
   

 

Niedziela Zmartwychwstania  17 IV 2022 
 

( J 20, 1-9  - Biblia Tysiąclecia) 

 
 

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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"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

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 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Wcielajmy w życie to, co Chrystus pokazał nam w swym 

zmartwychwstaniu 
 

  

Męka Pana i Jego zmartwychwstanie pokazują nam dwie drogi: jedną, którą 

znosimy, drugą, której pragniemy.  

Ten, który przeszedł tę pierwszą drogę, jest także w mocy dać nam tę drugą.  

To bowiem wskazuje, jak bardzo On nas ukochał, jak chciał, abyśmy uwierzyli, że da 

nam swoje własne dobra, jeśli chciał razem z nami znosić nasze trudy. Narodziliśmy 

się, i On się narodził; ponieważ umrzemy, On również umarł.  

Te dwie rzeczy poznaliśmy w tym samym życiu: początek i koniec, narodziny i 

śmierć. Rodząc się, rozpoczynamy trudy. Umierając, przenosimy się do rzeczy niepew-

nych. Te dwie rzeczy poznaliśmy: urodzić się i umrzeć; w te dwie rzeczy obfituje nasza 

kraina. Krainą naszą jest ziemia, krainą aniołów – niebo.  

Przyszedł więc Pan nasz do owej krainy z innej, do krainy śmierci z krainy życia, do 

krainy znojów z krainy szczęścia.  

     Przyszedł, niosąc nam swoje dobra i cierpliwie znosząc nasze biedy. Dobra swoje 

niósł skrycie, biedę naszą znosił otwarcie.  

     Objawił się jako człowiek, ukrywał jako Bóg; ukazał słabość, ukrył majestat: 

objawiło się ciało, ukryło Słowo. Cierpiało ciało. Gdzie było Słowo, gdy ciało 

cierpiało? Słowo nie milczało, bo uczyło nas cierpliwości.  

     Oto zmartwychwstał Chrystus trzeciego dnia. Gdzie są Żydzi, którzy się 

wyśmiewali? Gdzie są obelgi otaczających i szalejących przywódców Żydów, 

zabijających Lekarza?  

Rozważcie, najmilsi, to, co słyszeliście, gdy czytano opis Jego męki. „Jeśli jest 

Synem Bożym, niech zstąpi z krzyża, a uwierzymy Mu. Jeśli jest Synem Bożym, 

niech się ocali” (Mt 27, 40–43).  

Słyszał to i milczał, modlił się za tych, którzy to mówili, ale się im nie okazał. W 

innej zaś Ewangelii zapisano, że błagał za nimi i mówił: „Ojcze, nie pamiętaj im tego, 

bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Widział tam bowiem swych przyszłych 

wiernych, widział tych, którzy wkrótce weń uwierzą, chciał, by im nie pamiętano. 

Głowa nasza wisiała na krzyżu, ale znała swe członki będące na ziemi.  



Gdy czytaliśmy Dzieje Apostolskie, usłyszeliśmy, jak dziwili się przybysze, że 

apostołowie i ci, którzy z nimi byli, z pouczenia i oświecenia Ducha Świętego, którego 

przyjęli, mówili językami wszystkich narodów; chociaż się ich nie uczyli; i do 

zdumiewających się z cudu przemówił Piotr Apostoł, wyjaśniając, że oni wprawdzie 

przez nieświadomość popełnili zło, zabijając Pana, ale Bóg wypełnił swój plan: za cały 

świat została wylana niewinna krew, grzechy wszystkich wierzących na świecie zostały 

zgładzone, bo umarł Ten, w którym grzechu znaleźć nie było można.  

 

Szatan posiadał zastaw za nasze grzechy, posiadał przeciw nam chirograf (Kol 2, 14); 

miał w swym posiadaniu tych, których zwiódł, miał tych, których zwyciężył.                                 

Byliśmy wszyscy dłużnikami, bo z dziedzicznym długiem rodzą się wszyscy. Została 

wylana krew bez grzechu i zgładziła zastaw grzechu.  

I dlatego ci, którzy uwierzyli, gdy przemówił Piotr – o czym jest mowa w Dziejach 

Apostolskich – rzekli poruszeni: „Cóż mamy czynić, bracia? Powiedzcież nam!”. 

Stracili bowiem nadzieję na to, że tak wielka niegodziwość może zostać odpuszczona.  

I odpowiedziano im: „Pokutujcie i niech każdy z was się ochrzci w imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, a zostaną odpuszczone wasze grzechy” (Dz 2, 37n).  

Jakie grzechy? Wszystkie! Jak to wszystkie? I nawet tak wielkie, że zabiliście 

Chrystusa.  

 Cóż bowiem mogliście uczynić bardziej zbrodniczego jak to, że zabiliście 

waszego Stwórcę dla was narodzonego?  

 Cóż gorszego mógł uczynić szaleniec jak zabić Tego, który jest Lekarzem?  

Ale powiedziano im, że i to zostało im odpuszczone, bo wszystko im jest 

przebaczone. Szaleliście i rozlaliście krew niewinną, uwierzcie i pijcie to, co rozlaliście.  

Byli więc tam ci, którzy w rozpaczy mówili: Cóż mamy czynić? I usłyszeli, że jeśli w 

Niego uwierzą, mogą otrzymać przebaczenie tak wielkiej zbrodni. Byli tam, widział ich: 

widział przed swoim krzyżem tych, których przewidział przed stworzeniem świata. Za 

tych prosił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.  

Oni zabili Lekarza, a Lekarz ze swej krwi przyrządził lekarstwo dla swych 

morderców. Wielkie miłosierdzie i chwała: cóż może zostać nie odpuszczone, jeśli im 

odpuszczono morderstwo Chrystusa?  

Przeto, najmilsi, nikt nie powinien wątpić, że w chrzcie odrodzenia są odpuszczone 

najzupełniej wszystkie grzechy: najmniejsze i najcięższe. Oto mieliśmy tego przykład                          

i wielki dowód. Nie ma większego grzechu niż zabić Chrystusa, a gdy i ten grzech 

został odpuszczony, co w ochrzczonym [człowieku] wierzącym pozostanie jeszcze 

nieodpuszczonego? 



Ale, najmilsi, rozważmy zmartwychwstanie Chrystusa, bo jak Jego męka 

oznaczała nasze dawne życie, tak Jego zmartwychwstanie jest tajemnicą nowego życia.  

I dlatego mówi apostoł: „Jesteśmy wespół z Chrystusem pogrzebani przez 

chrzest, który zanurza w Jego śmierci, abyśmy jak Chrystus zmartwychwstał, tak i 

my wiedli nowe życie” (Rz 6, 4).  

Uwierzyłeś, zostałeś ochrzczony, umarło stare życie, zostało zabite na krzyżu, 

pogrzebane we chrzcie. Stare życie, którym źle żyłeś, zostało pogrzebane, a 

zmartwychwstaje nowe. Żyj dobrze, abyś żył; tak żyj, abyś, gdy umrzesz, nie umarł. 

Rozważcie, najdrożsi, co powiedział Pan w Ewangelii człowiekowi, którego uleczył: 

„Oto jesteś zdrowy; już nie grzesz, aby ci się nie przydarzyło co gorszego” (J 5, 14).                     

To zdanie nas uderzyło i doprowadziło do wielkiego utrapienia, ale  

Jego miłosierdzie nigdy nas nie opuszcza. 

Dał ochrzczonym modlitwę – tu nie można żyć bez grzechu – abyśmy codziennie 

mówili: „I odpuść nam nasze winy” (Mt 6, 12). Są winy, jest owa ogólna poręka, a my 

nie przestajemy stawać się dłużnikami. Mówimy to, aby nam codziennie przebaczano, 

lecz  z tego nie wynika, że mamy spoczywać bezpiecznie w złych czynach, występkach                          

i zbrodniach.  

Grzechy nie mogą być dla nas przyjaciółmi! Odrzućmy je, znienawidźmy je i nie po-

wracajmy psim zwyczajem do tego, co zwymiotowaliśmy (Prz 26, 11; 2 P 2, 22).  

A jeśli się wślizgują, to tylko do tych, którzy mają złą wolę, a nie do miłujących albo 

też pilnie oczekujących Pana. Kto bowiem chciałby żyć w przyjaźni z grzechami, jest 

nieprzyjacielem Tego, który przyszedł zgładzić grzechy, choć sam nie miał w sobie 

żadnego grzechu.  

Bracia moi, rozważcie to, co mówię: przyjaciel choroby jest nieprzyjacielem lekarza. 

Jeśli chorujesz na ciele i przychodzi do ciebie lekarz ze względu na swój zawód, to 

powiedz mi, co chce od ciebie, jak nie twojego wyzdrowienia?  

Gdy jest twoim przyjacielem, to będzie nieprzyjacielem twojej gorączki, bo gdyby ją 

kochał, nie kochałby ciebie. Nienawidzi więc twojej gorączki. Aby ją zwalczyć, 

wchodzi do twego domu; aby ją zwalczyć, wchodzi do twej izby; aby ją zwalczyć, 

bierze cię za puls; aby ją zwalczyć, daje ci nakazy; aby ją zwalczyć, przepisuje i daje 

lekarstwo. Wszystko przeciw niej, wszystko dla ciebie. Jeśli on jest cały przeciw 

gorączce, jest cały za tobą. A ty, jeśli kochasz gorączkę, jesteś jedynie przeciw sobie. 

Odpowiesz mi, wiem, odpowiesz słowami: Któż kocha gorączkę? Wiem i ja, że chory 

nie kocha gorączki, ale miłuje to, czego żąda gorączka. Cóż mówi lekarz, gdy wchodzi 

do ciebie uzbrojony w swoje umiejętności przeciw twojej gorączce? Mówi tobie na 

przykład: Nie pij zimnego. Usłyszałeś od lekarza, nieprzyjaciela twojej gorączki, abyś 

nie pił tego, co zimne.  



Ale gdy lekarz odszedł, gorączka mówi: Pij zimne. Gdy ci to powie gorączka, 

powinieneś powiedzieć: Takie szaleństwo cechuje gorączkę. Ale ona mówi do ciebie 

milczącą mową: wprowadza na usta suchość, sprawia, że pragniesz zimnego napoju. 

Pamiętaj jednak, co ci powiedział lekarz: Nie pij. Gdy nie ma jednak lekarza, zostaje 

gorączka. Co powiedział lekarz? Chcesz ją zwyciężyć? Nie ustępuj jej. Jeśli połączysz 

się z lekarzem przeciw gorączce, będzie was dwóch. Jeśli dasz jej przyzwolenie, zosta-

nie zwyciężony lekarz, lecz zło spada na chorego, a nie na lekarza.  

Oby się tak nie stało, że Chrystus Lekarz został w tych zwyciężony, których 

uprzednio poznał i wybrał, ponieważ ich powołał, a tych, co powołał, usprawiedliwił; 

których zaś usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą (Rz 8, 29n).  

Niech zostaną powstrzymane wady, pohamowane złe żądze, niech gryzie się w 

zazdrości szatan i jego aniołowie. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”  

 

Zacznijcie wcielać w życie to, co Chrystus pokazał nam w 

zmartwychwstaniu swego ciała, postępując na sposób duchowy. 
 

Jeśli chodzi natomiast o to, co stanowi samą rzeczywistość, samą prawdę, samą 

nieskazitelność ciała, nie spodziewajcie się ich teraz: nagroda należy do wiary i po 

skończonym życiu otrzymacie nagrodę.  

Teraz pracujemy w winnicy i oczekujemy końca dnia. Ten jednak, który was 

doprowadził do pracy, nie opuści was, abyście osłabli. Karmi robotnika pracującego 

ten, kto sam przygotował w darze nagrodę w dniu ostatecznym. Podobnie i teraz Pan 

nas karmi, gdy pracujemy na tym świecie, i to nie jest tylko pokarm dla żołądka, lecz 

pokarm dla ducha. Jeśli On nie karmi, to ja nie przemawiam. Gdy Go przepowiadamy, 

to właśnie czynimy, że On karmi słowem. A nie przepowiadamy brzuchem, ale 

umysłem. Jesteście głodni, otrzymujecie pokarm, a otrzymawszy go, śpiewacie chwałę. 

Jeśli do umysłów waszych nie doszedłby żaden pokarm, to teraz nie krzyczelibyście!  

Lecz kim jesteśmy? Jego sługami, Jego niewolnikami. Nie z naszej spiżarni, lecz z 

Jego jest to, czym was obdarzamy, i z tego też sami żyjemy, bo jesteśmy także Jego 

współ-niewolnikami. A to, czym was obsługuję, to Jego chleb, ale czy tylko sam chleb?  

Ten, kto do swojej winnicy przyprowadził robotnika, może mu dać chleb, ale nie 

siebie. Chrystus natomiast daje siebie samego swoim robotnikom, siebie samego daje w 

chlebie, siebie samego zachowuje jako nagrodę. 

Nie należy mówić: Jeśli teraz Go pożywamy, co będziemy mieli na koniec? My 

pożywamy, ale On się nie kończy. Orzeźwia spragnionych, ale Jego samego nie 

zabraknie. Karmi teraz pracujących i pozostaje dla nich jako całkowita nagroda.  



Cóż lepszego nad Chrystusa możemy 

otrzymać? 

Jeśliby miał coś lepszego, dałby nam, ale nie ma nic lepszego od Boga; a Chrystus 

jest Bogiem. Zważ: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Słowo było 

Bogiem. To było na początku u Boga” (J 1, 1)  

Któż to zrozumie, kto przeniknie, kto rozważy? Kto godnie pomyśli? Nikt!  

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas” (J 1, 14).  

Ciebie woła, byś pracował jako robotnik. Słowo stało się ciałem. Sam ciebie woła. 

Chwałą twoją będzie Słowo, Pan będzie nagrodą twoją. 

 

 

"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.  

 

 
 

 

Świadectwo  - Dz 10, 34a.37-43 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Piotr jest "dowodem" na zmartwychwstanie Jezusa. Jadł i pił z Nim po 

Jego śmierci. Mówi o tym w domu Korneliusza. 

 

 Lektura na Wielkanoc 

W czasie całego okresu wielkanocnego w pierwszym czytaniu będziemy słuchać 

fragmentów Dziejów Apostolskich. Dlaczego? 



Ponieważ opisują rozwój młodego Kościoła, który rodzi się ze śmierci                               

i zmartwychwstania Chrystusa oraz z zesłania Ducha Świętego. 

To druga księga autorstwa św. Łukasza, kontynuacja jego Ewangelii.  

Pierwszych dwanaście rozdziałów jest poświęconych historii Kościoła w 

Jerozolimie oraz misji Piotra. Od rozdziału 13 uwaga Łukasza skupia się na św. Pawle, 

który staje się ewangelizatorem świata pogańskiego. 

 Powołanie Korneliusza 

Mowa św. Piotra, którą usłyszymy w pierwszym czytaniu, została wygłoszona po 

bardzo ciekawym zdarzeniu nazywanym "powołaniem setnika Korneliusza"                    

(zob. Dz 10). Dzięki temu zdarzeniu zrozumiano, że chrześcijanami mogą być również 

poganie, nie tylko Żydzi. 

Korneliusz był "bojącym się Boga", tzn. poganinem, który jednak uznawał wiarę w 

Boga Żydów i prowadził religijne życie.. W tamtych czasach poganie nierzadko 

nawracali się na judaizm lub stawali się jego sympatykami. Mimo to pozostawali oni, 

jak Korneliusz, poganami. 

Oznaczało to, że Żydom nie wolno było traktować ich jak swoich, należało 

przestrzegać praw czystości i religijnej separacji. 

Korneliusz ujrzał w widzeniu Anioła pańskiego, a ten nakazał mu sprowadzić z Jafy 

Szymona Piotra. Piotr przebywał wówczas w Jafie, trwał na modlitwie i również miał 

widzenie: z nieba opadało płótno pełne zwierząt, płazów i ptaków.  

Zabijaj i jedz! - usłyszał. Gdy się sprzeciwił (prawo bowiem zakazywało jeść to, 

co skażone i nieczyste, a takimi były wymieniane zwierzęta), głos z nieba orzekł:                   

Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. 

Chwilę później pojawili się posłańcy Korneliusza. Piotr przybył do domu 

Korneliusza i rozpoczął swój pobyt od słów: Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego 

człowieka uważać za skażonego bądź nieczystego. 

To wydarzenie wprowadziło chrześcijaństwo na tory nieznane religii żydowskiej: 

wspólnoty wiary nie określały już więzy krwi, lecz własny wybór. 

 

 Kerygmat Piotra 

Usłyszymy fragment mowy Piotra wypowiedziany po spotkaniu z Korneliuszem. 

Nie cały, lecz ten, w którym Piotr opowiada o Jezusie Chrystusie. 

Mowa ta nazywa się kerygmatem. Rozpoczyna się od wzmianki o Jezusie 

historycznym, namaszczonym Duchem i mocą, działającym cuda i uzdrawiającym. 

Opowiada o Jego śmierci na krzyżu, a potem o zmartwychwstaniu. 



Zwróćmy uwagę na zdanie, dla którego tego fragmentu słuchamy w Niedzielę 

Zmartwychwstania: osobiste świadectwo Piotra, że spotkał Jezusa po Jego śmierci 

na krzyżu. Oznacza to, że Jezus żyje, zmartwychwstał. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Jedliśmy z Nim i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu 

 Bóg pozwolił Mu ukazać się (...) nam, wybranym uprzednio przez Boga na 

świadków 

 

Translator 
 

 Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa 

Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, 

począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z 

Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg 

był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy 

byli pod władzą diabła.   (Dz 10, 36-38).    

   Składnia grecka i poprzedzający wers zmuszają tłumaczy do podejmowania 

różnych wyborów, jak przetłumaczyć wersy 36-38. 

    Inne proponowane tłumaczenie brzmi następująco: Znacie słowo, które on 

posłał do synów Izraela, głoszące pokój przez Jezusa Chrystusa, On to jest 

Panem wszystkich. To słowo rozprzestrzeniło się po całej Judei, 

rozpoczynając od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan: jak Bóg namaścił 

Jezusa Duchem Świętym i mocą, a ponieważ Bóg był z Nim, szedł on czyniąc 

dobro i uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła. 

    Tłumaczenie to podkreśla głoszone w Kościele apostolskim słowo                      

o Chrystusie, Ewangelię, która obejmuje całe Jego życie, śmierć                              

i zmartwychwstanie. 

  

Biblijny insider 
 

Sprawa Jezusa 

Piotr w domu Korneliusza opisuje "sprawę Jezusa z Nazaretu" tak, jakby była ona 

powszechnie znana. 



Tymczasem z punktu widzenia władz rzymskich i żydowskich był On jednym z 

wielu straconych w I wieku buntowników czy fałszywych Mesjaszy. 

Ukrzyżowanie Jezusa nie przyciągnęło zapewne zbyt wiele uwagi ówczesnego 

świata, podobnie jak Jego zmartwychwstanie. 

 

Jednakże dla uczniów Jezusa, którzy głoszą je jako Dobrą Nowinę, to centrum ich 

życia i fakt historyczny. Piotr aż trzy razy powtarza tę prawdę w swoim kerygmacie: 

Wiecie, co się działo ... znacie sprawę Jezusa ... my jesteśmy świadkami .... 

Jezus to Słowo Boga, które weszło w ludzką historie, żyło między nami                        

i zmieniło świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. 

Piotr w swoim liście podsumuje historyczny charakter Ewangelii, stwierdzając:  

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam 

poznać moc i przyjście pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni 

świadkowie Jego wielkości (por. 2 P 1,16). 

 

Rozkaz 

Piotr tłumaczy także, że Jezus nie ukazał się całemu ludowi, ale tylko wybranym. 

To oni są Jego szczególnymi świadkami, ale mają także szczególny obowiązek, 

który Piotr opisuje jako rozkaz (gr. parangello): mają oni głosić wszystkim i dawać 

świadectwo, że Jezus to sędzia żywych i umarłych. 

Zmartwychwstanie to nie fakt, który uczniowie mogą zatrzymać dla siebie. Objawia 

ono Chrystusa jako prawdziwego Mesjasza.  

To ten, którego zapowiadali prorocy, który ustanowił Nowe Przymierze mocą 

swojej krwi. Wiara w Niego daje odpuszczenie grzechów. 

 

Zegar tyka 

Zmartwychwstanie objawia także coś więcej. 

Jezus to Bóg, a jego powstanie z martwych uruchamia zegar, który zaczyna 

odmierzać czas do jego ostatecznego przyjścia. 

 Niegdyś przybył jako człowiek, pełen kruchości i miłosierdzia. 

 Teraz przybędzie jako potężny Pan i sędzia całego świata. 

Jako przyszły sędzia Jezus przedstawiał się swoim uczniom (zob. Mt 19,28; 25,31), 

tak opisuje go także św. Paweł (zob. Rz 2,16). 

Na to przyjście należy się przygotować i to także głosić mają uczniowie. 



I czytanie :      Dz 10, 34a.37-43 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei przemówił                     

w dłuższym wywodzie:  

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 

głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 

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

i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.  A my jesteśmy 

świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to 

zabili, zawiesiwszy na drzewie.  Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 

ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na 

świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam 

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

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

Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.  

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

Świadkowie życia Jezusa Chrystusa 

 

Pierwsi przodownicy świętej owczarni, apostołowie święci, ci sami widzieli 

wiszącego na krzyżu Pana Jezusa, opłakiwali Jego śmierć, zdumiewali się z powodu 

Jego zmartwychwstania.  

Kochali Go jako wszechmogącego, a potem sami przelali krew za to, co sami 

widzieli. Pomyślcie, bracia, o tym, jak ci ludzie rozesłani zostali po całym okręgu 

ziemskim, ażeby przepowiadać o Bogu - Człowieku, który umarł, a potem chwalebnie 

zmartwychwstał i do nieba wstąpił; a za głoszenie takich nauk znosili wszelkie 

udręczenia, jakie bezrozumny świat mógł tylko wymyślić.  

Więc skazywani byli na kary, wygnania, więzienia, katusze, palenie żywcem, 

skazywani na pożarcie dzikich zwierząt, krzyżowanie, karę śmierci. Nie wiem 

właściwie, za co to było wszystko?  



W żadnym bowiem wypadku, bracia moi, Piotr nie umierał dla swojej chwały ani 

też nie przepowiadał swojej nauki. Kto inny umierał, ażeby kto inny za to był czczony; 

kto inny był zabijany, aby kto inny był wielbiony.  

Czyżby ktokolwiek poszedł na to bez żaru gorącej miłości, świadomej posiadania 

prawdy? Mówili to, co widzieli. Jakże mogliby umierać za sprawy, których nie znali i 

nie widzieli? Czy mogli zaprzeć się tego, co widzieli?  

Jednak nie zaprzeczyli nic, przepowiadali zmarłego, którego znali za życia. Byli 

świadomi, za jakie życie pogardzili swoim życiem: znali to szczęście, dla którego nie 

było im ciężko podjąć chwilowego nieszczęścia i udręczenia, dla którego wzgardzili 

wszelką nagrodą, a przyjęli tylko wzgardę i poniżenie. Wiara ich nie równoważyła się 

z niczyją wiarą nawet na całym świecie.  

Słuchali pilnie słów: „Bo co za pożytek człowiekowi, choćby cały świat 

pozyskał, a na duszy swej poniósł szkodę?” (Mt 16, 26).  

Nie zatrzymają ich żadne powaby świata, śmiało zdążają do celu ci wędrujący 

przechodnie, choćby nawet trzeba było opuścić nad wyraz oczywistą szczęśliwość, a 

która jednak ze szczęśliwością wieczną nie miałaby nic wspólnego; to więc należy 

opuścić i tego zaniecha.  

 

 Św. Ireneusz 

 

Przez apostołów poznajemy prawdę – naukę Syna Bożego 

 

Bóg Wszechmogący dał swoim apostołom moc Ewangelii; przez nich poznajemy 

prawdę, to jest naukę Syna Bożego.  

Do nich powiedział Pan: „Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, 

mną gardzi oraz Tym, który mnie posłał” (Łk 10, 16).  

Nie przez kogo innego poznaliśmy Boży plan naszego zbawienia, jak 

dzięki tym, przez których doszła do nas Ewangelia.  

To bowiem, co wtedy głosili, później, z Bożej woli przekazali nam w Pismach – to 

stanowić będzie fundament i bazę naszej wiary. Nie godzi się jednak mówić, że głosili 

ją oni pierwej, niż mieli doskonałe poznanie, jak niektórzy ośmielają się twierdzić, 

chwaląc się, że mogą poprawiać apostołów.  

Po zmartwychwstaniu bowiem Pana naszego spośród umarłych, gdy byli odziani w 

moc pochodzącą z wysoka przez zstępującego Ducha Świętego, zostali napełnieni 

wszelką wiedzą i doskonałym poznaniem.  



Poszli więc aż na kresy ziemi, głosząc dobrą nowinę o dobrach danych nam przez 

Boga.  

Każdy z nich i wszyscy razem posiadali Bożą Ewangelię. 


