
   

 

II Niedziela Wielkanocna  24 IV 2022 
 

( J 20, 19-31  - Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 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.   

 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. 
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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
1
 (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). 

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

ranach w ciele zmartwychwstałego Jezusa jako o "trofeach" Jego zwycięstwa
2
. 

                                                           
1
 KKK, 645 

2
 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae 3,q.54,a.4. 



Donatien Mollat uważa, że użycie przez Jana czasownika "pokazał"
3
 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
4
. 

 

[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). 

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). 

                                                           
3
 D. Mollat, L'Apparition du Ressuscite et le Don de L'Esprit, w: Etudes ohanniques, s.152-153 

4
 KKK, 651 



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

ich zadania, tak samo jak Ojciec "poświęcił i posłał na świat" (10,36) Jezusa
5
. 

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. 

Jak już zaznaczaliśmy
6
, strona bierna ("odpuszczone", "zatrzymane") sugeruje, że 

tutaj przez Kościół działa sam Bóg. 

                                                           
5
 R.E. Brown SS, John, t.2. s.1036-1037 

6
  zob. komentarz do 20,7 



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]
7
 

 

 

 

[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). 

Tomasz jednak nie chce uwierzyć ich świadectwu.  

Domaga się namacalnego dowodu:  

                                                           
7
 Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, VI, 453, oprac. S. Głowa SJ, I. Bokwa SJ. Księgarnia 

św. Wojciecha, Poznań 2000, s.444 (Denznger 1670). 



 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
8
. 

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. 

 

[20,29]  Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". 

 

                                                           
8
 Podobnie R. Bultmann, The Gospel of John: A Commentary (...) Philadelphia 1971; R.E. Brown SS, John; 

G.R.O'Day, Gospel of John 



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
9
 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
10

. 

 

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. 

                                                           
9
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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
11

. 

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
12

. 

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 
sugeruje, że Ewangelia jest napisana przede wszystkim jako narzędzie ewangelizacji dla niewierzących. 
     Tej kontrowersji nie da się rozwiązać jedynie w oparciu o istniejące manuskrypty, dlatego czynnikiem 
decydującym powinna być treść samej Ewangelii. W tym kontekście trafna jest uwaga Raymonda Browna: 
"Podstawowy cel Jana, by pogłębić wiarę wyznawców Jezusa, jest uzupełniany przez cel dalszy: przywieść w ten 
sposób do wyznania wiary także innych" (An Introduction to the Gospel of John, red. F.J.Moloney, ABRL, 
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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. 

 

 



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! ▐ 

 

 
 

 

Młodość Kościoła  - Dz 5,12-16 

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

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

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Wokół apostołów działo się to samo, co wcześniej wokół Jezusa. A oni 

głosili Zmartwychwstałego. Oto tajemnica Kościoła. 

 

 Pierwsze chwile Kościoła 

W stosunku do zeszłej niedzieli w lekturze Dziejów Apostolskich cofamy się o pięć 

rozdziałów. Przypomnijmy, że w czasie całego Okresu Wielkanocnego pierwsze 

czytania pochodzą z Dziejów Apostolskich. 

Opisują one rozwój młodego Kościoła, który rodzi się ze śmierci                                   

i zmartwychwstania Chrystusa oraz zesłania Ducha Świętego. 



Pierwszych dwanaście rozdziałów poświęconych jest historii Kościoła w 

Jerozolimie oraz misji Piotra. 

Widać w nich już, jak Dobra Nowina stopniowo przekracza granice Izraela, 

wychodząc ku poganom. 

Od rozdziału 13 uwaga Łukasza skupia się na św. Pawle. 

 Trzy streszczenia 

Zesłanie Ducha Świętego, opisane na początku Dziejów Apostolskich, jest 

wydarzeniem centralnym - to z niego rodzi się opisywany dalej Kościół. 

W początkowych rozdziałach, pośród innych wydarzeń, napotykamy trzy 

streszczenia, w których Łukasz opisuje - za każdym razem w podobny sposób - życie 

pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej:  

Dz 2,42-47 (rok A): "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 

chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków   

i cudów.  Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 

wspólne.  Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 

potrzeby.  Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do 

nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. " 

Dz 4,32-35 (rok B): " 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. " 

Dz 5,12-16 (rok C): " Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród 

ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał 

odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.  Coraz bardziej też rosła liczba 

mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę                     

i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś                

z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc 

chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia." 

Wszystkie trzy podkreślają niezwykłą wspólnotę Apostołów i tych, którzy 

uwierzyli, oraz ich świadectwo, które promieniowało na innych. 

 Jakby Jezus 

Usłyszymy ostanie ze wspomnianych streszczeń. 



Na tle pozostałych wyróżnia się tym, że podkreśla zewnętrzny przejaw ich wiary 

i wspólnoty: znaki i cuda, które działali Apostołowie w imię Jezusa, sprowadzanie 

chorych dla uzdrowień, wzrastającą liczbę wiernych. 

Zwróćmy uwagę, że obraz ten przypomina reakcje ludzi na początkowy etap 

działalności Jezusa. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Trzymali się wszyscy razem 

 Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę             

w Pana 

 

Biblijny insider 

Czytanie z Dziejów Apostolskich ukazuje młody Kościół, który promieniuje 

miłosierdziem i przyciąga do siebie rzesze nowych członków: 

 

Więcej znaków i cudów 

Cuda były znakiem rozpoznawczym Jezusa, proroka potężnego w mowie i czynie. 

Nie kończą się one po Jego wstąpieniu do Ojca. O dziwo, nawet ich przybywa. 

Ręce Jezusa zwielokrotniły się - w przenośni i dosłownie - w młodym Kościele. 

Spełniają się słowa Jezusa o znakach, które towarzyszyć mają Jego uczniom:  

W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże 

brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych 

ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie (Mk 16,17-18). 

Znaki te obiecane są Kościołowi, który głosi Ewangelię. 

 

Dwunastu 

Na pierwszy rzut oka niewiele dzieli obecnych Apostołów od uczniów, którzy 

towarzyszyli ziemskiemu Jezusowi. 

Równocześnie jest to prawdziwa przepaść. Ci, którzy stoją, nauczając w krużganku 

Salomona, to ci sami słabi, kłótliwi, skłonni do zdrady ludzie, którzy jednak zostali 

głęboko przemienieni. 

Wszyscy oni, doświadczywszy swojej słabości i grzeszności, doświadczyli także 

uwalniającej mocy miłosierdzia Jezusa. 



Łukasz zapisuje, że bijąca od nich moc, sprawia, iż nikt z obcych nie odważa się do 

nich przyłączyć. 

Dwunastu wyróżnia się na tle innych uczniów Chrystusa (zob. Dz 1,15-26). Do ich 

grona nie może dołączyć nikt, kogo nie powoła Chrystus i nie wskaże Duch. 

 

Cień Piotra 

Tłumy dołączają za to do młodego Kościoła. 

Nic dziwnego, że ludzie przemienieni doświadczeniem miłosierdzia Jezusa 

przyciągają do siebie innych. 

Wystarczy, że cień Piotra przesunie się po tych, którzy leżą złożeni niemocą, a ci 

wstają.  Tak spektakularnych cudów nie dokonywał nawet sam Pan. 

 

W Piotrze, który jest chyba największym ze wszystkich dłużnikiem Jezusowego 

przebaczenia, widać ogrom miłosierdzia, które rozlewa się na innych. 

Miłosierny Bóg przechodzi przez tych, którzy sami doświadczyli miłosierdzia. 

W podobny sposób skuteczność swojej misji tłumaczyć będzie Paweł: 

Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się 

daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz 

łaska Boża ze mną (1 Kor 15,10). 

 

 

I czytanie :      Dz 5,12-16 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali 

się wszyscy razem w krużganku Salomona.  A z obcych nikt nie miał odwagi 

dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba 

mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana.  Wynoszono też chorych na 

ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł 

na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do 

Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy 

doznawali uzdrowienia.  

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Radości i smutki apostołów 

 

Po lęku spowodowanym przez apostołów [z powodu wydarzenia z Ananiaszem i 

Safirą] dokonali oni licznych cudów, a co uczynili, posłuchajmy: „Wiele znaków i 

cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy 

w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich”.  

Piotr bowiem był straszliwy, tak karząc, jak i wyjawiając sekrety ich serc. A jednak 

ludzie garnęli się szczególnie do niego z powodu trzech mów przez niego 

wygłoszonych. Po pierwszym cudzie dokonał drugiego, a ten jak mi się wydaje, był 

podwójny: w pierwszym zganił to, co było ukryte, a w drugim – kazał zabić.  

„Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w 

Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć 

cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich”.  

Podobne rzeczy miały miejsce za czasów Chrystusa, stąd też widziano w nich 

wypełnienie słów Chrystusa: „Ten, kto wierzy we Mnie ujrzy to, co Ja czynię, i 

dokona jeszcze większych czynów” (J 14, 12).  

„Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc 

chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia”.  

Patrz, jak życie apostołów jest utkane z wydarzeń przeciwnych. Wniebowstąpienie 

Chrystusa pogrąża ich najpierw w rozpacz, ale potem Zesłanie Ducha Świętego ich 

pociesza; odczuwają jeszcze ból z powodu kpin tych, co z nich się natrząsają, ale 

wkrótce w wiernych, którzy idą za nimi i cuda przez nich czynione, wywołują w nich 

wielką radość.  

Smucą się z uwięzień, a radują się ze swych mów obrończych. I tu także radość 

idzie razem ze smutkiem. Cieszyli się ze sławy dzięki Bożym objawieniom, którymi 

byli zaszczycani, ale smuciły ich śmierci ich bliskich.  

Szczęśliwi z sukcesów, ale martwiło ich jednak postępowanie przywódców 

kapłanów.  

Ten kontrast jest uderzający ilekroć zwracamy się do tych dawnych wydarzeń.  

 


