
     

 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  21   IV   2019 
 

 (J 20, 1 - 9  - Biblia Tysiąclecia) 
 

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

Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 

grobu. (2) 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. (3) Wyszedł 

więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. (4) Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. (5) A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka. (6)Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 

nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna (7) oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. (8) 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.  
 

 

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.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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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 niepewnych.                  

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, zostanie 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 

współniewolnikami. 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 twoją6. 

 

 

 



 

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

      (Ewangelia z Wigilii Paschalnej) 

 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. 

Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być 

wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"          

(Łk 24, 5 - 7). 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

W czasie swej publicznej działalności, szczególnie w Galilei, Jezus przygotowywał 

bliskich do dramatycznych wydarzeń, które czekały Go w Jerozolimie. Zapomnieli. 

Umknęło to z ich pamięci. Jak wiemy z kart Ewangelii, niektórzy nie chcieli się pogodzić 

z taką wizją końca Jezusa z Nazaretu (Piotr Apostoł).  

Jezus zaś mówił wyraźnie, że "Syn Człowieczy musi być ...". Nie ma innej drogi, 

innej możliwości. 
 

 Czy zdaję sobie sprawę, że należę do grzeszników, w których ręce Jezus został 

wydany, że każdy mój grzech ponawia niejako Jego Mękę, egzekucję, 

ukrzyżowanie? 

 Czy zdaję sobie sprawę, że mój szczery żal, spowiedź święta, to niejako 

zmartwychwstanie Bożego życia we mnie, to Chrystusowe zwycięstwo w moim 

sercu? 

 Czy pamiętam, że moja droga ku zmartwychwstaniu wprawdzie nie musi, ale może 

być naznaczona trudem, cierpieniem? Czy to akceptuję? 

 Czy pamiętam, że prędzej czy później będę musiał przejść przez bramę śmierci? 
 

 

 



Kobiety szukały Jezusa wśród umarłych, bo zapomniały o obietnicy Jego 

zmartwychwstania. Tak mocno przeżyły odrzucenie Jezusa, Jego ukrzyżowanie, śmierć, 

pogrzeb, że umknął ich pamięci ostatni element Chrystusowej zapowiedzi - 

zmartwychwstanie. 

Nie powinienem zapomnieć. Musze pamiętać, że nie znajdę Jezusa tam, gdzie są 

miejsca dla umarłych -  i nie chodzi tu tylko o cmentarze. 

Zmartwychwstały zaprasza mnie do celebrowania życia, do budowania cywilizacji 

miłości, liczy na moje zdecydowane, czytelne świadectwo dane tajemnicy 

zmartwychwstania. Ono jest potrzebne, aby obudzić duchowo umarłych, obudzić ich do 

życia w Bożej łasce. Jest potrzebne, by dodać odwagi tym, którzy wahają się w swym 

wyborze między życiem a śmiercią, aby wybrali to pierwsze. 

 

Pomodlę się o szacunek dla tajemnicy życia, każdego życia, o umocnienie wiary                    

w tajemnicę Chrystusowego zmartwychwstania. 

 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Śpiewajcie Panu psalm, wy, co Go miłujecie, 

i wychwalajcie Jego świętą pamiątkę! 

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a Jego łaskawość - przez całe życie (Ps 30, 5-6). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś! 

 



 

"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.  

 


