E. Brown SS, John, t.2. s.1036-1037 



Jak już zaznaczaliśmy
23

, strona bierna ("odpuszczone", "zatrzymane") sugeruje, że 

tutaj przez Kościół działa sam Bóg. 

Dlatego przebaczenie, którego szafarzem na ziemi jest Kościół, dokonuje się 

również w niebie (por. Mt 18,18: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie 

na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w 

niebie. "). 

 

 

Żywa tradycja: Sobór Trydencki o sakramencie pojednania i pokuty 

Magisterium Kościoła rzadko wydaje oficjalne oświadczenia na temat znaczenia 

konkretnych biblijnych tekstów, Jedno z takich nielicznych oświadczeń dotyczy słów 

Jezusa z wersetu J 20,23, które Sobór Trydencki (sobór katolickiej kontrreformacji, 

obradujący w latach 1545-1563) zdefiniował jako instytucję pojednania i pokuty, 

kiedy po zmartwychwstaniu tchnął na swych uczniów mówiąc: 

"Przyjmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 

którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22n)". 

Ojcowie w jednomyślnej zgodzie zawsze rozumieli, że przez ten szczególny czyn i 

tak jasne słowa została udzielona Apostołom i ich prawowitym następcom władza 

odpuszczania i zatrzymywania grzechów w celu pojednania wiernych upadłych po 

chrzcie [kan.3]
24

 

 

 

 

[20,24-25]  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 ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie 

uwierzę". 
 

Tomasz (...) nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 

Tak samo jak Maria Magdalena, uczniowie  

 spotkali zmartwychwstałego Jezusa,  

 zostali napełnieni wiarą zmartwychwstania  

 teraz mówią o tym 

 Tomaszowi: Widzieliśmy Pana! (por. w.18). 
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Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2000, s.444 (Denznger 1670). 



Tomasz jednak nie chce uwierzyć ich świadectwu.  

Domaga się namacalnego dowodu:  

 śladu gwoździ na rękach Jezusa   

 rany w Jego boku,  

których mógłby fizycznie dotknąć (zobaczyć i dotknąć palcem oraz ręką). 

 

 

Droga Tomasza i przyszłych wyznawców do wiary zmartwychwstania              

(J 20, 26-31) 

 

ST: Ps 35,22-28 

NT: Łk 24,36-43 

KKK: wiara,153-162; stan człowieczeństwa Chrystusa zmartwychwstałego, 645-

646; sens i znaczenie zbawcze zmartwychwstania,651-655 

Lekcjonarz: druga niedziela Okresu Wielkanocnego (rok A, B, C) 

 

[20,26]  A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] 

i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku                 

i rzekł: "Pokój wam!" 

 

W niedzielę po zmartwychwstaniu uczniowie Jezusa są znowu wewnątrz [domu], 

teraz także z Tomaszem. 

Tak jak w 20,19, drzwi są zamknięte, ale Jan nie wspomina o tym, by uczniowie 

się bali. Obecność Ducha Świętego, danego im przez zmartwychwstałego Jezusa, 

oddaliła od nich strach. 

Tak jak wcześniej, Jezus przychodzi, staje pośrodku i ponawia swój dar pokoju. 

 

[20,27]  Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 

ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". 

 

Jezus zwraca się do Tomasza wprost. Wie, co kryje się w sercu ucznia, i Jego 

słowa ściśle oddają Tomaszowe żądanie namacalnego dowodu z wersetu 20,25: 

Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. 

Tomasz domagał się dowodu, by uwierzyć, i Jezus pokazuje swoje rany po to, by 

Jego uczeń uwierzył: I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! 



 

[20,28]  Tomasz w odpowiedzi rzekł: "Pan mój i Bóg mój!" 

 

Widząc rany zmartwychwstałego Jezusa, Tomasz odpowiada najmocniejszym 

wyznaniem wiary w Ewangelii: Pan mój i Bóg mój! 

Te dwa słowa zestawione razem - Pan (kyrios) i Bóg (theos)  

przywodzą na myśl formuły, którymi nazywany jest Bóg:  

"Pan Bóg" albo "Pan, Bóg twój"; a także zwrot "Panie Boże". 

Ta para jest obecna w całym Starym Testamencie, na przykład w modlitwach 

psalmisty, który woła: "mój Boże i Panie" (Ps 35,23). 

W swoim wezwaniu Tomasz utożsamia zmartwychwstałego Jezusa z Panem 

Bogiem - z samym JHWH. 

 

Zmartwychwstały Jezus dopełnia dzieło swojej godziny i powraca do Ojca w 

chwale
25

. 

Wyznanie Tomasza przywołuje werset otwierający całą Ewangelię, w którym 

czytamy: "Słowo było u Boga" (1,1). 

Zanim nadeszła Jego godzina, Jezus modlił się: "Ojcze, otocz Mnie u siebie tą 

chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał" (17,5). 

Należy zauważyć, że uwielbienie Jezusa w Jego godzinie nie jest prostym 

powrotem do preegzystującej chwały przynależnej Słowu, ponieważ  

"Słowo stało się ciałem" (1,14). 

Otoczenie chwałą Jezusa w Jego godzinie obejmuje Jego człowieczeństwo. 

Chwalebne człowieczeństwo Jezusa staje się drogą dla uczniów, którzy dostąpią 

uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu, aby wejść do "domu Ojca" (14,2). 

Tomasz wyznaje wiarę, ponieważ rozpoznaje rany chwalebnego ciała Jezusa jako 

znak, jako odsłonięcie się boskości Jezusa w Jego chwalebnym człowieczeństwie. 
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[20,29]  Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". 

 

Ponieważ w starożytnych greckich manuskryptach nie ma znaków przestankowych, 

nie jest jasne, czy słowa Jezusa skierowane do Tomasza w 20,29 są pytaniem, czy 

twierdzeniem. 

 NABRE
26

 tłumaczy je jako pytanie: Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

- Jezus jest zawiedziony tym, że Tomasz potrzebuje namacalnego dowodu, 

by uwierzyć. 

 Niemniej powyższe zdanie można odczytać także jako twierdzenie: 

"Uwierzyłeś, ponieważ Mnie ujrzałeś". W takim ujęciu Jezus nie jest 

zawiedziony, ale po prostu stwierdza, że uczeń doszedł do pełni wiary 

zmartwychwstania, kiedy otrzymał namacalny dowód
27

. 

 

Słowa: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, kierują naszą uwagę ku 

przyszłym pokoleniom uczniów, włączając w to czytelników Ewangelii, którzy nie 

spotkali zmartwychwstałego Jezusa w taki sam sposób, w jaki spotkali Go pierwsi 

uczniowie w Wielkanoc. 

Niemniej to, że późniejsze pokolenia uczniów nie spotkały Pana bezpośrednio, nie 

czyni ich wiary w zmartwychwstałego Jezusa mniej prawdziwą. 

Ewangelia podkreśla wagę apostolskiego świadectwa o Jezusie (19,35; 21,24) 

składanego przez uczniów, którzy otrzymali namacalny dowód Jego 

zmartwychwstania. 

Jezus modli się za późniejsze pokolenia wierzących, "którzy dzięki ich słowu będą 

wierzyć we Mnie" (17,20). 

I jak ujrzymy to w rozdziale dwudziestym pierwszym, świadectwo tych uczniów 

jest dane przyszłym pokoleniom w słowach Ewangelii, którą właśnie czytamy. 

 

[20,30]  I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił 

Jezus wobec uczniów. 

 

Większość egzegetów uważa, że 20,30-31 to oryginalne zakończenie Ewangelii i że 

rozdział 21 został dodany później, jako epilog. 

Jednakże choć te wersety podsumowują całą Ewangelię, nie powinniśmy tracić z 

oczu faktu, że zamykają one bezpośrednio poprzedzające je sceny. 
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W istocie wersety te możemy uważać za podsumowanie scen ukazywania się 

zmartwychwstałego Jezusa zawartych w rozdziale dwudziestym, rozdział zaś 

dwudziesty pierwszy - za właściwe podsumowanie całej Ewangelii
28

. 

Ukazując się uczniom po raz pierwszy, a potem uczniom i Tomaszowi,  

Jezus za każdym razem wskazuje na rany swojego chwalebnego ciała, 

które prowadzą uczniów do wiary w Niego. 

Gdy rozważać to w takim kontekście, rany chwalebnego ciała Jezusa służą jako 

znaki: objawiają, że Jezus pokonał śmierć, a Jego boskie roszczenie okazało się 

prawdą. 

Oświadczenie Jana, że wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 

uczynił Jezus wobec uczniów, może być odczytywane jako wzmianka o kolejnych 

objawieniach, w których Jezus ukazał się swoim uczniom. 

 

[20,31]  Te zaś zapisano, abyście uwierzyli,  że Jezus jest Mesjaszem, Synem 

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

 

Ukazanie się Tomaszowi kończy się zwróceniem uwagi na przyszłe pokolenia 

uczniów. Jan kontynuuje ten wątek, zwracając się wprost do czytelników Ewangelii: 

Te zaś napisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,                     

i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego
29

. 

Ewangelia wyraźnie służy pielęgnowaniu wiary w Jezusa wśród czytelników. 

Ponieważ późniejsze pokolenia nie spotykają zmartwychwstałego Jezusa w ten sam 

sposób, jak owi pierwsi uczniowie,  

następcy dochodzą do wiary dzięki świadectwu, które zostało spisane w 

Czwartej Ewangelii. 
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 Czasownik "wierzyć" można tu tłumaczyć dwojako: "abyście wierzyli" lub "abyście uwierzyli". Pierwsze 

odczytanie oznaczałoby, że ewangelia jest napisana dla wierzących, aby umocnić ich wiarę; drugie natomiast 
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sposób do wyznania wiary także innych" (An Introduction to the Gospel of John, red. F.J.Moloney, ABRL, 
Doubleday, New York 2003,s.183). 
     [Przypis autorów komentarza do angielskiego przekładu wersetu 20,31 odzwierciedla pewną kontrowersję, o 
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różnice tekstualne określające akt wiary w w.31. Tekst przyjęty w wydaniu Marka (...) podaje słowo wierzyć, 

wskazujące bezpośrednio na cel, w czasie teraźniejszym: "abyście wierzyli" (hina pisteuete), ale tekst przyjęty 

w wydaniu Alanda (i innych) w oparciu o większość świadectw tekstualnych, podaje słowo wierzyć w aoryście - 

"abyście uwierzyli" (hina pisteusete)"; tenże, Ewangelia według św. Jana, s.325 - przyp. Tłum.] 



Ewangelia jako taka jest świadectwem Jana o rzeczywistości i mocy 

zmartwychwstałego Jezusa;  

czytając ją, przyszłe pokolenia odbiorców będą mogły wierzyć w Jezusa                

jako Syna Bożego. 

Werset 20,31, jeśli potraktować go jako zakończenie opowiadania o 

zmartwychwstaniu z rozdziału dwudziestego, pokazuje, jak Czwarta Ewangelia 

tłumaczy sama siebie. 

Wydarzenia z udziałem Marii Magdaleny, uczniów i Tomasza bezpośrednio 

poprzedzające ten werset pokazują, że  

jedynie osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem prowadzi do wiary 

w Niego jako zmartwychwstałego Pana. 

 

W wersetach  20,30-31 Jan stwierdza, że Ewangelia została napisana, aby 

czytelnicy mogli dojść do wiary w Jezusa. 

Wniosek jest następujący:  

Czwarta Ewangelia przedstawia samą siebie jako pośredniczące spotkanie ze 

zmartwychwstałym Jezusem, które jest równie autentyczne jak spotkania tych, 

którzy Go widzieli. 

Odbiorcy Czwartej Ewangelii,  

czytając ją z wiarą, mogą spotkać zmartwychwstałego Jezusa. 

 

Wiara w Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego, możliwa po części dzięki samej 

Ewangelii, prowadzi do przyjęcia życia w imię Jego. 

W całej Ewangelii dostrzegamy wagę otrzymywania i przyjmowania Bożego Słowa 

(1,11-12). Tym, którzy je przyjęli, Słowo daje "moc, aby się stali dziećmi Bożymi" 

(1,12). 

Przyjmując wcielone Słowo w wierze, uczniowie Jezusa otrzymują dar życia 

wiecznego, który pochodzi od Niego samego: uczestnictwo w boskiej komunii. 

Ta Ewangelia jest zaproszeniem do życia niebiańskiego, do komunii z Bogiem. 

Jan zachęca nas, byśmy przyjęli to zaproszenie przez wiarę w zmartwychwstałego 

Jezusa, o którym on, piszący te słowa, daje świadectwo. 

 

 


