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    Niedziela Miłosierdzia Bożego    
                           

J 20, 19 - 31,   23 kwietnia  2017 
 

(19) 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! (20) A to powiedziawszy, 

pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  

(21) A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam. (22) Po tych słowach tchnął na nich               

i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (23) Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane. (24) Ale Tomasz, jeden                          

z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. (25)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. (26) 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! (27)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. (28) Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg 

mój! (29) Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 

Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli. (30) I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, 

uczynił Jezus wobec uczniów. (31) Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 

jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.  
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 33 
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Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu ks. bpa Romaniuka - 

Pallotinum - Tyniec 1999 

 

19. Apostołowie, którzy przybyli rano do pustego grobu, podzielili się zapewne tą 

wiadomością ze współuczniami. Dlatego przebywają oni niemal wszyscy razem. Nurtuje 

wśród nich nadal niepewność, czy nie nastąpią wobec nich represje ze strony przywódców 

żydowskich, toteż drzwi pomieszczenia są zamknięte. O nastrojach panujących wśród 

uczniów Ewangelista nie wspomina, ale paralelny opis Łk 24, 36nn (zwł. w. 37) każe 

przypuszczać, że dominowała tam trwoga, a radosna nowina o zmartwychwstaniu nie 

przeniknęła jeszcze wybranego grona. Wbrew temu Jezus wchodzi do swoich, mimo 

zamkniętych drzwi: dla uwielbionego ciała Jezusa nie istnieją przeszkody materialne. 

pozdrowienie Chrystusa Pokój wam, zwiastujące Jego obecność i wypływające stąd 

poczucie bezpieczeństwa, zawiera coś z radości wydarzenia paschalnego (por. dwukrotne 

powtórzenie pozdrowienia). 
 

20.  Ukazanie ran zadanych Jezusowi przy ukrzyżowaniu ma udowodnić identyczność 

Jego z Objawiającym się w chwale, a jednocześnie przezwyciężyć ludzki lęk spowodowany 

zetknięciem się z nadprzyrodzoną rzeczywistością Bożą. Taki lęk okazują uczniowie na 

widok Mistrza idącego po jeziorze Genezaret (6, 19; Mt 14, 26, par.), a także teraz, gdy 

uwielbiony Jezus ukazał się im (por. Łk 24, 37 - 43) po zmartwychwstaniu. Okazane rany 

spełniają jeszcze inną, bardziej teologiczną  rolę: przypominają, iż droga do 

chwały prowadzi przez krzyż. Chrześcijanin zdążający ku chwale zmartwychwstania 

musi ten krzyż realizować w swoim życiu. 

Radość, jaka ogarnia uczniów, odpowiada dokładnie obietnicy danej im w czasie uczty 

pożegnalnej (16, 22 - 24). Jest ona również antycypacją radości odczuwanej wspólnie przez 

żniwiarza i siewcę na widok eschatologicznego żniwa (por. 4, 36nn). 
 

21.  Do pełni radości (por. 17,13) nawiązuje późniejszy nakaz misyjny. Jako 

pracownicy apostolscy będą kontynuować dzieło Jezusa, posłanego przez Ojca: będą 

rozświetlać mroki świata pogrążonego w grzechu, głosząc nową zbawczą rzeczywistość, 

potwierdzoną zmartwychwstaniem i wstąpieniem Jezusa do Ojca. W tym dziele Bożym 

skuteczną pomocą będzie im służył Duch Święty - Paraklet, zapowiedziany przez Jezusa 

(14,16nn; 15, 26nn; 16,7nn). 
 

22.  "Tchnienie" Jezusa nawiązuje niedwuznacznie do Rdz 2,7 (Mdr 15,11): udziela 

ono nowemu człowiekowi nowego, nadprzyrodzonego życia, które będzie szerzył w 

świecie. Zmartwychwstając Jezus okazał swoją moc jako Syn Człowieczy i Syn Boży (por. 

Rz 1,4). W Jego władzy sądzenia, decydowania o eschatologicznym losie człowieka, 

uczestniczą odtąd Apostołowie i ich następcy. 
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23.  Kościół upatruje w tych słowach ustanowienie sakramentu pojednania, 

umożliwiającego odzyskanie żywej łączności z Jezusem tym, którzy przez grzech oddalili 

się od Niego. Tylko tym, którzy by wzgardzili ofiarowanym przez Boga w Chrystusie 

nowym życiem, "zatrzymają" oni grzechy. Tym samym stwierdzą, że owi grzesznicy nie 

należą do owczarni Ojca, do sfery życia, w której przebywa Jezus. Skoro odrzucają źródło 

życia, ich los eschatologiczny staje się nieodwracalny. W imieniu Chrystusa i Jego 

społeczności uczniowie będą szafarzami życia Bożego w świecie.  

Paralelny tekst Mt 28, 18 - 20 (zwany powszechnie "nakazem misyjnym") 

podkreśla wyraźniej udział Apostołów w powszechnej władzy Jezusa w sensie udzielania 

chrztu świętego, co Jan przedstawił już poprzednio, we wcześniejszych dialogach i mowach 

Jezusa. Natomiast tradycja Łk (24, 47) odpowiada czwartej Ewangelii. Różnice w ujęciu 

nakazu misyjnego przez Ewangelistów (Mt i Mk - Łk i J) polega na różnym układzie 

materiału (np. Mt mówił już o władzy "kluczy" w obietnicy prymatu - 16,19), ale wszystkie 

Ewangelie nawiązują bez wątpienia do słów samego Jezusa. 
 

24 - 26.  Wszyscy Ewangeliści podkreślają zgodnie pewne wahania, jakie 

nurtowały uczniów i zwolenników Jezusa po usłyszeniu pierwszych relacji niewiast 

(uczniów idących do Emaus  - Łk 24, 13nn) o zmartwychwstaniu. Tylko jednak Jan 

przytacza wątpliwości Tomasza, który już kilkakrotnie poprzednio (11, 16; 14, 5) 

występował jako typ realisty życiowego.  Dla niego rzeczywistością nie podlegającą 

dyskusji była śmierć Jezusa i Jego pogrzeb;  natomiast o zmartwychwstaniu pragnął się 

przekonać nie pośrednio, ale naocznie. Co prawda również inni Apostołowie musieli 

przezwyciężyć różnego stopnia wątpliwości; Piotr i umiłowany uczeń pobiegli przekonać 

się naocznie o prawdziwości relacji Marii Magdaleny o pustym grobie. Umiłowany Uczeń 

ujrzał i uwierzył (20, 8); o innych rozterkach wspominają Synoptycy (Mt 28,8; Mk 16, 11-

13; Łk 24, 11.25.38.41). 
 

Nie należy więc przesadzać w przedstawianiu Tomasza jako 

rzecznika wątpliwości w wierze i sceptyka. 
 

 Epizod ma za zadanie podkreślić, jak trudno przenikała - nawet w łonie tych wybranych 

- świadomość zmartwychwstania Jezusa. Nadto chodzi o wprowadzenie myśli, jakże 

bardzo aktualnej, o wierze tych, którzy nie widzieli (w. 29). 

 

27 - 28.  Na specjalną uwagę zasługuje wyznanie Tomasza. Jego słowa wyrażają chęć 

dotykalnego przekonania się o prawdziwości zmartwychwstania. Tymczasem w zetknięciu 

z Jezusem uwielbionym następuje coś więcej: pełne wyznanie godności boskiej Jezusa 

Chrystusa. Specyficzny tytuł Pan (zarezerwowany w tradycji judaistycznej Bogu - Kyrios, u 

chrześcijan Jezusowi Chrystusowi) uzupełnia formalne stwierdzenie bóstwa 

Zmartwychwstałego.  



4 
 

Tomasz odbył w jednej chwili bardzo daleką drogę: ze sfery 

ludzkiej wzniósł się do sfery Bożej.  
 

Także tu widoczny jest dynamizm zmartwychwstania, które udziela 

się uczniom jako nadprzyrodzona przemiana.  
 

 Nastąpiła ona m.in. również w Szawle, prześladowcy Kościoła, zdążającym do 

Damaszku (Dz 9, 3nn).  

 Tę samą moc będzie miało żywe Słowo, zwiastujące całemu światu radość 

zmartwychwstania i nowego życia.  

 Przyjęte w wierze, zaświadczone i potwierdzone przez Ducha - Pocieszyciela, 

będzie przekształcało nowego człowieka na miarę, stopień i sposób ustalone w 

niezgłębionych planach Bożych.  

 

Wyrażenie błogosławieni (w. 29) ukazuje cel tej drogi: życie wieczne (por. 17, 3). 

 

29.  Błogosławieństwo pod adresem wierzących świadczy o tym, że następne 

pokolenia chrześcijańskie nie znajdują się wcale w gorszej sytuacji zbawczo - historycznej 

niż ci, co widzieli. Jezus zmartwychwstały pozostaje na zawsze obecny wśród nich, tak 

samo prawdziwie jak wśród Apostołów. 
 

 Autentyczność świadectw, na których opiera się ich wiara, gwarantuje 

Duch Święty, kierujący Kościołem.  
 

W duchu wiary nadprzyrodzonej mogą także i oni "zobaczyć" Jezusa, dążąc do 

trwałego zjednoczenia się z Nim. 

 

30.  Wiersz ten podsumowuje opis przedstawiony w Ewangelii. Był to z konieczności 

opis fragmentaryczny i niewyczerpujący. Ewangelista jest świadomy dysproporcji, jaka 

zachodzi między bogactwem działalności Jezusa - słowem i czynem - a słowami księgi. 

Choć w 30 wymienia jedynie znaki, nie chodzi tylko o cuda, ale o całość działalności 

Jezusa.  
 

 Znaki i mowy - to jedna i nierozerwalna treść świadectwa Słowa, które przybyło na 

świat.  
 

Wprawdzie Jan przytacza ilościowo znacznie mniej opisów cudownych interwencji 

Jezusa niż Synoptycy, wynika to jednak najprawdopodobniej ze specyficznego, ale 

dojrzałego spojrzenia teologicznego na świadectwo Ojca w Jezusie Chrystusie. Właśnie w 

czwartej Ewangelii korelacja między znakami a mowami jest najdoskonalsza, 

tak że słowa wyjaśniają znaki i na odwrót.  
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Jedne i drugie są podporządkowane perspektywie chrystologicznej: 
 

 służą coraz pełniejszemu ukazaniu Jezusa, 

 Pierwszego i Ostatniego Słowa Bożego, Jednorodzonego Syna 

Ojca Niebieskiego,  

 i przedstawieniu Jego zbawczego posłannictwa. 

 

31.  Cel czwartej Ewangelii można ująć krótko: wiara, nie 

ograniczona żadnymi miernikami ludzkimi, podatna na stałe pogłębianie aż do pełnego 

zjednoczenia z Jezusem w wieczności. Dotyczy ona godności Chrystusa (tak ma 

oryginalny tekst gr.), Syna Bożego, o którym świadczą słowa Ewangelii i działający w 

sercach chrześcijan Duch - Paraklet, kierujący Kościołem. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św. Jan Chryzostom [Złotousty]  
 

 

Władza rozwiązywania 
 

Kto rozważy tak wielką rzecz, że człowiek obleczony w ciało i krew może zbliżać się do 

świętej i czystej istoty, ten zobaczy dobrze, jak wielkim zaszczytem obdarzyła kapłanów 

łaska Ducha. Przez nich bowiem to wszystko się spełnia, również inne rzeczy, których wcale 

nie można uważać za mniejsze, gdy się weźmie pod uwagę władzę kapłanów i nasze 

zbawienie. 

 Ci, co zamieszkują ziemię i na niej pędzą żywot, zostali posłani, aby szafować 

niebieskimi skarbami, i otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom ani archaniołom. Nie do 

nich bowiem powiedziano: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a 

cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Mt 18, 18). Władcy 

ziemscy mają moc wiązania ciał tylko, te zaś więzy dotykają samej duszy i przebijają 

niebiosa.  

Co czynią kapłani na ziemi, to Bóg zatwierdza w niebie – za wyrokiem sług idzie Pan.  

Czyż nie dał On im wszelkiej niebieskiej władzy? Powiedział bowiem: „Którym grzechy 

odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Któraż 

władza większa jest od niej?  

 

„Cały sąd dał Ojciec Synowi” (J 5, 22), a Syn oddał go kapłanom.  
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Jak gdyby do nieba byli przeniesieni, jak gdyby z ludzkiej natury wyzuci i wolni od 

swych słabości, zostali wyniesieni do tak wielkiej godności. Gdyby król użyczył komu z 

poddanych takiej mocy, że mógłby według upodobania swego wtrącać każdego do więzienia 

i znów go wypuszczać, uważano by go za wielkiego i podziwiano. A ten, który o tyle 

większą godność otrzymał od Boga, o ile niebo cenniejsze jest od ziemi, a dusza od ciała, 

taką małą – zdaniem niektórych – otrzymał władzę, że niejeden spośród zaszczyconych zdaje 

się gardzić darem. Co za szaleństwo! Bo szaleństwem wyraźnym jest lekceważenie tak 

wielkiej władzy, bez której nie osiągniemy zbawienia i obiecanych dóbr. 

 

   św.  Cyprian  
 

Jeden Kościół 
 

To (zło) dzieje się wtedy, najmilsi bracia, gdy się nie wraca do źródła prawdy, gdy się nie 

szuka głowy i nie zachowuje nauki niebieskiego urzędu nauczycielskiego. Gdy ktoś rozważa 

i bada, nie trzeba długiej rozprawy ani dowodów. Krótszą drogą prawdy łatwiej jest 

uzasadnić wiarę.  

 

 Mówi Pan do Piotra: „Ja tobie powiadam, że ty jesteś opoką, a na tej opoce 

zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze 

królestwa niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane                

i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane                             

i   w niebiesiech” (Mt 16, 18n).  

 A po zmartwychwstaniu swoim mówi: „Paś owce moje” (J 21, 16). Na nim jednak 

buduje Kościół swój i jemu poleca paść owce swoje.  

 I jakkolwiek wszystkim apostołom po zmartwychwstaniu swym równą daje władzę                   

i mówi: „Jako Mnie posłał Ojciec, i ja was posyłam; weźmijcie Ducha Świętego, 

którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

zatrzymane”, jednak dla wyrażenia jedności jedną stolicę ustanowił i powagą swą 

zarządził tejże jedności pochodzenie i uzasadnienie, od jednego się rozpoczynające... 

Tej jedności usilnie strzec  i bronić powinniśmy przede wszystkim my, biskupi, którzy 

przewodniczymy w Kościele,  byśmy wykazali, że i samo biskupstwo jedno jest i 

niepodzielne.  

 

Niech nikt braterstwa kłamliwie nie oszukuje, niech nikt prawdy wiary wiarołomnym 

sprzeniewierzeniem nie psuje. Kościół również jeden jest, a wzrostem płodności 

szeroko na mnóstwo [ludzi] się rozciąga.  
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Choć wiele jest promieni słońca, jedno jest światło; choć wiele jest gałęzi drzewa, jeden 

jest pień na silnym korzeniu osadzony; choć z jednego źródła bardzo wiele wypływa 

strumieni tak, iż wielka wydaje się liczba dzięki rozlanej obfitości, to jednak u źródła 

zachowuje się jedność.  

 

 Oderwij promień od tarczy – jedność światła nie zna podziału.  

 Odłam gałąź od drzewa – odłamana liści nie wypuści.  

 Odetnij strumień od źródła – odcięty wysycha. 

 

 Jedno jest jednak światło, które wszędzie się rozlewa, i jedność ciała się nie rozdziela. 

Gałęzie swe z nadmiaru żyzności na cały świat rozszerza, wypływające obficie strumienie 

szeroko rozprowadza. Ale jedna jest głowa, i jedno źródło, i jedna płodna matka w 

potomstwo bogata. Z jej płodu się rodzimy, jej mlekiem się karmimy, jej duchem ożywiamy. 

 

 

 

    św.  Grzegorz Wielki  
 

Ja was posyłam 
 

[Chrystus] powiedział do nich: „Pokój wam. Jako ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam”. To znaczy: Jak Bóg ojciec wysyła Mnie jako Boga, tak i Ja, człowiek, wysyłam 

was jako ludzi. Ojciec wysłał Syna, gdy postanowił Jego wcielenie dla odkupienia ludzkości. 

Chciał, aby przyszedł na świat, żeby cierpiał, a jednak kochał Syna, którego posłał na mękę.  

Wybranych apostołów Pan nie wysyła dla zażywania radości świata, lecz, jak sam został 

wysłany dla cierpienia, tak ich na świat posyła. Jak więc Syn, pomimo że Ojciec Go kocha, 

jest wysłany na cierpienie, tak i uczniowie, choć Pan ich miłuje, są wysłani na świat, aby 

cierpieli. Dlatego jest powiedziane: „Jako Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”, to 

jest wysyłając was na zniewagi, jakich doznacie od prześladowców, tak was kocham, jak 

miłuje Mnie Ojciec, który Mnie wysłał na cierpienia. 

 

    św. Grzegorz Wielki 
 

Niewierny Tomasz 
 

„A Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Dydymus, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus”. Ten jeden uczeń nie był obecny. Kiedy powrócił, usłyszał, co się stało, ale 

nie chciał uwierzyć w to, co mu mówili.  
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A oto Pan przybył ponownie i uczniowi, który nie wierzył, pokazał bok swój, aby go 

dotknął, i pokazawszy mu ręce i blizny ran swoich, uleczył wiarę jego z niedowiarstwa. 

 

 Co, najdrożsi bracia, o tym sądzicie? Czy mniemacie, iż stało się to przypadkiem, że 

ów wybrany uczeń był wtedy nieobecny, potem przybywszy usłyszał, usłyszawszy 

wątpił, wątpiąc dotykał, dotykając uwierzył?  

 

Nie stało się to przypadkiem, lecz za zrządzeniem Bożym. 

 

Najwyższa Dobroć w przedziwny sposób bowiem to sprawiła, że ów wątpiący uczeń 

przez dotknięcie ran ciała swego Mistrza uzdrowił w nas rany niewiary.  

Więcej bowiem niewiara Tomasza do wiary pomogła niż wiara innych uczniów. Gdy 

bowiem ten przez dotknięcie wiarę odzyskał, nasz duch, wyzbywszy się wszelkich 

wątpliwości, umocnił się w wierze.  

 

Tak więc Pan po swoim zmartwychwstaniu pozwolił, iż Jego uczeń wątpił, jednakże w 

tym wątpieniu go nie pozostawił... I tak uczeń, który wątpił i dotykał, stał się świadkiem 

rzeczywistego zmartwychwstania. Dotknąwszy zaś zawołał: „Pan mój i Bóg mój”.  

„Rzecze mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, żeś Mnie ujrzał, Tomaszu; błogosławieni, 

którzy Mnie nie widzieli, a uwierzyli”.  

 

Apostoł Paweł mówi: „Wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, 

przeświadczeniem o prawdzie tego, czego się nie widzi” (Hbr 11, 1).  

 

Z tego jasno wynika, że wiara jest uzasadnieniem tych rzeczy, które widzialnymi stać się 

nie mogą. Co do tego, co się widzi, nie ma się wiary, lecz poznanie.  
 

Dlaczego jednak, gdy Tomasz zobaczył i dotknął, powiedziano: „Uwierzyłeś dlatego, 

żeś Mnie ujrzał”? Dlatego że co innego widział, a w co innego uwierzył.  
 

Śmiertelny bowiem człowiek Bóstwa widzieć nie może. Zobaczył człowieka, a wyznał 

wiarę w Boga, mówiąc: „Pan mój i Bóg mój”. Patrząc więc, uwierzył. Widząc prawdziwego 

człowieka zawołał, iż Ten jest Bogiem, którego widzieć nie mógł.  

 

Bardzo pocieszające są dalsze słowa: 

„Błogosławieni, którzy Mnie nie widzieli, a uwierzyli”. 

 

Te bowiem słowa szczególniej do nas się stosują, niewidzących Jezusa w ciele, a 

uznających Go w duchu. Do nas się stosują, jeśli naszej wierze czyny towarzyszą. Ten 

bowiem prawdziwie wierzy, kto wykonuje to, w co wierzy.  
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O takich, którzy tylko twierdzą, że wierzą, mówi Paweł: „Utrzymują, że znają Boga, 

ale uczynkami swymi się Go zapierają” (Tt 1, 16).  

 

A Jakub mówi: „Wiara bez uczynków martwą jest” (Jk 2, 26). 

 
 

Droga światła     Bp Grzegorz Ryś 

 

     Zmartwychwstały Pan przekazuje Uczniom władzę 

odpuszczania grzechów 

 

"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" .  (J 20, 21 - 23) 

 - te z kolei słowa, wypowiedziane przez Ciebie, panie Jezu, w tamten wieczór Pierwszego 

Dnia, zapamiętał św. Jan. Po tym, jak uczniowie uświadomili sobie własne grzechy, otrzymują 

władzę odpuszczania ich innym. 

Do grzeszników są posłani grzesznicy. Do tych, którzy potrzebują rozgrzeszenia, 

posłani są ci, którzy już go doznali. Znają smak grzechu. wiedzą też, ile kosztuje jego 

wyznanie. 

A wcześniej: przyznanie się do niego przed samym sobą ... Pamięć o tym (jeśli tylko jest 

prawdziwa) generuje w nich pokorę, powstrzymuje przed łatwymi sądami, nie wypisuje recept 

z uproszonymi (WŁASNYMI!) radami.  

Za to w czytelny sposób nakazuje patrzeć poza siebie - w stronę Tego, który jako jedyny ma 

moc: najpierw przekonać człowieka o jego grzechu, a następnie ten grzech zgładzić. 

Jedno i drugie bowiem jest darem Ducha Świętego: uznanie grzechu i jego odpuszczenie. 

Jest łaską. obietnicą złożoną nam przez Jezusa w Wieczerniku. I wypełnioną za cenę Jego 

odejścia. 

 Czy to dotyczy jedynie porządku sakramentalnego i jedynie w nim się realizuje? Czy 

chodzi w tej obietnicy wyłącznie o rzeczywistość sakramentu pokuty? 

 Czy nie spełnia się ona także poza tym wymiarem? 
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W każdym przypadku, gdy Duch Święty nakłania nas wewnętrznie, by PRZEBACZYĆ 

komuś, kto nam zawinił. a wpierw uświadamia NAM, że sami nie jesteśmy bez winy. 

Ducha nie gaście! Nie gaście Go, gdy przekonuje Was o grzechu. Nie gaście Go, gdy 

rodzi w Was prośbę o wybaczenie. Nie gaście Go wtedy, gdy wam nakazuje przebaczyć. 

 

      Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 

 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, NIE BYŁ razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus .  (J 20, 24) 

Kiedy więc otrzymał władzę rozgrzeszania? Skoro go nie było z Apostołami, kiedy Jezus 

przekazywał im Ducha na odpuszczenie grzechów? Trudno przecież przypuścić, żeby Tomasz  - 

spełniając swoją misję apostolską - jako jedyny z Dwunastu nigdy nie rozgrzeszał ... 

Ewangelia wszakże nie mówi nic o tym, żeby Pan osobno, już po powrocie Tomasza do 

wieczernika, przekazał mu moc odpuszczania grzechów. 

 Więc kiedy ją otrzymał??? 

Odpowiedź jest tylko jedna: otrzymał ją razem z pozostałymi owego wieczoru pierwszego 

dnia tygodnia, chociaż go nie było - MIMO TEGO, że go nie było! 

Zdziwienie? 

A czy pozostali - owych Dziesięciu - otrzymali tę władzę dlatego, że byli?! Czy swoją 

obecnością zasłużyli sobie na to, by otrzymać Ducha Świętego?! Czy ta obecność dała im 

prawo, by mieć moc rozgrzeszania?! 

Czy nie wszyscy - tak oni, jak i Tomasz (!) - otrzymali Ducha Świętego, a z Nim władzę 

rozgrzeszania za darmo?!  Mimo swoich grzechów. Owszem, za cenę - ale  ŚMIERCI 

JEZUSA! 

 Czy nie tak jest z każdą otrzymaną przez nas Bożą łaską - od daru życia i wiary 

począwszy? 

 Czy to oznacza, że ludzkie czyny pozbawione są znaczenia? Czy to je unieważnia? 

Przeciwnie, to je dopiero generuje. I dyscyplinuje - zgodnie ze Słowem:  

"Darmo otrzymaliście - darmo dawajcie!" (Mt 10, 8) 



11 
 

"Rycerz Niepokalanej" - kwiecień 2017 

 

Szaleństwo Miłosierdzia - s. Anna M. Pudełko AP 

 
Jest taki piękny obraz miłosiernego Ojca, obraz niezwykły, namalowany przez 

Rembrandta. To, co zazwyczaj rzuca się w oczy podziwiających go, czy wręcz 

kontemplujących widzów, to dłonie Ojca, położone na ramionach marnotrawnego, 

powracającego syna.  

 

 
 

Możemy się pytać, czy chodzi tylko o niezwykłą intuicję artysty, czy o coś więcej? 

 

Bóg miłosierdzia, który odzwierciedla w sobie czułość matki i wierność ojcowską, nie 

jest jedynie artystyczną wizją, lecz głęboką intuicją duchową potwierdzoną przez Pismo 

święte. 
 

Rahamim i Hesed 
 

Już w Starym Testamencie znajdujemy dwa słowa hebrajskie, które opisują miłosierdzie. 

Pierwsze z nich to rahamim. Dosłownie oznacza ono wnętrzności, łono matczyne. To 

niesamowite odkrywać miłosierną miłość, która wyraża się w podobieństwie do miłości 

macierzyńskiej. Dziecko pod sercem matki jest maleńkie, kruche, potrzebujące 

odpowiedniego środowiska do rozwoju, podobnie jest z nami.  

 

Dłonie przygarniające w uścisku 

przebaczenia, które bardzo różnią się 

od siebie. Lewa ręka Ojca jest silna             

i umięśniona. Nie tylko dotyka 

ramienia syna, ale wręcz go 

podtrzymuje, jakby chciała przekazać 

mu własną siłę. Prawa dłoń Ojca 

jest mniejsza, subtelna, delikatna, 

jakby była dłonią kobiety, która z 

matczyną czułością niesie pocieszenie 

i ukojenie. 
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Jesteśmy słabi i krusi w naszej kondycji grzeszników, a miłujące serce Boga jest tą 

duchową przestrzenią, w której możemy się bezpiecznie rozwijać i dojrzewać w 

człowieczeństwie i w świętości. Bóg w swoim przebaczeniu chroni nas jak matka w łonie! 

Drugie słowo opisujące miłosierdzie to hesed. Oznacza ono obecność, wierność, 

stabilność. Oddaje dobrze miłość ojcowską, która buduje poczucie bezpieczeństwa i pewność 

obecności, na której można polegać. W starożytności słowo to oznaczało także wierność 

obietnicy zawartego przymierza. 
 

Także w Ewangelii wg. św. Łukasza odnajdujemy piękne opisy miłosierdzia, w których 

Bóg utożsamia się z mężczyzną - pasterzem i kobietą - matką. Obydwie przypowieści 

poprzedzają w rozdziale 15 fragment o synu marnotrawnym. 

 

 (4) Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 

znajdzie? (5) A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona (6) i 

wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:  

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. 

 

 (8) Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka 

staranne, aż ją znajdzie. (9) A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i 

sąsiadki i mówi:  

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. 

 

Pasterz i drachma 

 

Jezus, opowiadając je, posuwa się aż do paradoksów, aby ukazać szaleństwo 

miłosierdzia Ojca. Jest On podobny do pasterza posiadającego 100 owiec.  

Jednak w tym stadzie, każda się liczy i każdą zna. Kiedy jedna się zagubi, nie machnie 

ręką, mówiąc: "żadna strata, mam jeszcze 99". Lecz zostawia wszystkie pozostałe, ryzykując, 

że im także może się przytrafić coś złego, i wyrusza w poszukiwaniu tej zagubionej. 

A kiedy ją znajduje, nie karci jej, lecz z radością bierze na ramiona i zanosi do stada. Za 

czasów Jezusa, uciekającym owcom pasterze łamali nogę, aby poprzez to, że kuleją, nie 

oddalały się za szybko od stada. Pasterz z przypowieści Jezusa postępuje jednak zupełnie 

inaczej. Zaskakuje swoją dobrocią i łagodnością.  
 

Ta przypowieść pokazuje nam, że dla Boga nie ma tłumu, jakiejś nieokreślonej 

masy ludzi. On jest Ojcem, który zna dobrze wszystkie swoje dzieci, a każde z nich jest 

jednakowo ważne. Nikogo nie może stracić, bo kocha je do szaleństwa. 
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 Bóg, o którym mówi nam Jezus, to nie tylko Ojciec o sercu Dobrego Pasterza. 

To także czuła matka! 

 

 W drugiej przypowieści o miłosierdziu Jezus porównuje Miłosiernego Ojca do 

kobiety, która miała 10 drachm i zgubiła jedną.  
 

Drachma to drobna moneta pogańska. Sama w sobie nie stanowi wielkiej wartości. 

jednak dla tej kobiety jest niezwykle ważna. Patrząc na jej zachowanie, wygląda to tak, jakby 

drachma była jej skarbem. Musiało to zadziwić słuchaczy Jezusa, bo tym samym wskazywał, 

że Bóg jest nie tylko Ojcem Izraela, ale jak matka opiekuje się każdym człowiekiem, całą 

ludzkością, szczególnie tą oddaloną od Niego. 
 

Liczba 10 jest symboliczna i oznacza wspólnotę. Tylu potrzeba było mężczyzn, aby 

założyć miejsce modlitwy - synagogę. Jezus pokazuje nam, że dla Boga, jak dla tej kobiety, 

każdy człowiek jest niezwykle ważny, cenny, jest Jego skarbem. Ojciec nie spocznie, dopóki 

go nie znajdzie, a każdego z nas "szuka starannie", jak kobieta zapalająca lampę i starannie 

zamiatająca cały dom. Kiedy brakuje choćby tylko jednej osoby - wspólnota jest niepełna. 
 

Poruszające są zakończenia obydwu historii ewangelicznych. zarówno pasterz, jak i ta 

kobieta cieszą się ogromnie odnalezieniem zguby i zwołują swoich bliskich, by z nimi dzielić 

swoją radość.  
 

 Czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile radości sprawiamy Bogu, kiedy pozwalamy 

się odnaleźć Jego miłosierdziu?! Wtedy świętuje całe niebo! 

 

Wszystko tkwi w miłosierdziu 

 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden szczegół obrazu Rembrandta. Jest to głowa syna, 

która swoim wyglądem przypomina głowę niemowlaka, a jej położenie jest umiejscowione 

dosłownie pod sercem. 
 

Potwierdzeniem zatem naszych rozważań mogą być słowa, które powiedział kiedyś Jezus 

św. Faustynie, mówiąc o Miłosierdziu Bożym:  

 

"Wszystko, co istnieje, jest trwale zawarte we wnętrznościach miłosierdzia 

mojego, głębiej niż niemowlę w łonie matki" (Dz 1076) oraz 

 

 "Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich                     

i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie" (Dz 1728). 


